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Vriendenconcert ‘Friends for Life’ 7 oktober 2018 
Na twee succesvolle edities van het vriendenconcert ‘Friends for life’ in 
april 2016 en oktober 2017, organiseert Muziekvereniging Servaes op 
zondag 7 oktober 2018 een derde editie. Met dit vriendenconcert wil 
Muziekvereniging Servaes haar waardering uiten voor de belangrijke 
bijdrage die de vrienden leveren voor onze vereniging. Met hun bijdrage 
ondersteunen zij het in stand houden van onze vereniging en het 
bevorderen van ons functioneren. Wij vinden daarom dat het weer tijd is 
om onze vrienden extra in het zonnetje.  
 
Het vriendenconcert ‘Friends for life’ vindt plaats in De Muziekfabriek. 
Het concert begint om 11:00 uur; de zaal gaat om 10:30 uur open. De 
toegang is gratis. Naast alle vrienden zijn natuurlijk andere 
belangstellenden ook van harte welkom om te komen genieten van onze 
prachtige muziek. Dus nodig al je familieleden en vrienden uit om te 
komen luisteren. 
 
Het belooft een gezellig concert met een divers programma te worden. 
Tijdens dit concert spelen zowel het harmonieorkest als de slagwerk-
groep een afwisselend programma.  
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  
 
 

Rabobank Clubkas Campagne: Geef je stem aan Servaes 
De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne is deze week van start gegaan. Hierover hebben alle leden begin 
deze week al een mail ontvangen. Tot en met 24 september 2018 kunnen leden van de Rabobank stemmen 
met een unieke code, die zij per post ontvangen. Ieder lid mag VIJF stemmen uitbrengen. Met onze 
deelname maken we kans op een bijdrage uit het door Rabobank Oss Bernheze beschikbare gestelde 
bedrag van maar liefst € 300.000,-. Op donderdag 4 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt. 
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Wij hebben met Muziekvereniging Servaes ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Onze 
vereniging zet het muziekjaar 2018-2019 extra in op de jeugdopleiding van melodisch slagwerk. Met de 
bijdrage uit de Clubkas Campagne willen we nieuw melodisch instrumentarium aanschaffen voor jonge 
talentvolle slagwerkers. Ook willen we leuke concerten en activiteiten organiseren om jongeren warm te 
maken voor muziek. DUS GEEF UW STEM AAN MUZIEKVERENIGING SERVAES!  
 
Mogen wij op jouw stem rekenen? En vraag ook al je familieleden en vrienden of ze willen stemmen op 
Muziekvereniging Servaes. Alvast hartelijk bedankt! Je kunt stemmen door op deze link te klikken:   
https://www.clubkascampagne.nl/ossbernheze/clubkascampagne 
 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
 
 

GEVRAAGD: Bardienstmedewerkers 
Vind jij het leuk om achter de bar te staan? Dan zijn we op zoek naar jou! De 
beheercommissie is namelijk dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die op 
maandag- of donderdagavond bardiensten willen draaien in De Muziekfabriek. Je 
hoeft hiervoor niet per se een (musicerend) lid van onze vereniging te zijn. Ook 
hulp van ouders, familieleden of muziekvrienden is van harte welkom. Is dit iets 
voor jou? Of ken je iemand? Meld je dan aan bij Maurice Bissels of Gerard 
Gabriëls.  
 
Meer informatie: Maurice Bissels, mbi@fioretticollege.nl  
of Gerard Gabriëls, ggabriels@12x2.nl.  

  

GEVRAAGD: Vrijwilligers voor organisatie Dinther Proms 2020 
In 2020 bestaat onze vereniging 90 jaar. Dat willen we groots vieren door het organiseren van Dinther 
Proms 2020 in het weekend van 23, 24, 25 oktober 2020. Dat klinkt misschien nog ver weg; maar toch moet 
de organisatie op korte termijn opgestart worden. Want ook dit keer willen we er een knalfeest van maken.  
 
Het bestuur wil zeker haar steentje bijdragen, maar om Dinther Proms 2020 tot een groot succes te maken 
zijn we op zoek naar vrijwilligers die de kar mee gaan trekken. Ook hierbij geldt: je hoeft niet per se een 
(musicerend) lid van onze vereniging te zijn; ook hulp van ouders, familieleden of muziekvrienden is van 
zeer welkom. Want vele handen maken licht werk. 
 
Om de haalbaarheid van Dinther Proms 2020 te toetsen zal het bestuur volgende week een organogram 
ophangen in De Muziekfabriek. Dit organogram laat zien dat we een algemene voorzitter voor Dinther 
Proms 2020 (stuurgroep) zoeken. Ook zoeken we 6 voorzitters voor de volgende commissies:  

1. Facilitaire commissie  
2. Muziekcommissie 
3. Financiële commissie 
4. PR-commissie 
5. Sponsorcommissie  
6. Zondag commissie 
 
Voel jij je geroepen om (commissie-) 
voorzitter te worden? Vul dan vanaf 
volgende week je naam in op het 
organogram. We rekenen op jullie! 

 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
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Demonstratie LefreQue klankbruggen harmonieorkest 11 oktober 2018 
Tijdens de repetitie van het harmonieorkest op donderdag 11 oktober komt 
Ruud van Heijster de LefreQue klankbruggen demonstreren. De LefreQue is een 
ogenschijnlijk simpele ‘klankbrug’ die ieder blaasinstrument beter doet klinken. 
Het zijn twee ‘simpele’ plaatjes metaal die zorgen voor meer klank, meer kleur, 
meer emotie en meer gemak. Verderop in deze nieuwsbrief vind je op pagina 5 
en 6 meer informatie over de LefreQue klankbruggen. 
 
Hoe ziet de demonstratie eruit? Adri zal eerst één muziekstuk in zijn geheel 
doorspelen. Daarna krijgen alle muzikanten een klankbrug op hun instrument. 
Vervolgens spelen we samen hetzelfde muziekstuk nogmaals door om het 
verschil te ervaren. Daarna speelt het hout en luistert het koper en omgekeerd. 
Deze demonstratie neemt een gehele repetitie in beslag. De demonstratie is 
vrijblijvend. Na de repetitie zal het bestuur in samenspraak met Adri bekijken of 
de klankbruggen een toegevoegde waarde hebben voor ons orkest.  
 
Het is de bedoeling dat alle blaasmuzikanten van het harmonieorkest die avond aanwezig zijn bij de 
repetitie. Het belooft een leuke repetitie te worden, want je ervaart als muzikant meteen het verschil. Deze 
demonstratie is niet voor de slagwerkers; zij hebben deze avond dus vrij. 
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  
 
 

Programma JumboMuziekFestival 3 + 4 november 2018 
Op zaterdag 3 en zondag 4 november vindt het jaarlijks JumboMuziekFestival van de Kring Veghel plaats. 
Ons harmonieorkest en onze slagwerkgroep zullen zoals gebruikelijk deelnemen aan het 
JumboMuziekFestival. Dit jaar vindt het festival plaats in het Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart. Evenals 
voorgaande jaren strijden de slagwerkgroepen en de Harmonie- en Fanfarerorkesten om de felbegeerde 
Albert van Zutphen Trofee. De slagwerkgroepen doen dit op zaterdag; de Harmonie- en Fanfarerorkesten 
op zondag. Het programma voor het weekend vinden jullie hieronder. 
 
Meer informatie: Maurice Bissels (slagwerkgroep), mbi@fioretticollege.nl  
of Els Verdonk (harmonieorkest), lverdonk@ziggo.nl.
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Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen  of opmerkingen?  
Neem contact op met secretaris Myrtille Verhagen: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl 
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