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21 april 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
25 april 2014   Lintjesregen       18.45 uur 
26 april 2014   Viering Koningsdag     09.30 uur 
    Aubade       10.15 uur 
27 april 2014   Slagwerkdag A-selectie Slagwerkgroep     
 

Voorwoord van de voorzitter 
Deze keer enkele korte berichten en een kleine impressie van de viering 
van Pasen vanochtend. Deze week een drukke harmonieweek met veel 
activiteiten. Vandaag was de Paasviering in de Sint Servatiuskerk, 
morgenavond is er bestuursvergadering van de harmonie, woensdagavond 
geven we het bestuur en de vaste medewerkers van het Cultureel Centrum 
een rondleiding in de Muziekfabriek, donderdagavond is het 
repetitieavond en worden er opnamen gemaakt voor de film 24 uur HaDee in 24 minuten, 
vrijdagavond is er serenade (verzamelen om 18.45 uur), zaterdag is de viering van Koningsdag en de 
aubade en zondag houdt de A-selectie van de slagwerkgroep een teamdag. Kortom een mooi weekje 
Harmonie van Dinther! 
  

  Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Viering Pasen  
Vandaag, twee Paasdag, luisterde het harmonieorkest de viering in de Sint Servatiuskerk op. Er werd 
geopend met Hymne of Brotherhood van Egbert van Groningen. Tussen de lezingen werd een 
passage uit Armenian Dances van Alfred Reed gespeeld. Bij de offerande brachten we Handelian 
Song van Robert van Beringen ten gehoren. Tijdens de communie  werd een Interlude uit Dragon 
Fight gespeeld, gecomponeerd door Otto M. Schwarz. Er werd afgesloten met Ammerland van Jacob 
de Haan. 
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Spullen gezocht voor bevrijdingsconcert 
In het kader van 70 jaar Bevrijding Heeswijk-Dinther gaan we op donderdag 18 september 2014 
samen met onze slagwerkgroep en koor Mi Canto een concert verzorgen in ons eigen nieuwe 
Verenigingsgebouw “De Muziekfabriek”. Om de sfeer uit die tijd na te bootsen zijn we op zoek naar 
attributen die refereren naar de oorlogstijd om de zaal hiermee in te 
richten.  
 We denken bijvoorbeeld aan: 
- je eigen plunjezak uit je diensttijd (die mogelijk nog op zolder staat) 
- camouflagedoeken 
- parachutes 
- een Amerikaanse, Engelse, Canadese en/of Nederlandse vlag 
- etc. 
 Om de verlichting aan te passen zijn we op ook zoek naar spots en 
trussen. Wie kan ons hieraan helpen?  
Spreekt dit thema je aan en wil je ons helpen met het organiseren en/of aankleden van dit concert, 
geef je dan op via Els Verdonk: lverdonk@hetnet.nl 
  
We’ll meet again!  
 

Nieuws van Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
Beste leden van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, 
Op woensdag 16 april jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering de Facebookpagina van de 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) gelanceerd. Hier vindt u informatie over de bond en 
het laatste nieuws over wat speelt bij de BBM maar ook in het veld. Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws like dan de BBM-facebookpagina!  Deel dit bericht onder uw leden zodat ook zij 
op de hoogte zijn van het laatste nieuws!  
Daarnaast is de website www.brabantse-muziekbond.nl  in een nieuw jasje gestoken. Hierop vindt u 
alle informatie over:  
-          De organisatie: o.a. het bestuur, de contactgegevens, verhuur van instrumenten, het bestellen 
van jubileuminsignes  
-          Majoretten:  o.a. het laatste nieuws, informatie over wedstrijden, inschrijfmogelijkheden, 
informatie over kaderdagen en workshops 
-          Blaasmuziek & SMP (slagwerk): o.a. het laatste nieuws, informatie over wedstrijden, 
inschrijfmogelijkheden, informatie over praktijk- en theorie-examens 
Als  BBM willen we u graag voorzien van de juiste informatie en het laatste nieuws en hopen daar 
met de vernieuwde site en met Social Media in te slagen!  
Met vriendelijke groet, 
Anne Peters 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
Ringbaan-Oost 8-17; 5013 CA Tilburg 
0416-820234; bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl 
 
 

 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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