17 september 2006

Bestuursmededelingen
Foto’s website
Onze webmaster Peter van Sleuwen houdt
al geruime tijd onze website www.stservaes.nl bij. Onlangs zijn er weer een
heleboel foto’s opgeplaatst van de Week
van Servaes, het kerkpleinconcert en de
oud-ijzeractie. Zeker de moeite waard om
eens een kijkje te nemen.
Wist je dat op die site ook altijd de
actuele speelagenda voor onze harmonie en
drumband is te vinden?? En dat je ook alle
nieuwsbrieven terug kunt lezen???
Onze website www.st-servaes.nl de moeite
van het bezoeken meer dan waard !!

Nieuwsbrief CVA
Regelmatig krijgen wij nieuwsbrieven van
het Centrum Voor Amateurkunst. Binnen
het bestuur hebben we afgesproken jullie
via onze nieuwsbrief te informeren over
interessante informatie voor jullie als
leden.
Het CVA verzorgt een cursus Finale
Muzieknotatie. In deze cursus van 8
bijeenkomsten van twee uur leer je
muziekpartituren van eigen composities of
bewerkingen op de computer te maken.
Ook kunt u met het computerprogramma
partituren omzetten in verschillende
partijen.

Wilt u meer informatie bel dan met
Fransje Rijken via 013-5442151 of stuur
een e-mailbericht: frijken@cvakunst.nl

Ledennieuws
Gessica Maas is onlangs gestopt met haar
lidmaatschap van de harmonie. We willen
Gessica bedanken voor haar inzet en
wensen haar alle goeds voor de toekomst.

EST 2006
Op zondag 27 augustus jl. gaven we acte
de présence tijdens het Europees
Schutterstreffen, wat georganiseerd werd
door de vier Bernhezer Gilden. Tijdens de
bonte stoet waren wij met het onze
harmonie verzocht de rij te sluiten. We
verzamelden volgens afspraak om half 5
bij de familie Korsten in de Kameren. Toen

was al snel duidelijk dat de stoet veel
korter was dan verwacht en de laatste
gilden reeds door Heeswijk trokken. Met
een verkorte route sloten we achter bij de
grote optocht aan op de Gouverneursweg.
De optocht eindigde op het grote
Gildeterrein bij het Heeswijkse kasteel.
Hier namen we deel aan de
sluitingsceremonie van het EST 2006. We
speelden voor een zeer talrijk publiek het
Wilhelmus en de Europas Hymne.
Hieronder het persbericht van EST over
deze middag.
Zondagmorgen, terwijl het terrein vol
stroomde met deelnemers voor de
grootste optocht ooit, werden de
wedstrijden in standaardrijden gehouden.
Zo'n 25 ruiters reden met hun paarden
terwijl ze werden beoordeeld op
aankleding, het correct rijden van
"slangen" en het dragen van het standaard
in de ene hand terwijl met de andere hand
het paard wordt bereden. Om 12.30 uur
startte onder grote publieke belangstelling
de optocht. Een lange bontgekleurde stoet
met zo'n 500 gilden trok door de straten
van Heeswijk-Dinther. Even dreigde de
optocht letterlijk en figuurlijk in het
water te vallen als een hevige onweersbui
overtrekt en de deelnemers en
toeschouwers worden trakteert op een
heuse hoosbui, maar het weer klaart weer
op en de optocht trekt door. In de stoet
met Koningen en Koninginnen, Prinsen en
Prinsessen, Ridders te paard lijkt het of
oude tijden herleven. Knallende kanonnen
en pistoolschoten, fantastisch geklede
deelnemers uit onder meer Polen, Zweden,
Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk,
Kroatië, Spanje en Nederland trekken in
defilé langs de Ere-tribune. Na vele uren
vol kijkgenot volgt de afsluitingsceremonie
op het feestterrein.
Na de massale opmars van alle Brabantse

Gilden volgen toespraken van de
commissaris van de koningin Mevr. Hanja
Maij-Weggen, de President van EGS
Charles-Louis Prins de Merode,
Burgemeester Heijmans van de Gemeente
Bernheze en de voorzitter van de
organiserende gilden de heer Ben
Cornelissen. Tot slot brengen de Brabantse
Gilden een gezamenlijke vendelhulde en
wordt EST 2006 afgesloten met een
indrukwekkend slangendefilé.

Concert B-selectie
Op zondag 3 september jl. was een
buitenconcert gepland van de B-selectie
van onze drumband in Rosmalen. Door het
slechte weer werd dit concert helaas
afgelast.

Geslaagd !!
Anne Suiker en Zarina Pogosian zijn
geslaagd voor de zomervakantie geslaagd
voor hun bouwstenen-diploma slagwerk.

Op weg naar Concours
Jullie hebben het ongetwijfeld gemerkt,
maar we zitten in de laatste fase van de
voorbereidingen op de concoursen voor
zowel het harmonie-orkest als de
slagwerkgroep.
Het harmonie-orkest gaat op zondag 26
november naar Veldhoven, terwijl de
slagwerkgroep op zaterdag 9 december
naar Etten-Leur gaat. In de periode tot de
concoursen zijn er diverse activiteiten
gepland. Vele extra repetities, extra
concerten en natuurlijk de repetitiedag
van zaterdag 7 oktober a.s. Ook de
orkesttoetsing op zondag 29 oktober in
Tilburg kan een aardige graadmeter zijn
waar we muzikaal gezien staan.

Met z’n allen merken we dat er hard
gewerkt moet worden. Het niveau, maar
zeker ook de beoordelingen, zijn
aangescherpt. Dat houdt in dat, willen we
ons harmonie-orkest handhaven in de 2e
Divisie, we op de toppen van ons kunnen
moeten presteren. Dat vereist de nodige
inzet van iedereen die betrokken is bij
harmonie en slagwerkgroep.
We hebben er vertrouwen in dat dat gaat
lukken. WE REKENEN OP JULLIE
ALLEMAAL !!
Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar:
ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de
volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

