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11 juli 2015 

 

 

Agenda - reminder 
12 juli 2015  Zomeravondconcert Abdijtuin     19.00 uur 
16 juli 2015  Laatste repetitie de Muziekfabriek    21.00 uur 
27 augustus 2015 Eerste repetitie harmonieorkest    20.00 uur 
27 augustus 2015 Start kaartverkoop Proms 
31 augustus 2015 Eerste repetitie jeugd slagwerkgroep    19.30 uur 
31 augustus 2015 Eerste repetitie slagwerkgroep     20.30 uur 
3 september 2015 Eerste repetitie opleidingsorkest    18.30 uur 
4 september 2015 Eerste repetitie opstaporkest     18.45 uur 
7 september 2015 Pasuur uniformen      19.30 uur 
 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Zo tegen het einde van het muziekjaar 2014-2015 verschijnt deze 
nieuwsbrief met een terugblik op het jeugdkamp van afgelopen weekend. 
Het zomeravondconcert staat voor de deur en daarin zijn prachtige 
optredens te verwachten van zowel het harmonieorkest als de 
slagwerkgroep. Maar zeker de jeugd zal van zich doen spreken met haar 
optreden van het jeugdkamp met de opvoering van ‘Ik heb een melodietje 
in mijn hoofd’. Het belooft een bijzondere avond te worden, die we helaas toch binnen 
programmeren vanwege verwachte regen morgen door de dag heen.  
Komende donderdag is dan de laatste repetitie en gaan we allemaal lekker de zomervakantie in. Na 
volgende week sluiten we dit muziekjaar af met de laatste nieuwsbrief en gaat de focus VOLLEDIG op 
ons promsweekend, waar op dit moment de nodige publiciteit aan wordt gegeven. Op onze website 
www.st-servaes.nl kun je doorlinken naar onze promswebsite. Daar vind je heel veel info. 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Laatste repetitie 
Op zondag 12 juli sluiten we met het Zomeravondconcert het muziekjaar 2014-2015 voor het publiek 
af. Maar op donderdag 16 juli is écht de laatste repetitie voor de zomervakantie. Zoals gebruikelijk 
sluiten we dan gezamenlijk - onder het genot van een hapje en een drankje - het muziekjaar af, 
luiden we de vakantie in en kijken we alvast vooruit naar de hoogtepunten van het muziekjaar 2015-
2016. Vanaf 21:00 uur zijn alle A-selectieleden van de slagwerkgroep en de leden van het 
harmonieorkest met partner welkom in de Paternoster in De Muziekfabriek. We gaan er een 
gezellige avond van maken! 

 
 

http://www.st-servaes.nl/
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Wisseling repetitieavonden Opstap- en Opleidingsorkest 
Het muziekjaar loopt alweer bijna tegen het einde en wij zijn druk bezig om de planning voor volgend 
jaar te maken. Zo ook de planningen van het Opstap- en Opleidingsorkest. Na veel voor- en nadelen 
tegen elkaar te hebben afgewogen, hebben wij besloten dat de repetitiedagen van het Opstap- en 
Opleidingsorkest worden gewisseld. Dit betekent dat volgend jaar de repetities van het 
Opleidingsorkest plaats gaan vinden op de donderdagavond, van 18:30-19:45. Het Opstaporkest gaat 
repeteren op de vrijdagavond, van 18:30-19:15 (1x per twee weken). 
 
Reden hiervoor is dat wij het belangrijk 
vinden dat het Opleidingsorkest gaat 
repeteren op de donderdag, vóór het 
harmonieorkest. Wij hebben namelijk 
gemerkt dat de muzikanten van het 
Opleidingsorkest vrij weinig ‘feeling’ 
hebben met wat de harmonie nu 
eigenlijk inhoudt. Op de 
donderdagavond krijgen de muzikanten 
een betere indruk van wat hen in de 
toekomst te wachten staat en hebben 
ze de avond alvast geblokt in de agenda. 
Bij veel andere muziekverenigingen zien 
we dat de repetitie van het 
Opleidingsorkest ook op dezelfde avond 
is als het harmonieorkest. Nu merken 
wij af en toe dat muzikanten wegens andere verplichtingen niet aan kunnen sluiten bij het 
harmonieorkest, omdat ze gewend waren om op vrijdag te repeteren. Daarnaast is het voor ons 
gemakkelijker om op die avond invallers te regelen die de muzikanten kunnen ondersteunen, omdat 
zij die avond toch al vrij hebben voor de repetitie van het harmonieorkest. 
 

Jeugdkamp heel succesvol verlopen 
Het jeugdkamp van onze vereniging afgelopen weekend is zeer 
goed verlopen. Twintig jeugdleden waren op zaterdag 4 en 
zondag 5 juli aanwezig om met het kamp mee te doen. De 
kinderen waren in vier groepen verdeeld. De Mozarts hadden als 
begeleider Desie, De Bachjes werden begeleid door Suzanne, De 
Rossini’s door Arian en Robin en tot slot De Griegjes met als 
leider Loes.  
 
Op zaterdag werd er na het welkomstspel eerst gestart met een 
vossenjacht in het dorp.  
 
Na de lunch was het eerst tijd voor een repetitie. Samen werd 
het stuk ‘Ik heb een melodietje in mijn hoofd’ voorbereid.  
 
Hierna was het tijd voor waterspelletjes. Door het warme weer 
was het programma aangepast aan de omstandigheden die er 
waren. Het werd een gezellige middag met veel geklieder, 
gekledder en geknoei. 
 
