22 november 2006

Bestuursmededelingen
Nog vier nachtjes slapen…
’t Aftellen is begonnen ! Afgelopen
zaterdag hebben we een generale repetitie
gehad in d’n Durpsherd, welke afgelopen
maandag helemaal is beluisterd en
nabesproken. Nog even wat laatste
oefeningen en dan de mentale
voorbereiding…op naar een topprestatie.

Tijdens het concours in Veldhoven speelt
de harmonie, onder leiding van onze
dirigent Gert-Jan Rongen, drie
muziekstukken. Als inleiding is gekozen
voor “Ornamento” van Timothy Travis. Het
verplichte werk wat wordt gespeeld is
“Music for Arosa” van Philip Sparke. Met
het keuzewerk “El Camino Real” van Alfred
Reed wordt het concours afgesloten. Het
belooft een prachtige muzikale dag te
worden.

Het concours in Veldhoven !
De komende dagen kun je onderstaande
tekst in de pers lezen:
“Op zondag 26 november a.s. gaat
Harmonie St. Servaes op muziekconcours in
Veldhoven om zich te handhaven in de 2e
divisie. Een harmonie-orkest moet elke vijf
jaar meedoen aan een dergelijk concours
om haar positie te handhaven, dan wel te
verbeteren. Bij een slecht resultaat vindt
degradatie plaats. De voorbereidingen voor
dit concours zijn al vele maanden geleden
gestart. Met name in de laatste maanden is
er zeer intensief gerepeteerd om de
muziekstukken in de ‘vingers’ te krijgen.
Met spanning zien we het concours
tegemoet…

In de afgelopen maanden zijn deze stukken
tijdens een aantal concerten al voor publiek
gepresenteerd. Zo werd er in het voorjaar
voor het eerst met deze stukken gespeeld
tijdens een concours in Liempde.
Vervolgens werden deze werken tijdens de
Week van Servaes en het kerkpleinconcert
voor publiek gespeeld en zijn we op 29
oktober jl. naar Tilburg gegaan, om daar
onze concoursstukken door een deskundige

jury te laten beoordelen in het Centrum
voor Amateurkunsten.
Afgelopen zaterdag hebben we een
generale repetitie gehouden in d’n
Durpsherd in Berlicum tijdens een concert
met de harmonie uit Schijndel.
Langzaamaan begint de spanning toe te
nemen. Ieder lid van onze vereniging is
gemotiveerd om een goed resultaat neer te
zetten in Veldhoven. En dat zal ook nodig
zijn om ons tenminste op dit niveau te
handhaven.
Het concours wordt gehouden op zondag 26
november a.s. in theater de Schalm, aan
het Meiveld 3 in Veldhoven. Het
programma van die dag vangt om 10.00 uur
aan. Het middagprogramma begint om 14.45
uur. Onze harmonie zal als tweede korps
aantreden om 15.45 uur, rond 19.00 uur is
de prijsuitreiking. De entree bedraagt €
7,00 inclusief een programmaboekje.
We hopen dat veel supporters onze
harmonie komen ondersteunen.”

Vertrek bus om 13.00 uur
Zoals jullie weten vertrekt de bus om 13.00
uur vanaf het kerkplein in Dinther. Bij
slecht weer verzamelen we in het Cultureel
Centrum. Zorg dat je concert-uniform
helemaal in orde is. Voor wie het niet meer
weet:

De uniformkleding dient volgens de
onderstaande gedragsregels gebruikt
en te worden.
Bij concert uitvoeringen:
* Concert-Tenue bestaande uit:
Pantalon met riem-Overhemd - GiletteVlinderdas en Sokken
Elke muzikant(e) draagt zelf zorg
voor bij het uniform passende laag
model dichte zwarte schoenen.
Controleer voor je van huis gaat of je alles
bij je hebt, wat je nodig hebt om een

topprestatie neer te zetten! Pak thuis je
koffer uit en speel even een stukje, dan
heb je alles bij je!

De deelnemerskaart
Vergeet niet je deelnemerskaart. Deze
wordt op donderdag 23 november a.s. bij
de repetitie uitgedeeld. Geen
deelnemerskaart bij je betekent één
entreebewijs kopen…ook voor muzikanten !

Tenslotte de c.d.
Er zijn een aantal mensen die de C.D.
hebben besteld. Deze kan ’s avonds, als we
even nadrinken in de Toren, al worden
gekocht bij secretaris Lambert van der
Ven. De c.d. kost € 5,00 per stuk.

Het bestuur van Harmonie St.
Servaes wenst jullie allemaal heel
veel succes aanstaande zondag. Zet
hem op !

Nadere info over concours
slagwerkers
Nu het concours van de Harmonie op
zondag 26 november in Veldhoven nadert,
zit daar ook meteen het concours van de
slagwerkgroep op 9 december a.s. in EttenLeur achteraan. Ook zij zijn druk met hun
voorbereidingen en hebben onlangs als
voorproefje al het Jumbo Cup
Muziekfestival gedaan. Op zondag 3
december is er een generale repetitie in
Rosmalen.
Allemaal heel veel succes met het zetten
van de laatste puntjes op de ‘i’. Ter
voorbereiding volgt hier alvast het
programma voor zaterdag 9 december a.s.
Voor meer informatie en routebeschrijving
zie www.nobelaer.nl.

Dagschema:
08.30u. Verzamelen bij Cultureel Centrum
en inladen instrumenten.
09.00u Vertrek naar Etten-Leur
11.15 u. Optreden
13.00 u. Prijsuitreiking
14.00u. Vertrek richting Heeswijk-Dinther
Bij een goed resultaat brengt de harmonie
om 15.30 uur een serenade in De Toren.
Afhankelijk van het resultaat: ±16.00 ±17.00 eten bij??
Het volledige programma staat op de
website van de Brabantse Muziekbond :
www.brabantse-muziekbond.nl
Klik op: percussion → wedstrijdkalender.

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

