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28 januari 2015 

 

 

Agenda - reminder 
30 januari 2015   Jeugduitstapje in de Muziekfabriek   19.30 uur 
1 februari 2015   Voorspeelmiddag in de Muziekfabriek   13.30 uur 
13 maart 2015   Concert Karin Bloemen met harmonieorkest  20.15 uur 
26 maart 2015   Algemene Ledenvergadering harmonie   21.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Hierbij een korte Servaesnieuws met aandacht voor de Jeudgavond 
komende vrijdag, de Voorspeelmiddag komende zondag en een praktisch 
bericht over het concert van het Harmonieorkest met Karin Bloemen. 
In de komende twee repetities van het harmonieorkest en de 
slagwerkgroep zal ik een overzicht presenteren met de € 250,- sponsors 
voor de Proms. Daarbij vragen we de medewerking van leden. Dus denk 
alvast even na of je nog mensen kent, die de Harmonie willen ondersteunen voor € 250,00. In ruil 
hiervoor krijgen ze naamsvermelding op de programmaflyer en worden ze tijdens het weekend op 
alle powerpointschermen getoond als sponsor. Verder krijgt deze sponsor ook haar logo op onze 
website en twee vrijkaarten voor een promsconcert op 30 of 31 oktober a.s.   
Mogen we op jullie rekenen om deze sponsoren te benaderen?  
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  

 
Jeugdavond komende vrijdag  
Komende vrijdag 30 januari heeft de jeugdcommissie weer een jeugdavond georganiseerd 
voor onze jeugdleden tot 16 jaar. De avond begint om 19.30 uur in de Muziekfabriek en 
duurt tot 21.30 uur. Er is een leuk programma samengesteld, maar dat blijft nog een 
verrassing. 
Bij voorbaat dank aan de leden van de jeugdcommissie Erna de Groot, Desie Verhoeven, 
Suzanne Sperber en Loes Vermeltfoort. En alle jeugdleden: veel plezier! 
 

Voorspeelmiddag  
Komende zondag is de voorspeelmiddag van onze vereniging in de Muziekfabriek. Het eerste 
optreden begint om 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur open. Tot 16.00 uur zijn er 
individuele optredens of optredens in kleine ensembles. 
Na 16.00 uur speelt de B en C selectie van de slagwerkgroep voor u onder leiding van Tonn 
van de Veerdonk. Aansluitend spelen het opstaporkest en het opleidingsorkest onder leiding 
van Arian Deckers. 
U bent allen van harte welkom om te komen genieten van een mooie stukje muziek op de 
zondagmiddag! Het programma volgt hierna. 
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Optreden met Karin Bloemen 
Op vrijdag 13 maart 2015 is het dan zover: een optreden met La Bloemen.       
 
Voorafgaande aan het concert zal er een soundcheck zijn samen met Karin en deze zal plaats vinden 
om 17.30 uur. Graag hierbij allemaal aanwezig zijn, zodat de geluid en lichttechnici hun 
mengpanelen zo goed mogelijk kunnen afstellen.                                                                                                                                      
 
Tussen de soundcheck en het concert in is er de 
mogelijkheid om op eigen kosten een hapje te 
eten in Den Durpsherd. Het is niet toegestaan om 
zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.                                       
Tijdens de pauze hebben we een eigen zaal ter 
beschikking waar we voor € 1,= koffie/thee, fris, 
wijn of een flesje bier kunnen nuttigen.                                                                                                                                      
 
Donderdag 12 maart is de generale repetitie ( 
zonder Karin) in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 
KB Berlicum om 20.00 uur. Er is de mogelijkheid 
om daarna het slagwerk, lessenaars  en de 
blaasinstrumenten te laten staan.      
 
Nog enkele opmerkingen: 
- We treden op in feestelijke zwarte kleding   ( 
gelijk aan het Bevrijdingsconcert) 
- Denk ieder voor zich aan lessenaarverlichting, 
eventueel aan te schaffen via internet of via Tonn 
vd Veerdonk ( Rhythm Impact)  
- Zwarte map 
 Veel plezier met de voorbereiding en geniet deze 
avond!                                                                                                                                               
 

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. 

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

