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6 januari 2015 

 

 

Agenda - reminder 
17 januari 2015   H. Mis Teeravond     19.00 uur 
17 januari 2015   Teeravond in De Toren     20.30 uur 
1 februari 2015   Voorspeelmiddag in de Muziekfabriek   13.30 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Allereerst wil ik iedereen die bij onze vereniging betrokken is en iedereen 
die zich bij onze vereniging betrokken voelt en alle dierbaren van onze 
leden van harte een goed en gezond 2015 toewensen.  
2015 wordt wat ons betreft een bijzonder jaar. Onze vereniging viert op 1 
augustus haar 85e verjaardag…..op naar de 100 zou ik willen zeggen. 
Daarnaast staat er aan het einde van 2015 een mooi toetje te 
wachten….het Promsweekend van vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2015. Aansluitend zal er op 
zondag 1 november nog een mooie manifestatie zijn onder de titel ‘Jong ontmoet Oud’. Kortom een 
veelbelovend weekend. 
 
Maar voor het zover is hebben we eerst onze 
jaarlijkse voorspeelmiddag, waarbij al ons 
verenigingstalent zich kan tonen. Dit jaar op 
zondag 1 februari a.s.  
Op vrijdag 13 maart is dan het concert met 
Karin Bloemen met het harmonieorkest in 
den Durpsherd in Berlicum. In het voorjaar is 
het project Windkracht 6 voor de 
basisscholen en de educatieve ochtend in 
juni. Tussendoor houden weer het 
harmoniekamp met al onze jeugdleden tot 
16 jaar.  
 
Op zondag 12 juli houden we ons Zomeravondconcert en hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar wel 
goed gezind om in de tuin van de Abdij van Berne op te treden. 
 
Tot slot heeft onze slagwerkgroep haar focus al richting het concours. Aanvankelijk zou dit in 
december 2015 zijn, maar dit schuift door naar het midden van 2016. Zie verderop in deze 
nieuwsbrief. 
Kortom een jaar volop activiteit.  
 
Met muzikale groet voor een muzikaal 2015, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
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Slagwerkconcours verplaatst naar medio 2016  
De slagwerkgroep had haar muzikale zinnen in 2015 gezet op een mooie bijdrage aan het 
promsconcert en daarna op het concours in december in Etten Leur. Enige tijd geleden werd echter 
duidelijk dat het concours in Etten-Leur in jaarkalender naar voren was gehaald maar………juist ja, 
zaterdag 31 oktober 2015. Omdat dit in ons promsweekend valt is er naar alternatieven gekeken. 
 
Deze bleken dun gezaaid, dus ligt de focus voorlopig op het concours op 4 juni 2016 in Hattem. 
Mochten er voor de zomer van 2015 nog eerdere passende alternatieven komen, dan wordt hier nog 
naar gekeken en anders gaan we ons richten op die concoursdatum. 
 

Harmonieorkest start sfeervol in Boekels Nia Domo 
Ons harmonieorkest is het nieuwe jaar sfeervol gestart met een Nieuwjaarsconcert in zaal Nia Domo 
in Boekel. Op uitnodiging van de plaatselijke harmonie Eendracht Maakt Macht werden ongeveer 
150 toeschouwers getrakteerd op een zeer afwisselend concert, wat passend eindigde met de Abba-
compositie Happy New Year!  
 
De Boekelse vereniging opende met haar slagwerkgroep onder leiding van Paul Schepers. Vier 
nummers werden ten gehore gebracht. Er werd geopend met ‘Party Nuts’, gevolgd door ‘Two shot 
images’. Als derde nummers speelde de slagwerkers ‘Drumpower’, waarna het zeer aansprekende 
Funny Sticks het eerste concertonderdeel afsloot.  
 

  
foto’s: André van der Horst 

 
Het harmonieorkest van EMM onder leiding van Bart van Zutven opende luchtig, maar vervolgde met 
een indrukwekkende uitvoering van ‘Saga Candida’. Met twee prachtige medleys van Adele en 
Coldplay, onderbroken door het melancholische ’Adiemus’ werd het een afwisselende concert. 
Tussendoor werd het vlotte ‘Serenade’ nog gespeeld. 
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Harmonie Sint Servaes mocht het concert afsluiten. Na een luchtige start met Army of the Nile, werd 
het meeslepende Hobbits opgevoerd. Met het overbekende Waltz nr. 2 bekend geworden door 
André Rieu werd de typische sfeer van een nieuwjaarsconcert neergezet. Toen onze bevlogen 
dirigent Eric Swiggers met de Radetsky Marsch het publiek meenam in zijn directie werd het met 
recht een vrolijke stemming in de zaal. Happy New Year was een passend slotstuk bij een 
Nieuwjaarsconcert. 
 

 
Hiermee werd het jaar muziekjaar 2015 voor onze vereniging geopend.  Een mooie traditie om op 
een muzikale manier het jaar te openen en ondertussen elkaar de beste wensen over te brengen. 
 

Kaarten voor Karin Bloemen 
Op 13 maart staat het concert met Karin Bloemen op de agenda, waarvoor kaarten te verkrijgen zijn 
via www.durpsherd.nl . Denk eraan om de kaarten tijdig te bestellen, want vol is vol. 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

Hier staan al weer de nieuwste foto’s van de kerstvieringen  

en van het Nieuwjaarsconcert in Boekel op. 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 

http://www.durpsherd.nl/
http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl
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Tijdens de teeravond van zaterdag 17 januari 
zetten we Fred Verkuijlen in het zonnetje  

vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap!  
Alvast van harte proficiat! 

 


