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Koningsdag 2017
Tijdens de Lintjesregen op 26 april ontving Dhr. Jan van der Velden een Koninklijke onderscheiding. In
overleg met de familie in verband met een druk programma voor de gehuldigde, werd er geen serenade
door Musis Sacrum gegeven op deze dag. Daags erna, op Koningsdag, werd Dhr. Van der Velden alsnog
in het zonnetje gezet met een serenade tijdens de opening van de Koningsmarkt.
Op de markt zelf was Musis Sacrum ook van de partij. In een feestelijke kraam kon de Bakelse
basisschooljeugd kennismaken met allerlei muziekinstrumenten. Met veel dank aan de vrijwilligers die
op deze dag de kraam mee wilden bemannen!
In de Koningstent lieten onze dansers in verschillende leeftijdsgroepen het publiek genieten van enkele
bijzonder mooie optredens.

Ook burgemeester Michiel van Veen blies een toontje mee!


Serenade Marit en Bob
Op vrijdag 28 april trouwde Marit Tijdeman met Bob van Hest. Uiteraard was Musis Sacrum erbij om
Marit en Bob op muzikale wijze te feliciteren. Voor het bruidspaar was het natuurlijk fantastisch om te
zien dat er zoveel medemuzikanten en dansers aanwezig waren!
Naast fluitiste in het korps, staat Marit ook wekelijks als dirigente voor het Pieporkest. Dus ook deze
jonge muzikanten waren aanwezig om het bruidspaar toe te spelen.
Bij dezen wensen wij Marit en Bob heel veel geluk samen!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Na een aantal maanden wekelijks les te hebben gehad op een muziekinstrument, mocht de blazers- en
slagwerkklas afgelopen week meespelen met het grote orkest van de harmonie en met
opleidingsslagwerkgroep B.O.T.S. De leerlingen werden allemaal uitgenodigd om een echte repetitie bij
te wonen en gaven daarna een mini-concert voor hun ouders en andere belangstellenden. Ook de leden
van het Pieporkest en de jeugd in opleiding waren van de partij. Het is ontzettend leuk om het
enthousiasme bij de jeugd te zien wanneer ze met z’n allen “echt” muziek maken!
Op 1 juni sluit de blazers- en slagwerkklas af met een optreden op De Bakelaar. Hopelijk zijn er ook dit
jaar weer een aantal kinderen geïnteresseerd geraakt in het maken van muziek en zien we ze binnenkort
terug bij Musis Sacrum.



ShowTwirl wedstrijd in Vlijmen
Afgelopen zondag 21 mei namen leden van de ShowTwirl deel aan een wedstrijd in Vlijmen.
Het duo Jannah van Hout en Laura van Bree behaalde 68 punten, Team B (7 personen) scoorde 84,4
punten. Ook de allerjongsten, die voor het eerst deelnamen aan de Sterparade, hebben het erg goed
gedaan.
Kaylee de Groot behaalde een 7,2, Imke Rovers een 7,3 en Lotte van de Sande werd 1e met een
8,0. Amy Vermeulen die in een hogere leeftijdscategorie uit kwam behaalde met haar 7,0 een derde
plaats. De deelnemers en begeleiders zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten en wij feliciteren
hen met de mooie prestaties!
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Tractor Pulling Bakel
In het pinksterweekend van 2 en 3 juni vindt Tractor Pulling in Bakel plaats. Er hebben zich inmiddels al
vele vrijwilligers gemeld die Musis Sacrum willen helpen. Mocht je je nog niet aangemeld hebben,
maar toch graag van de partij zijn dan kun je hiervoor terecht bij Gary Karel.



Muziekexamens
De komende maand gaan diverse jeugdleden (blazers en slagwerkers) op examen bij Kunstlokaal in
Gemert. Wij wensen hen allemaal heel veel succes toe en hopen op een positieve uitslag!
Op 13 juli doet Kristie Thomassen haar openbaar D-examen (met het harmonieorkest).



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Het bestuur wil graag een jeugdavond (of minikamp) organiseren op 23 juni a.s.
Alle jeugdleden vanaf 8 t/m 18 jaar zijn van harte welkom! Zij zullen zeer binnenkort een uitnodiging
met opgavestrookje ontvangen.
Wie van de ouders voelt zich geroepen om deze activiteit mee te organiseren? Laat dit dan even weten
aan Kayl Bouwmans, via een mailtje aan het verenigingsbureau, info@musissacrumbakel.nl



Pleinconcert 2 juli aanvang 14.00 uur
Op 2 juli sluit Musis Sacrum het seizoen af met haar jaarlijks terugkerend Pleinconcert. In tegenstelling
tot andere jaren zal de aanvang om 14.00 uur zijn. Sef Pijpers, de nieuwe dirigent van de Harmonie, zal
zich tijdens dit concert voor het eerst presenteren.
Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind zodat we er een zonnig concert van kunnen maken.
Noteer 2 juli alvast in je agenda en nodig familie, vrienden en bekenden uit om te komen genieten van
onze muziek en dans!



Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Musis Sacrum is gevraagd om tijdens de KinderVakantieWeek, op donderdag 24 augustus een activiteit
voor de kinderen te organiseren tijdens de Fancy Fair.
Net als tijdens de koningsmarkt zullen we een kraam onder onze hoede nemen waarbij gedurende de
hele dag kinderen langskomen om deel te nemen aan onze activiteit. Denk hierbij aan het uitproberen
van blaas- en slagwerkinstrumenten, maar ook aan allerlei andere muziekgerelateerde activiteiten.
Om goed voor de dag te komen en de jeugd een leuke activiteit aan te kunnen bieden zijn we ook nu
hard op zoek naar leden die op deze dag hun steentje willen bijdragen.
Aangezien het in de vakantie valt zijn ook jongeren van harte welkom om dit mee te gaan doen. We
zoeken mensen van 09.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
Help mee onze vereniging te promoten en meld je aan via emailadres nienke.tijdeman@hotmail.com
bij Nienke Tijdeman. Ook voor meer informatie kun je bij Nienke terecht.

Activiteiten komende tijd:
2/3 juni
23 juni
2 juli
13 juli
24 aug
24 aug
25 aug
29 aug
2 sep
5 sep
11 sep
11 t/m 24 sep
17 sep
22 sep
29 sep

Medewerking Tractor Pulling Bakel
Jeugdavond
Pleinconcert aanvang 14.00 uur
Openbaar D-examen Kristie Thomassen (met het harmonieorkest)
Medewerking Fancy Fair KVW
1e repetitie harmonie na de vakantie
Afsluiting KVW
1e training Infinity / twirl na de vakantie
Opening kermis
Kermisschieten
1e repetitie slagwerkgroep na de vakantie
Donateursactie
Wedstrijd Twirl in Waalwijk
Bindingsevenement (16 jaar en ouder)
Bindingsactiviteit jeugdleden
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