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Wat hebben we een geweldig muzikaal feestweekend achter de rug! Na maanden van
oefenen en voorbereiding hebben we afgelopen zondag met de hele vereniging twee keer de
prachtige voorstelling “Lampkapje en de wolf” neer mogen zetten!
Het was een druk weekend, waarin sommigen zich ook vrijdag en zaterdag al volop ingezet
hebben. Op zondagochtend vroeg uit de veren voor een serenade aan Jacques Vriens; een
fantastische opkomst, met een ontroerde Jacques tot gevolg. Daarna een ochtend met vooral
wachten, en de allerlaatste voorbereidingen voordat Lampkapje gaat beginnen. En toen was
het eindelijk zover….
De reacties vanuit het publiek na afloop waren alleen maar positief; iedereen heeft genoten
van het mooie verhaal, de prachtige muziek en mooie dans, de leuke en leerzame muziektuin
en de gezellige sfeer. Een evenement wat Bakel niet snel meer zal vergeten… met zeer veel
dank aan alle deelnemers en de directie, maar vooral aan alle mensen van de organisatie, de
vele vrijwilligers en natuurlijk Jacques Vriens! Op naar een volgend project……



Tijdens de kerstmarkt op zondag 14 december zal het Pieporkest o.l.v. Marit Tijdeman enkele
optredens verzorgen op het plein bij de kerk. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als deze
toekomstige orkestleden veel publiek hebben. Ook treedt tijdens deze markt een ensemble
op dat is samengesteld uit harmonieleden. Noteer deze datum daarom alvast in de agenda,
en kom kijken naar al deze muzikale talenten.



Om het nuttige met het aangename te verenigen, is het bestuur nog op zoek naar enkele
vrijwilligers die tijdens de (bovenstaande) kerstmarkt het Muziekhofke willen bemannen. Op
deze dag is het Muziekhofke opengesteld voor geïnteresseerden, de vrijwilligers dragen zorg
voor de ontvangst. Wil je graag een paar uurtjes meehelpen, meld je dan aan bij het bestuur.
Daarnaast is het bestuur benaderd met de vraag om het parkeerbeheer tijdens deze dag te
verzorgen. Hieraan is een bijdrage voor de clubkas verbonden. Ook voor deze taak zoeken we
nog enkele vrijwilligers, en ook hiervoor geldt dat je je kunt aanmelden bij één van de
bestuursleden. De dag wordt verdeeld in blokken van 2 uur (11.00-13.00u/13.0015.00u/15.00-17.00u). Geef eventueel aan welk tijdstip je voorkeur heeft, zodat hier
rekening mee gehouden kan worden.



Het kerstconcert op 18 december bij de Jan de Witkliniek wordt uitgevoerd door een
ensemble van de harmonie. Het exacte tijdstip is nog niet bekend (dit moet nog overlegd
worden met de Jan de Witkliniek). Het is op uitdrukkelijk verzoek van de organisatie van de
Jan de Witkliniek om met een ensemble te komen en niet met de hele harmonie, dit in
verband met de drukte.
Op 18 december om 20.00 uur is er een generale repetitie van het kerstconcert in de
Willibrorduskerk.
Zaterdag 20 december, aanvang 20.00 uur begint het kerstconcert, voor de gehele harmonie
en het opleidingsorkest.
Ook dit jaar hebben we weer een gelegenheidskoor, bestaande uit eigen leden, die onder
leiding van Frans Martens een aantal kerstliederen ten gehore zullen brengen. Voor de leden,
aanhang en overige bezoekers van het kerstconcert is er na het concert een gezellig
samenzijn gepland. Voor meer informatie over de kerstactiviteiten kun je terecht bij Reggie
Vermulst of Karin van Lierop.
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Op zondag 15 maart 2015 vindt het Solistenconcours plaats. Dit jaar wederom in een nieuwe
opzet, mét een nieuwe naam: “de Solistenparade”. Alle leden worden weer in de
gelegenheid gesteld om mee te doen, en zullen hiervoor zeer binnenkort een
opgaveformulier ontvangen. Het is mogelijk om mee te doen als solist of in een klein
ensemble, en natuurlijk is er ook weer een pianist die zorgt voor de muzikale begeleiding. De
Twirl- en showdancegroep deelnemers hebben de mogelijkheid om mee te doen met het
onderdeel dans en/of twirl. Uitleg hierover volgt binnenkort.
Daarnaast hebben we een nieuw onderdeel bedacht; elke harmonie- en slagwerkleerling
wordt gekoppeld aan een ervaren muzikant (met eenzelfde of een soortgelijk instrument). Zij
zullen samen een duet instuderen en vervolgens spelen tijdens de solistenparade.
Alle deelnemers worden beoordeeld door enkele deskundige juryleden en natuurlijk zijn er
ook dit jaar weer mooie prijzen te verdienen. Dus bij deze; noteer 15 maart 2015 in je agenda
en geef je binnenkort op voor deze leuke muzikale dag!

Activiteiten komende tijd:
14 dec.
18 dec.
20 dec.
31 dec.

Kerstmarkt
Optreden Pieporkest/ Openstelling Muziekhofke/ Parkeerbeheer
Kerstconcert Jan de Witkliniek
Kerstconcert Willibrorduskerk
Oliebollenactie
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