27 november 2006

Harmonie Sint Servaes
succesvol op concours !
Afgelopen zondag ging Harmonie Sint
Servaes op concours tijdens de
federatieve concertwedstrijden in
Veldhoven. En met succes…op het eind van
de dag keerden de 59 muzikanten en hun
dirigent met een dik verdiende eerste
prijs terug naar Dinther. In de op één na
hoogste divisie werden 80,92 punt behaald.
Een prima prestatie !
Na een wat onrustige nachtrust voor de
meeste muzikanten werd er rond 13.00 uur
verzameld bij het thuishonk voor Zaal de
Toren. De voorbereidingen voor het
concertconcours zaten er op. Met
voorbereidende concerten in Liempde,
Dinther en Berlicum moest het vandaag
gaan gebeuren. Vele tutti-repetities en
deelrepetities verder ging de harmonie op
pad met “Ornamento” als inspeelnummer,
“Music for Arosa” als verplicht werk en
het pittige, maar vrolijke “El Camino Real”
als keuzewerk.

Met de bus werd koers gezet naar
Veldhoven, waar we tegen kwart voor twee
aankwamen. Na eerst in de Veldhovense
raadzaal te hebben ingespeeld, werd rond
tien over half vier het podium van Theater
de Schalm betreden. De vele meegereisde
supporters uit Dinther ondersteunden
onze harmonie met veel applaus en
aanmoedigingen.

Het optreden verliep vlot. Er waren best
een aantal passages die nog beter hadden
gekund, maar over het algemeen verliep
het goed. Na het concert viel het orkest
dan ook een groot applaus ten deel.

Hierna begon het lange wachten tot de
prijsuitreiking. De meeste muzikanten
keken terug op een geslaagd optreden.
Over het algemeen was er het gevoel dat
er naar vermogen gepresteerd was en dat

voelde goed. Ook dirigent Gert-Jan Rongen
gaf aan tevreden te zijn, maar wist direct
waar er ‘nog meer in had gezeten’ en waar
het even minder liep.

Tegen kwart voor zeven werden alle
korpsen van deze concertmiddag in de
theaterzaal uitgenodigd en werden de
prijzen uitgereikt. Nadat de juryleden hun
uitslag bekend hadden gemaakt, was
duidelijk dat Harmonie Sint Servaes een
eerste prijs had gehaald. Blijdschap
maakte zich van het korps meester, maar
ook opluchting dat het karwei er nu op zat.
De sfeer zat er goed in tijdens de busreis
terug naar Dinther.

orkest. Voorzitter Jan Nelissen sprak het
orkest toe met woorden van dank en een
hartelijke felicitatie, waarna dirigent
Gert-Jan Rongen het korps feliciteerde
met het behaalde resultaat en zijn orkest
voorhield dat met de prestatie van vandaag
een mooie muzikale toekomst voor ons
harmonie-orkest in het verschiet ligt.
Hierna werd onder het genot van een hapje
en een drankje het concours nog eens
nabesproken, werden de juryrapporten nog
eens bestudeerd en keek iedereen
tevreden terug op deze prestatie.
Ook langs deze weg van harte proficiat
met dit mooie resultaat !

En nu maar hopen op een nieuw
concourssucces over twee weken, wanneer
onze slagwerkgroep op zaterdag 9
december a.s. op concours gaat in EttenLeur. Hier hopen zij promotie naar de
tweede divisie te bewerkstelligen.

CD’s te koop

Rond half 9 werd het harmonieorkest in
zaal de Toren opgewacht door de
drumband van Harmonie Sint Servaes, die
een serenade brachten aan hun
verenigingsvrienden van het harmonie-

Tijdens het concert is een c.d.-opname
gemaakt. Vooraf is de mogelijkheid
geboden een c.d. bij het bestuur te
bestellen. Na afloop van het concert zijn
deze allemaal uitgereikt.
Alle gastmuzikanten krijgen als blijk van
dank van het bestuur een c.d. cadeau. Er
zijn nog enkele c.d.’s beschikbaar. Deze
kunnen per mail bij Lambert van der Ven
besteld worden à € 5,00 per stuk. Wie het

eerst komt het eerst maalt via
ven.lambert@hetnet.nl

Juryrapporten ter inzage
Sommigen hebben de juryrapporten al
gelezen, voor belangstellenden liggen er
komende donderdag juryrapporten in
gekopieerde versie klaar om mee te nemen.

Woord van dank
Het bestuur van harmonie Sint Servaes wil
hierbij van harte bedanken:
ALLE MUZIKANTEN VAN ONS
HARMONIEORKEST
DE INVAL-MUZIKANTEN
DIRIGENT GERT-JAN RONGEN
DE GASTDIRIGENTEN
TOURINGCARBEDRIJF DORTMANS
VRIENDEN VAN SERVAES
ALLE SUPPORTERS IN VELDHOVEN
DE LEDEN VAN ONZE SLAGWERKGROEP
ALLE ‘THUISFRONTEN’ VAN DE
MUZIKANTEN
en verder iedereen die het mede mogelijk
heeft gemaakt dat ons harmonie-orkest op
zondag 26 november jl. deze prima
prestatie heeft geleverd !

BEDANKT HIERVOOR !

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

