20 februari 2006

Solistenconcours Tilburg
19 en 20 februari 2006
Monsterscore voor Patrick Jacobs.
Een achttal slagwerkers gingen afgelopen
zaterdag naar Tilburg om deel te nemen
aan het solistenconcours.
Nadat ze enkele weken geleden een tryout hebben gehad tijdens de
Voorspeelmiddag in het Cult. Centrum
konden ze nu laten zien, maar vooral laten
horen wat ze in hun mars hadden.
Een echte jury, een groot toneel met een
grote tribune en heel veel ouders en
andere belangstellende waren getuige van
een middag vol met echt onvervalst
slagwerk. De meeste slagwerkers hebben
het advies van de jury die hun beoordeelde
tijdens de voorspeelmiddag ter harte
genomen en nog flink aan de
verbeterpuntjes gewerkt.
De hoge scores die behaald werden
spraken boekdelen.
De middag begon met een optreden van
Thomas v.d. Ven. De jongste, de kleinste,
alleen op zo’n groot podium. Het deed hem
niet veel. Met maar liefst 88 punten ging
Thomas dik tevreden naar huis. Daarna
Mike Strik ook een eerste prijs.
Halverwege de middag was het de beurt
aan Desie Verhoeven , Dirk Verdonk en
Wesley Verkuylen. Alle drie uitkomend in
de 5e divisie. Alle een eerste prijs.

Als voorlaatste van Servaes, was het de
beurt aan Bart Sperber en Rob Verhallen.
Zij speelde als duo Multi-percussion het
werk “Pour Deux“ van Kees Nijsse.
Het wordt bijna eentonig, maar ook een
eerste prijs.
Op het eind van deze middag, de laatste
van Servaes, Patrick Jacobs.
Vele “grootheden” uit de omgeving waren
hem toen al voorgegaan en vele met 90
punten of meer.
Patrick kwam, zag en overwon.
Hij ging zo op in z’n muziek, dat hij bijna in
z’n trom verdween. Strak ritmisch in een
constant (snel) tempo. Zijn techniek in
dienst van de MUZIEK.
Want ook trommen is MUZIEK. Toch?
Het hoogste aantal punten van deze dag
waren zijn deel.
Bedankt.
Veel dank is natuurlijk verschuldigd aan
onze instructeur Tonn v.d.Veerdonk.
De één een aai over z’n bol, de andere een
extra les maar Tonn heeft elke keer alle
slagwerkers precies op tijd in bloedvorm.
CHAPEAU !!!
Als je na vele uren oefenen niet die punten
hebt gehaald die je wilden halen, en je
weet voor jezelf dat je er alles aangedaan
hebt om hier een goed resultaat neer te
zetten, mag je toch best trots zijn op je
eigen ook al haal je maar 50 punten. Je
hebt ten minste lef om daar op dat grote

podium te gaan staan en iedereen te laten
zien hoever je als slagwerker bent
gevorderd. En bedenk:
de volgende keer beter.
De uitslagen:
Thomas v.d.Ven Jeugd 88 punten
1e prijs met promotie
Mike Strik Jeugd 80 punten
1e prijs
Desie Verhoeven 5e divisie 81 punten
1e prijs
Dirk Verdonk 5e divisie 83 punten
1e prijs
Wesley Verkuylen 5e divisie 84 punten
1e prijs
Bart Sperber en Rob Verhallen 4e divisie
84 punten 1e prijs.
Patrick Jacobs 1e divisie 92 punten
1e prijs met promotie en lof van de
Jury.
Aangezien hij al in de hoogste divisie
speelt is promotie niet meer mogelijk.
Deze 92 punten waren tegelijkertijd ook
het hoogste aantal van deze dag.
Voor onze slagwerkers een zeer geslaagde
dag met alle minimaal een eerste prijs.
Van Harte Gefeliciteerd.
Harmonie
Sinds lange tijd waren er bij de Harmonie
weer een paar muzikanten bereid om mee
te doen met dit solistenconcours.
Suzanne Sperber en Daniëlle van Sleuwen
beten voor Servaes de spits af.
Allebei uitkomend in “introductie” , kregen
zij geen punten maar een rapport.
Bij allebei was het rapport zeer positief.
Suzanne kreeg in dit rapport het advies om
volgend jaar uit te komen in de vierde
divisie en Daniëlle zelfs in de derde divisie.
Proficiat met het mooie resultaat.

Wij hopen dat deze twee dames nog vele
leden op sleeptouw mogen nemen en dat wij
volgend jaar ook met 8 muzikanten van de
Harmonie naar Tilburg kunnen gaan.
Het is zeker voor de jongeren goed om wat
podium ervaring op te doen.

Drumband B-Selectie
Voor de B-selectie staat een concert
gepland op zondagmiddag 20 mei in
Lieshout. Dit alles i.v.m. het 50 jarig
bestaan van de Slagwerkgroep St. Caecilia
uit Lieshout.
Dus noteer deze datum maar vast in jullie
agenda.

Concours 2006
Dit jaar gaan zowel de Harmonie en de
Drumband op concours.
De Drumband op zaterdag 9 december en
de harmonie op zondag 10 december
beiden in Theater ’de Nobelaar’ in EttenLeur.
De eerste planning was voor de Harmonie
om op 26 november op concours te gaan in
Veldhoven maar door een administratief
misverstand bij de organisatie is dit
misgelopen.
Hoe dan ook: iedereen veel succes met de
voorbereidingen voor deze zeer
belangrijke dagen !!

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

