14 november 2006

Bestuursmededelingen
CD Concours bestellen
Tot en met maandag 20 november a.s. is
het mogelijk om een c.d. van het concours
te bestellen, waar wij met de harmonie aan
deelnemen. Achteraf bestellen is niet
mogelijk. Afhankelijk van het aantal
mensen wat een c.d. bestelt, zal duidelijk
worden wat de exacte kosten voor de c.d.
zullen zijn. We geven hierbij een indicatie
voor de c.d. van ongeveer € 6,00 per stuk.
Je kunt een c.d. bestellen via e-mail bij
Martje Konings via martjewilbrord@planet.nl

Concours voor muziekliefhebbers
A.s zaterdag 18 november vindt er in D’n
Durpsherd in Berlicum een ontmoeting
plaats tussen twee orkesten van niveau n.l.
harmonie St.Cecilia uit Schijndel o.l.v. Adri
Verhoeven en harmonie St.Servaes uit
Dinther o.l.v. Gert-Jan Rongen. Zij zullen
de concertwerken spelen, welke een week
later beoordeeld zullen worden door een
vakkundige jury tijdens een concours in
Veldhoven. Het publiek kan dus al een week
voor deze grote gebeurtenis genieten van
deze mooie muziek. Behalve de
concourswerken zullen er nog enkele
nummers gespeeld worden waaronder
Flower Power (de naam zegt genoeg) en
Fanatic Winds (fanatieke harmonieën).

Luisteraars zijn van harte welkom. Het
concert begint om 20.00 uur en de entree
is gratis.

Nadere info over concours
Het komt nu snel dichterbij, nog enkele
repetities en we zijn er klaar voor: het
concours in Veldhoven.
A.s. zaterdag eerst nog het concert met
Schijndel in d’n Durpsherd in Berlicum en
dan op zondag 26 november naar
Veldhoven. We hopen dat veel supporters
ons in Veldhoven zullen aanmoedigen.
Voor meer informatie en routebeschrijving
zie www.deschalm.com.
Tijdsschema voor 26 november voor de
leden van het harmonie-orkest:
13.00 uur verzamelen op Kerkplein
13.15 uur de bus vertrekt
14.50 uur inspelen
15.45 uur optreden
19.00 uur de prijsuitreiking
20.30 uur terug in Dinther waar we de
uitslag hopen te vieren in de Toren
Het volledige programma staat op de
website van de Brabantse Muziekbond :
www.brabantse-muziekbond.nl
Klik op hafabra → op uitslagen →
concertwedstrijden.

Jumbo-cup Boekel
Op zaterdag 4 november jl. ging onze
slagwerkgroep naar het Jumbo-Cup
festival in Boekel. Frans Jacobs doet
verslag.
Nadat we in het Cultureel Centrum
ingespeeld hadden, vertrokken we om 5 uur
richting Boekel om daar op ons gemak al
ons instrumentarium op te stellen.
Ons instrumentarium werd deze keer in
een door John Dortmans beschikbaar
gestelde transportbus vervoerd. Bedankt
John.
Slagwerkgroep St. Servaes mochten deze
Jumbo-Cup de spits afbijten.
De een vindt het een voordeel en de ander
een nadeel om als eerste te beginnen.
Maar er moet in beide gevallen hoe dan ook
gespeeld worden.
Tonn ging, in z’n handen klappend, door de
toen nog lege zaal lopen om de akoestiek te
testen. “tis mar een drúg zaaltje” waren
zijn woorden.
Het is maar weer afwachten hoe klank uit
valt.
Om half zeven mocht Paul Tips, zo maar uit
z’n blote bol, de slagwerkgroep aankondigen
en hij deed dat met verve.
Zoals we van Tonn gewend zijn werden alle
vier de nummers in mooi strak tempo
gespeeld. Als eerste “African suite deel 1”,
daarna “d’Afrique”, vervolgens “The last
rabbit in summer moorland” en we sloten af
met “Sound Waves”.
Na afloop van deze eerste Jumbo-cupavond
had ik het gevoel dat we met kop en
schouders boven de rest uitstaken, maar
de jury beslist en niet ik.
Vele waren benieuwd naar het juryrapport
van de Jumbo-Cup.

Het rapport was een bladzijde vol met
kritische opmerkingen.
Opmerkingen waar we iets mee kunnen
want we hebben nog enkele weken om het
een en ander bij te stellen voordat we op 9
december naar Etten-Leur vertrekken.
Uiteraard begon het geheel weer met de
klankbalans die niet correct was, misschien
iets te maken met het “drúg zaaltje “ ?
Maar ook het samenspel was ongelijk en de
voorslagen niet strak, aldus het
juryrapport.
Maar gelukkig waren er ook veel positieve
opmerkingen.
Tonn zal donderdag het rapport met jullie
bespreken.

Plezier beleven.
Het zou natuurlijk leuk zijn als we voor de
zesde keer op rij de Jumbo-cup in onze
groep winnen, maar het belangrijkste van
zo’n dag is niet het winnen van de Jumbocup maar het plezier beleven in het
samenzijn en samenspelen.
Wanneer jullie op het podium staan
mankeert dáár in elk geval niets aan, want
het is één stralende club.
Door dit “samenspel en samenzijn” heb
jullie in elk geval één persoon aan het
wankelen gebracht. Kristel, die al eerder
aankondigde na het concours te zullen
stoppen met trommen vond dat, mede door
het feit dat zij door te weinig
repetitiebezoek slechts één nummer kon
meespelen, het toch weer begon te
kriebelen en zei dat ze het zeker zal gaan
missen.
In verband met haar studie, zal zij ons na
het concours toch nog even verlaten, maar
ik verwacht haar binnen afzienbare tijd
weer terug.

Prijsuitreiking
Wat we wel verwacht hadden is ook uit
gekomen. Heeswijk, die op eigen verzoek
gedegradeerd zijn van de ere divisie naar

de tweede divisie, kwam daardoor bij ons in
groep 2 terecht en wonnen de wisselbeker.
Terechte winnaar?
Maar het lijkt mij ook dat deze overwinning
voor hen niet zo lekker zal smaken als toen
ze echte concurrentie hadden. ( Erp,
Lieshout)
Laten we ons daarom de komende weken
bezig houden met de puntjes op de i te
zetten voor het concours en Etten-Leur.
Minimaal een eerste prijs voor minder gaan
we niet.
Groeten Frans Jacobs

Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar: ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de volgende
nieuwsbrief worden opgenomen.

