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NIEUWSBRIEF MUSIS SACRUM BAKEL
•

Einde vakantie
Helaas… aan alle mooie dingen komt een eind! Ook voor Musis Sacrum is de zomervakantie afgelopen.
De eerste repetities zijn inmiddels achter de rug en ook de trainingen en muzieklessen gaan de komende
week weer van start.
Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie in binnen- of buitenland en nu weer
klaar is voor een nieuw seizoen. De komende tijd staat er van alles op de agenda, dus lees deze
nieuwsbrief goed zodat je weer op de hoogte bent van alle ins en outs!

•

Examens
Voor de zomervakantie zijn Minke en Tessa op level-examen Twirl gegaan. Dit was noodzakelijk voor
deelname aan het EK in Almere van 6 t/m 8 oktober.
Ze voeren hun duoshow “Recycle to art” op en zijn nu druk bezig met de laatste voorbereidingen. Wij
wensen hen daar alvast heel veel succes!
Klarinettiste Kristie Thomassen deed haar openbaar D-examen op 13 juli in de Musis Sacrumhal. Zij zette
een hele knappe prestatie neer en de jury beloonde dit met een 9 gemiddeld, dus Kristie slaagde met het
predicaat “goed”!
Minke, Tessa en Kristie; van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten!

•

Pleinconcert
Vanwege de slechte weersvoorspellingen vond het Pleinconcert dit jaar plaats in de Musis Sacrumhal.
Ondanks dat we uit moesten wijken naar deze locatie was het een zeer goed bezocht concert met mooie
optredens vanuit alle geledingen.

•

Ledenwervingsactie: Muziek en dans, net ff leuker!!!
Afgelopen donderdag deden enkele leden mee aan de Fancy-Fair van de KVW. Zij bemanden een
kraampje waarin allerlei muzikale spelletjes werden aangeboden om de deelnemers van de KVW kennis
te laten maken met diverse instrumenten en mogelijkheden binnen de harmonie. Ze konden tekenen op
muziek, de langste noot proberen te blazen op een instrument naar keuze en muziekmemory spelen.
Vervolgens zagen ze vrijdags alle instrumenten nog eens voorbij komen tijdens de afsluitingsserenade.

•

Kermis
Volgende week is het Bakel Kermis! Ook nu is Musis Sacrum van de partij. Op zaterdagmiddag rond de
klok van 16.00 uur openen wij samen met de Bakelse schooljeugd op muzikale wijze de kermis. Dinsdag
vindt het traditionele kermisschieten met de Schut plaats. Dit is elk jaar een heel gezellig evenement en
dus zeker de moeite waard om een dagje vrij voor te nemen. Wij hopen op een grote deelname.

•

Twirlwedstrijden
Binnenkort zijn er enkele twirlwedstrijden waar onze majorettes aan deelnemen. Op 17 september gaat
er een grote groep naar Waalwijk. De allerkleinste majorettes doen mee in de sterparade en er zijn een
aantal nieuwe shows; Dominique en Rowie met hun “inbraak show”, Robin voor de eerste keer met haar
solo “psycho” en Dominique voor de eerste keer met haar solo “dromen”. Daarnaast nemen Dominique
en Rowie deel aan de twirlwedstrijd in Ede op 14 oktober. Deze deelname is noodzakelijk voor plaatsing
voor het NK.

•

Bindingsavond
Op vrijdag 22 september vindt onze bindingsavond plaats. We kunnen nog niet zoveel verklappen, maar
het belooft een erg gezellige avond te worden bij Kayl Bouwmans op de Oldert. Alle leden vanaf 16 jaar
zijn van harte welkom. Het opgaveformulier ontvangen jullie één dezer dagen, maar houdt de 22e alvast
vrij in je agenda.
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•

Donateursactie
Van 11 tot en met 24 september vindt de donateursactie plaats. Vanaf dit jaar is het mogelijk om in een
periode van 2 weken te collecteren, zodat het voor iedereen mogelijk is om wat tijd vrij te maken.
Tijdens de collecte delen we tevens een flyer uit m.b.t. de Rabobank Clubkascampagne. Hierbij krijgen
de leden van Rabobank Peel Noord de mogelijkheid om een stem uit te brengen op hun favoriete club
of vereniging. Op basis van het aantal stemmen verdeelt Rabobank Peel Noord een aanzienlijk
geldbedrag onder de lokale verenigingen en stichtingen. Wij gaan ervan uit dat alle actieve Musis
Sacrumleden vanaf 16 jaar meewerken aan de donateursactie, zodat we meer een mooi bedrag
ophalen.

•

Zwemmen
Op vrijdagavond 29 september gaan we zwemmen met de jeugd t/m 17 jaar bij de Limburgse Peel in
America. Alle jeugdleden ontvangen één dezer dagen een uitnodiging.
Geef je snel op, want dit is ieder jaar een superleuke activiteit!

•

Jubilarissenconcert
Op zondag 1 oktober zullen Piet van de Ven, Jan Lambregts en Minke Coort gehuldigd worden tijdens
het Jubilarissenconcert. Alle geledingen zullen hun medewerking verlenen aan dit feestelijke
evenement. Meer informatie volgt spoedig, maar de aanvangstijd van 14.00 uur kun je alvast noteren
in je agenda.

•

Halloweenconcert
De harmonie geeft op vrijdagavond 3 november een Halloweenconcert. Het programma is nog niet
volledig bekend, maar het belooft een griezelig gezellige avond te worden! Zorg dat je erbij bent en
beleef Musis Sacrum in spookachtige sferen.

•

Slagwerkconcert
Op zondagavond 19 november verzorgt de slagwerkgroep samen met de slagwerkgroepen uit De Rips
en Langenboom een concert in D’n Eijk in De Rips.

Activiteiten komende tijd:
28 aug
29 aug
2 sep
5 sep
7 sep
11 t/m 24 sep
17 sep
17 sep
22 sep
29 sep
1 okt
6 t/m 8 okt
14 okt
3 nov
4-5 nov
19 nov

1e repetitie B.O.T.S. na de vakantie
1e training Infinity / twirl na de vakantie
Opening kermis
Kermisschieten
1e repetitie pieporkest na de vakantie
Donateursactie
Wedstrijd Twirl in Waalwijk
Repetitiedag harmonie 10.00-16.00 uur
Bindingsevenement (16 jaar en ouder)
Bindingsactiviteit jeugdleden t/m 17 jaar (zwemmen)
Jubilarissenconcert aanvang 14.00 uur
EK Majorette in Almere
Wedstrijd Twirl in Ede
Halloweenconcert harmonie aanvang 20.00 uur
Brabantse kampioenschappen Twirl in Waalwijk
Uitwisselingsconcert Slagwerk in De Rips
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