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NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

WWW.MUSISSACRUMBAKEL.NL INFO@MUSISSACRUMBAKEL.NL FACEBOOK.COM/MUSISSACRUMBAKEL 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker! 
A.s. vrijdagavond 26 februari is alle jeugd van Musis Sacrum uitgenodigd voor het jeugdoverleg om 18.30 uur 
in de Musis Sacrum Hal. Wil je meepraten over concerten, muziekkeuze, verenigingsactiviteiten of vind je 
het gewoon leuk om andere jeugdleden van onze vereniging te ontmoeten, zorg dan dat je er zeker bij bent! 
We maken er een interessante, maar vooral gezellige avond van! 

 

 MOG-B Jeugdmuziekdag 
Enkele leden in opleiding van Musis Sacrum nemen op zondag 6 maart deel aan de Jeugdmuziekdag in 
Handel. Deze dag wordt georganiseerd vanuit het jeugd MOG-B, en er doen diverse jonge muzikanten vanuit 
onze gemeente mee. Anders dan voorgaande jaren wordt er nu al druk gezamenlijk geoefend om een mooi 
programma neer te kunnen zetten. Tijdens de Jeugdmuziekdag zelf zal ’s morgens nogmaals gerepeteerd 
worden, waarna de muzikanten na de lunch een sfeervol concert zullen verzorgen. Publiek is op deze middag 
van harte welkom! 
 

 Algemene Ledenvergadering / Vrijwilliger van het jaar 
Op donderdag 24 maart om 21.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 
Tijdens deze avond zal wederom de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt worden. Tot 25 februari is het 
mogelijk om jouw stem uit te brengen voor deze eervolle titel.  
 

 Solistenparade 2016 
Ook dit jaar is er weer een Solistenparade, en wel op zondag 3 april. De werkgroep nodigt alle actieve 
muzikanten en dansers uit om deel te nemen aan deze onderlinge wedstrijd.  
Evenals vorig jaar is het mogelijk om, naast een solo of ensemble-optreden, mee te doen aan de “Calimero-
Cup”. Bij dit onderdeel wordt een jeugdlid gekoppeld aan een ervaren lid, en samen brengen zij een 
muziekstuk ten gehore. De dansers krijgen de mogelijkheid om helemaal zelf een dans te maken en te 
presenteren. Wil je meedoen? Geef je dan snel op! Opgaveformulieren liggen in de Musis Sacrum Hal en zijn 
ook te verkrijgen via het verenigingsbureau.  

 

 Lampkapje en De Wolf on tour? 
De werkgroep “Lampkapje” is achter de schermen druk bezig om deze mooie voorstelling volgend jaar in 
diverse theaters op te laten voeren. Het is nog erg ver weg, maar toch willen we alle deelnemers vragen om 
de volgende data alvast in de agenda te reserveren: 
20 t/m 22 oktober 2017 en 27 t/m 29 oktober 2017. 
 

 Info gevraagd 
Gegevens van huwelijksjubilea van 50 jaren of meer krijgen wij sinds enkele jaren niet meer van de 
gemeente Gemert-Bakel door. Wij zijn afhankelijk van info die we als bestuur horen of ergens opvangen. Al 
meerdere keren hebben wij in “De Korhoen” een oproep gedaan om dit soort feestelijkheden te melden. 
Ook leden krijgen weleens wat door, onze vraag is dan ook om dit tijdig te melden aan het 
verenigingsbureau of iemand van het bestuur, zodat wij contact op kunnen nemen met de familie of dat 
men een serenade op prijs stelt. 
 

 Taptoe Delft 
KBO Bakel organiseert bij voldoende deelname een uitje met de bus naar de Taptoe in Delft op 10 
september 2016. De kosten voor dit uitstapje zijn €46,50 (incl. busreis en entreekaart voor de tribune). 
Wellicht zijn er leden van Musis Sacrum die hier graag mee naartoe willen. 
Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan zich voor 20 maart opgeven bij Mia van Gerwen 0492-342490 
of Piet van Ansem 0492-341849. Na deze datum wordt bekeken of er voldoende animo is, zodat de reis door 
kan gaan. 
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Activiteiten de komende tijd: 
   

26 feb  Jeugdoverleg in de Musis Sacrum Hal, aanvang 18.30 uur 
6 mrt  MOG-B Jeugdmuziekdag in Handel (opleiding harmonie)    
19 mrt  NK Show Twirl Hoofddorp    
24 mrt  Algemene Leden Vergadering & verkiezing MSB Vrijwilliger 2015, aanvang 21.00 uur 
2 apr  Oudijzeractie 
3 apr  Solistenparade 

 16 apr  Harmonieconcert in Cultuur Centrum Deurne, aanvang 20.00 uur  
17 apr  Jubilarissenconcert, aanvang 11.00 uur   
26 apr  Lintjesregenserenade (o.v.)  
27 apr  Serenade Koningsdag 

 8 mei  Harmonieconcert in Carat Helmond, aanvang 14.00 uur 

 

 Facebook Musis Sacrum 
Heb je een leuk item dat bestemd is voor publicatie op onze facebookpagina, dan kun je dit doorsturen 
naar facebookmusissacrum@hotmail.com 
 

 Concerten op 16 én 17 april 
Op zaterdag 16 april geeft onze harmonie een ‘wereld’concert in Cultuur Centrum Martien van Doorne in 
Deurne, aanvang 20.00 uur. Entree € 7,50 (inclusief extra’s). Kaarten zijn via de harmonieleden, het 
verenigingsbureau en via onze website www.musissacrumbakel.nl te bestellen. 
  
De dag erna begint om 11.00 uur het Musis Sacrum Jubilarissenconcert in sporthal De Beek.  


