13 november 2016

Voorwoord van de voorzitter
We kijken terug op twee goede optredens bij het Jumbo Muziekfestival afgelopen
weekend in Lieshout. In deze nieuwsbrief een terugblik. Komende zondag is het
jeugdconcert met ons opleidingsorkest, onze jeugdslagwerkers en de jeugd van
harmonie TOG uit Berlicum in de Muziekfabriek. U bent allen van harte welkom!
De komende periode richten we ons op de Kerstperiode en dan gaan we na de
jaarwisseling richting het Kinderconcert in het voorjaar.
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief.
Met muzikale groeten, Lambert van der Ven, voorzitter.

Een dochter voor Mandy en Jeroen
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Uitbreiding oud-ijzerteam
We zijn op zoek naar leden of andere geïnteresseerden om ons oud-ijzerteam op donderdag te komen
versterken. Ook willen we af en toe op zaterdag gaan.
Bij interesse meld je bij ons bestuurslid Fred Verkuijlen, die de werkgroep oud-ijzer coördineert.

Wanneer je oud ijzer hebt of je kent iemand in je omgeving met oud ijzer, wat ze
aan onze vereniging willen schenken? Stuur een mailtje naar oudijzer@stservaes.nl of bel naar Gerard Barten via 0413-291402
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Herfst concert jeugdgroepen Sint Servaes en TOG.
Opleidingsorkesten/slagwerkgroepen Sint Servaes en TOG spelen
zondag 20 november voor jong en oud. Het concert begint om 11 uur.
Koffie, thee, ranja en entree is gratis!
Genieten jullie ook allemaal zo van de herfst?
Wij ook, daarom hebben wij een herfstconcert georganiseerd!
U kunt genieten van het Dintherse en Berlicumse opleidingsorkest en slagwerkgroepen.
Onder leiding van Tonn van de Veerdonk en Arian Deckers zullen zij een gevarieerd
programma voor u ten gehore brengen.
Op zondag 20 november a.s., bent u welkom vanaf 11 uur in de Muziekfabriek.
(Abdijstraat 53, Heeswijk-Dinther).
Het is gezellig voor jong en oud.
Hopelijk zien wij jullie daar!
Muzikale groeten,
De jeugd van het opleidingsorkest uit Dinther.
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Terugblik Jumbocup bij harmonie Sint Caecilia in Lieshout
Het Dorpshuis van Lieshout was afgelopen zaterdag en zondag het centrum van de amateurmuziek voor
harmonie- en fanfareorkesten, alsmede de bijbehorende slagwerkgroepen. Het Jumbofestival van Kring
Veghel van muziekgezelschappen werd dit jaar bij uitzondering georganiseerd en gehouden buiten
Zijtaart.
Dit jaar werd voor de 32e keer gestreden om de Albert van Zutphen wisseltrofee. Zowel voor de 10
deelnemende slagwerkgezelschappen als de 9 orkesten was er een aparte wisseltrofee beschikbaar. Een
professionele jury beoordeelde de optredens. Doel van het organiseren van dit soort festivals is het samen
muziek maken te bevorderen en het algemene muzikale niveau omhoog te brengen. Omdat elk optreden
ongeveer een half uur duurt is het Dorpshuis de complete twee dagen het toneel van aankomende en
vertrekkende gezelschappen. De voice-over in de zaal begroet elke 45 minuten de nieuwe toeschouwers en
verzoekt de mobiele telefoons uit te zetten. Het complete bestuur van de kring, bestaande uit Ad Maas,
Monique van Vlerken en Martin van Eert, is naar Lieshout gekomen om acte de présence te geven. Al sinds
14 jaar is supermarktketen Jumbo de grote animator en geldschieter voor dit festival. Normaal wordt het
evenement in Zijtaart gehouden, maar bij gelegenheid van het 140-jarig jubileum van de harmonie en het
60-jarig bestaan van de slagwerkgroep was de organisatie dit jaar in handen van harmonie Sint Caecilia in
Lieshout.

Op zaterdag was het de aan de slagwerkgroep. Zij speelden als openingsnummer Vintage Viper van Peter
Kil, waarna als tweede nummer Downtown Funk van A. Goldenbeld ten gehore werd gebracht. Als
hoofdnummer werd African Dream van Marco Swiggers gespeeld.
Het orkest en instructeur Tonn van de Veerdonk hadden na afloop een heel goed gevoel over het optreden.
De beoordeling ’s avonds lag met 80 punten niet helemaal in de lijn van het gevoel. Het belangrijkste wat
overheerst is dat we met de slagwerkers weer een kwalitatief sterk optreden hebben neergezet, waar een
aantal jeugdleden goed zijn opgenomen in het orkest, waar we naar mooie prestaties in de toekomst
kunnen bouwen. De Jumbocup ging overigens naar de slagwerkgroep van Eerde.
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Op zondag speelde het harmonieorkest vier nummers. Als openingsnummer was This Majestic Land van
Michael Hoppé gekozen. Hierna werd het prachtige Nostradamus van Otto M. Schwarz ten gehore
gebracht. Met Don’t let me be misunderstood van Ravizza en A Klezmer Karnival van Philip Sparke werd het
concert prima afgesloten.
Voor Kim Donders was er een nieuwe rol weggelegd. Dit keer niet in het orkest, maar als presentatrice
vervulde ze haar rol met verve.
Bij de prijsuitreiking ’s avonds bleek dat we winnaar van groep B (2e divisieorkesten) waren geworden met
83,3 punt. De cup met de grote oren ging naar Lieshout.
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Rabobank Clubkas campagne
In de maand oktober heeft iedereen mee kunnen doen aan het stemmen voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Op donderdag 3 november waren Jan Meulemans en Maurice Bissels namens onze vereniging
aanwezig bij de uitreiking van de prijzen. In totaal werd er € 300.000,- verdeeld over alle verenigingen.
Onze vereniging kreeg in totaal een bedrag van € 1105,00. Dat is een prachtig bedrag, waar we nog over na
gaan denken, wat we hiermee kunnen gaan doen.
Iedereen die op onze vereniging gestemd heeft, heel hartelijk dank!

Solisten- en ensemblecoucours in Bladel
Volgend jaar organiseert Koninklijke Harmonie L’Union voor de
50ste keer het Nationale solisten- en ensemblesconcours voor
blaasmuzikanten en voor slagwerkers.
Dit concours vindt plaats op:
Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017
in Cultureel Centrum “Den Herd” in Bladel.
Graag nodigen wij u en uw (mede)muzikanten uit om aan deze
jubileumeditie van het solistenconcours deel te nemen. Wij wensen
u veel succes toe bij de voorbereiding van uw optreden en heten u
bij voorbaat welkom in Bladel bij het grootste solistenconcours van
Nederland. Alle deelnemers, het reglement en andere belangrijke
informatie over het concours vindt u op hetde website van
harmonie L’Union: www.lunion.nl
Voor meer informatie: meld je aan bij ons bestuurslid opleidingen
Loes Vermeltfoort via opleiding@st-servaes.nl of bij het bestuurslid
slagwerk Maurice Bissels via mbi@fioretticollege.nl
Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en
foto’s van alle activiteiten; in het bijzonder de foto’s van de Jumbocup van
www.mooilaarbeek.nl zijn écht de moeite waard!
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