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Nieuwe dirigent; Sef Pijpers
De commissie “nieuwe dirigent harmonie” heeft na een grondige voorselectie, diverse proefdirecties en
in goed overleg met het orkest de keuze gemaakt voor Sef Pijpers. Sef is 57 jaar, woonachtig in Boxtel en
zeer ervaren als klarinetdocent en dirigent van diverse orkesten.
De eerste repetitie was afgelopen donderdag 20 april.
Wij wensen Sef heel veel succes en plezier bij het Bakelse harmoniekorps.



Pieporkestenconcert
Op zaterdag 1 april gaf het pieporkest o.l.v. Marit Tijdeman een klein concert in D’n Dörpel in Gemert,
samen met het pieporkest van Harmonie Excelsior uit Gemert. Onder belangstelling van familie en
bekenden lieten onze 5 “piepers” een aantal mooie nummers horen. Het publiek beloonde het concert
met een luid applaus. Ook Gemert gaf een erg goed optreden weg. Het was een leuk concert en wij
hopen de Gemertse muzikanten ook een keer in Bakel te mogen ontvangen.



Voor oudijzer in actie
Ook dit jaar is er weer veel oud ijzer aangeleverd tijdens de oudijzeractie op 8 april, welke een mooie
opbrengst voor de vereniging heeft opgeleverd. Er is hard gewerkt om alles op tijd verzameld te krijgen,
vooral door Ben Nooijen die tot 20.30 uur ’s avonds in de weer is geweest.
We bedanken de inzet van alle vrijwilligers op deze dag.
Mocht je onze actie gemist hebben, dan kun je gewoon het hele jaar terecht voor het storten van je oud
ijzer in de container van Musis Sacrum, bij de familie Nooijen op Hilakker 4a.



Solistenparade 2017
Ondanks het prachtige weer was het op zondag 9 april een drukte van jewelste in de Musis Sacrum Hal,
ter ere van de Solistenparade. De middag was goed gevuld met ruim 40 optredens door blazers,
slagwerkers, twirlsters en dansers. Alle deelnemers lieten zich van hun beste kant zien. Het publiek
heeft zichtbaar genoten van alle optredens.
Er waren vooral veel jeugdige muzikanten en dansers en het is geweldig om te zien wat zij in korte tijd
weten neer te zetten. De jury had het dan ook niet gemakkelijk om de prijzen te verdelen, want eigenlijk
waren er alleen maar winnaars. Iedereen gefeliciteerd met jullie prachtige prestatie!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Vanwege het succes van de nieuwe dansgroep Infinity en de grote vraag naar dansles voor de
allerkleinsten start er vanaf 13 mei een peuterdansgroep. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom in deze
groep. De lessen zullen verzorgd worden door Jantine Vereijken en vinden plaats in de Musis Sacrum Hal
op zaterdag van 9.30 uur – 10.15 uur.
Ouders met kinderen in deze doelgroep worden via flyers geïnformeerd.
Wil je meer informatie? Dan kun je hiervoor terecht bij Ellen Velzeboer-Leenders.



Koningsdag (en lintjesregenserenade?)
Komende week geven wij weer acte de préséance tijdens de Lintjesregen en op Koningsdag. Op dit
moment is nog niet bekend of er daadwerkelijk lintjes zijn gevallen in Bakel, dus houdt de site en
Facebook van Musis Sacrum a.s. woensdag goed in de gaten.
Ook tijdens de feestelijke opening van Koningsdag op het plein bij de kerk mogen wij weer een muzikale
bijdrage leveren. Voor alle details, kijk even goed op de convocatie.
Op de spelletjesmarkt wordt deze dag een kraam vertegenwoordigd door leden van de harmonie. Hier
kunnen alle Bakelse kinderen kennis komen maken met muziek.
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Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april gaf de blazers- en slagwerkklas haar eerste optreden op
kindcentrum De Bakelaar. Geweldig dat deze leerlingen in zo’n korte tijd al zo’n mooi optreden weten
te verzorgen! Op 1 juni doen zij hun succes nog eens dunnetjes over en geven zij een afsluitend
optreden voor ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes tijdens de open avond op De Bakelaar.
Daarnaast worden alle kinderen van de blazersklas en de blazers in opleiding/pieporkest uitgenodigd
om deel te nemen aan de harmonierepetitie op 18 mei a.s. We beginnen de repetitie dan om 19.30 uur
en geven om 20.00 uur een klein concertje waarbij iedereen van harte welkom is.
We hopen dat er veel kinderen enthousiast zijn geworden naar aanleiding van dit project. Wellicht
mogen we hen binnenkort als nieuw lid verwelkomen bij de harmonie of de slagwerkgroep.

Activiteiten komende tijd:
26 apr
27 apr
18 mei
21 mei
2 en 3 juni
2 juli

Lintjesregenserenade (onder voorbehoud)
Opening Koningsdag
Aanvang harmonierepetitie om 19.30 uur
i.v.m. deelname blazersklas en harmonie-opleiding
Twirlwedstrijd Vlijmen
Tractor Pulling Bakel
Pleinconcert St.Wilbertsplein Bakel
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