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Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Vanaf januari is het Pieporkest uitgebreid met twee nieuwe leden; Elke van Moorsel en Lotte Keppels. Heel
veel succes en speelplezier, meiden!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Eind januari is de blazers- en slagwerkklas van start gegaan op Kindcentrum De Bakelaar.
Ruim 40 kinderen uit groep 6 krijgen in de komende maanden de beginselen van het samen muziek maken
bijgebracht door Karen van den Broek en John Klaus. Ook nu weer zijn er verschillende leden actief om
Karen en John hierbij te ondersteunen.



Internationaal muzikaal sociaal contact
Zaterdag 4 februari verwelkomde Musis Sacrum het muziekkorps en koor van het Nanjing Forest Police
College. De Chinese delegatie bestond uit ruim negentig personen en gewapend met instrumenten en
mobieltjes (incl. selfiestick) deden zij Bakel en omgeving aan.
De gasten kregen een Masterclass van Johan Smeulders en Saskia Martens en brachten een bezoek aan het
gemeentehuis. ’s Avonds gaven zij een goed bezocht concert in De Eendracht in Gemert, samen met de
slagwerkgroep en de harmonie. Het was een erg bijzondere, maar vooral gezellige muzikale ontmoeting.



Optredens Bonte Avonden
De afgelopen weken vonden de Bonte Avonden plaats in zaal De Zwaan in Bakel. Zowel de slagwerkgroep
als dansgroep Infinity deden hieraan mee. Beide geledingen gaven een flitsend optreden tijdens deze
gezellige avonden.



ShowTwirl in actie
Op 18 februari deed de ShowTwirlgroep mee aan de wedstrijd in Brielle. Er waren diverse optredens vanuit
Bakel. Onder andere Laura en Jannah die hun nieuwe show “picknicken” presenteerden. Deze was erg leuk
in elkaar gezet door hun trainster Ellen Velzeboer. Het ShowTwirlteam trad voor het eerst op in hun
nieuwe outfit. Het was een geslaagde dag.
Op 11 maart a.s. doen de duo’s Minke/Tessa en Rowie/Dominique en soliste Tessa mee aan het NK in
Almere. Wij wensen hen heel veel succes!



Johan bedankt!
Afgelopen donderdag nam de harmonie op feestelijke wijze afscheid van haar dirigent Johan Smeulders.
Johan was een kleine 4 jaar dirigent van het korps en werd op passende wijze bedankt en in het zonnetje
gezet vanwege de fijne samenwerking. Wij wensen Johan heel veel succes met zijn nieuwe uitdaging.
Intussen is de werkgroep “nieuwe dirigent” druk bezig om een passende vervanging van Johan te vinden.
In maart zullen er diverse proefdirecties plaatsvinden, waarna er hopelijk snel een geschikte nieuwe
dirigent voor het Bakelse korps zal staan.



Carnaval 2017
Het is weer bijna Carnaval! A.s. maandag 27 februari doet Musis Sacrum mee aan de optocht. We
verzamelen om 13.15 uur bij Den Doel, waar we ons vermommen als Mexicanen en zo al feestend de
straat op gaan. We hopen op een grote opkomst!
Voor de deelnemende muzikanten is er om 12.45 uur een korte repetitie in “Den Doel”.



ALV en verkiezing Vrijwilliger van het Jaar
Alle leden zijn van harte uitgenodigd op de algemene ledenvergadering op donderdag 23 maart om 21.00
uur in de Musis Sacrum hal. Dan wordt ook de Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt. Al enkele jaren is
het traditie dat een aantal leden een cake bakken voor deze vergadering. Ook dit jaar zoeken we weer een
paar enthousiaste bakk(st)ers. Wie voelt zich geroepen? Laat dit dan even weten aan het bestuur.
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Solistenparade 2017
Op zondag 9 april houdt Musis Sacrum de Solistenparade. Iedere muzikant en danser wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan deze leuke onderlinge wedstrijd. Zowel solo-, duo- als ensembleoptredens kunnen hieraan deelnemen. Ieder lid heeft inmiddels een opgaveformulier ontvangen via de
mail. Ben je nog op zoek naar een mooi muziekstuk om te spelen, dan kun je hiervoor terecht bij de
commissie “Solistenparade”. Ook als je graag meedoet met de Calimero-cup, maar je hebt nog geen
partner, kan de organisatie je hierbij helpen.



Uniformenbeheer
Vanaf heden is het uniformenbeheer in handen van Hélène van de Laar en Helmy van Dijk. Is er iets
met je uniform, heb je een grotere of een kleinere maat nodig etc. dan kun je terecht bij deze dames.



Gefeliciteerd
Naar aanleiding van het overdragen van het verenigingsbureau zijn enkele taken vanuit dit bureau
kritisch tegen het licht gehouden. Eén van deze taken was het maken en versturen van
verjaardagskaarten. Wellicht hebben de jarigen van januari en februari het al gemerkt; vanaf dit jaar
verstuurt Musis Sacrum geen verjaardagskaarten meer.



Lampkapje en De Wolf exit
Na het succes van “Lampkapje en De Wolf” in november 2014 wilden we dit mooie evenement graag
nog eens overdoen in diverse theaters in de regio. Helaas is het niet gelukt om dit ook daadwerkelijk
van de grond te krijgen, vandaar dat het bestuur besloten heeft dat er geen tweede Lampkapje komt.
Dit geeft natuurlijk wel weer ruimte voor nieuwe initiatieven voor het najaar van 2017 of het voorjaar
van 2018. Mocht je een leuk idee hebben of hieraan mee willen denken, geef dit dan door aan één van
de bestuursleden!
Activiteiten komende maand:
27 febr
11 maart
19 maart
23 maart
8 april
9 april

Carnavalsoptocht alle geledingen 13.15 uur aanwezig in Den Doel
Muzikantenrepetitie om 12.45 uur in “Den Doel”
NK show twirl, Almere
Sla je Slag Dag, De Rips B.O.T.S./STIX
Algemene Leden Vergadering en verkiezing “Vrijwilliger van het jaar”
Oudijzeractie
Solistenparade
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