Tussendoor werd nog even gerepeteerd en was het rond zes uur tijd voor de barbecue. Er werd 
heerlijk gegeten en natuurlijk was er ook corveetijd om de Muziekfabriek steeds keurig op te ruimen. 
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’s Avonds werd er een bosspel gespeeld, waarna de avond werd afgesloten met een film in de 
openlucht.  
De kinderen gingen dit jaar op tijd slapen. Was het door de vele activiteiten? Het warme weer? Of 
zijn het gewoon zo’n lieverds??  
 

     
 
Op zondag 5 juli werd er natuurlijk eerst ontbeten, waarna de slaapspullen werden opgeruimd. Na 
een generale repetitie, was het om half 12 tijd voor het slotconcert. Het was een prachtig gebeuren, 
waar we jullie nog niet teveel over vertellen, omdat dit ook in het Zomeravondconcert nog te zien is.  
Later meer foto’s van het kamp en een impressie van het concert. 
 

        
 
 

Samenvatting evaluatiegesprekken Harmonie Sint Servaes juni 2015 
Zowel bij het harmonieorkest als de slagwerkgroep hebben deze maand evaluatiegesprekken plaats 
gevonden. Het bleek een schot in de roos, want leden gaven aan het een prettige werkvorm te 
vinden en het bestuur heeft veel input gekregen over wat er leeft binnen de vereniging. Er is jullie 
beloofd dat het bestuur een terugkoppeling geeft. Nou valt het niet mee om het geheel goed samen 
te vatten. Toch doen we een poging een sfeerimpressie van de gesprekken te geven.  
 
Enorm blij zijn wij met het feit dat jullie de sfeer en gezelligheid binnen de vereniging, het 
harmonieorkest en de slagwerkgroep goed vinden. De komst van De Muziekfabriek heeft dat nog een 
extra positieve impuls gegeven. Aandachtspunt is hoe we het ‘samen-gevoel’ tussen het 
harmonieorkest en de slagwerkgroep kunnen vergroten. De Proms kan dit jaar dat ‘samen-gevoel’ 
een extra boost geven. Ook het organiseren van een barbecue aan het einde van het seizoen werd 
door iedereen goed ontvangen en velen zien het als een kans er een gezellige avond van te maken 
voor de hele vereniging. De feestcommissie kan met jullie ideeën aan de slag. 
 
Er is veel gesproken over het niveau van het harmonieorkest en de slagwerkgroep. Echter plezier 
hebben in het maken van muziek moet voorop (blijven) staan. Desondanks blijft het voor een 



 4 

vereniging moeilijk om het iedereen naar zijn zin te maken qua niveau en uitdaging. De kunst is een 
balans te vinden tussen de niveauverschillen die er zijn in een groep; en deze verschillen ook te 
respecteren. De dirigenten en muziekcommissies spelen hierin een belangrijke rol en zijn zich hier 
zeker van bewust bij de keuzes van het repertoire. Er wordt vol lof gesproken over de dirigenten. 
Met veel geduld en vertrouwen in de groep zorgen zij ervoor dat de muzikanten het beste uit zichzelf 
naar boven weten te halen. Als team kun je goede prestaties neerzetten. Een hoog 
opkomstpercentage bij de repetities is daarvoor erg belangrijk. Weet dat je afwezigheid bij een 
repetitie niet ten gunste is voor je team van medemuzikanten.  
 
Wat de concerten betreft, kwam naar voren dat veel muzikanten de themaconcerten erg leuk 
vinden. Ook omdat daar veel publiek op af komt. Dat zijn dus mooie gelegenheden om je als 
groep/orkest/vereniging te presenteren. De meningen omtrent de serenades geeft een meer 
wisselend beeld. Velen geven aan de voorkeur te hebben om geen serenades meer te geven, maar 
één keer per jaar een jubilea-/lintjesconcert te organiseren. Anderen beseffen dat je in de 
gemeenschap wel zichtbaar moet blijven door middel van publieke optredens (bijv. vanwege subsidie 
beleid van de gemeente en het werven van Vrienden en sponsoren). Een soortgelijk geluid was te 
horen als het over de optredens in de kerk ging.  
 
Een ander uitgesproken thema betreft onze uniformen. Unaniem wordt aangegeven dat optreden in 
zwarte outfits (evt. met een kleuraccent) bij concerten meer gewenst is dan de huidige uniformen. 
Maar voor officiële gelegenheden zoals bij serenades, in de kerk of op straat zou het uniform wel nog 
van dienst kunnen zijn. 
 
Opnieuw is er kort geïnventariseerd of er ideeën zijn voor financiële acties. Er zijn weer wat nieuwe 
ideeën geopperd. Ook wordt geopperd slimmer na te denken hoe je inkomsten kan genereren 
rondom concerten. Maar toch noemen ook velen dat de donateursactie ‘oude stijl’ (met 
collectebussen langs de deuren gaan) zo slecht niet was. 
 
Wat de communicatie betreft, wordt aangegeven dat de nieuwsbrieven goed worden gelezen. Het is 
leuk om updates uit de hele vereniging te lezen. Het nieuws zou echter wel sneller en actueler 
mogen zijn. De gehele uitstraling en PR van de vereniging is echter wel toe aan verfrissing.   
 
Wij bedanken jullie allemaal voor jullie waardevolle inbreng. We hebben al jullie inbreng gehoord en 
dit wordt serieus genomen. Individuele wensen, ambities, opmerkingen en vragen zullen door de 
sectiehoofden worden opgepakt. Dus die kunnen je hierop aanspreken.  
 
Met muzikale groeten, 
Bestuur Harmonie Sint Servaes 
 
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie. 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
 
 

 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

