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Activiteitenkalender 2018
Op verzoek vanuit de algemene ledenvergadering vind je bij deze nieuwsbrief ook de voorlopige
activiteitenkalender voor 2018. Data zijn onder voorbehoud, maar noteer alle activiteiten nu alvast in je
agenda en houdt deze dagen vrij.
In 2019 bestaat Musis Sacrum 145 jaar. In dit jaar willen wij een groot Bakels evenement organiseren
(denk hierbij aan een proms-achtig concert). In 2018 zullen de voorbereidingen hiervoor al van start
gaan. Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van deze happening, meld je dan bij één
van de bestuursleden.



Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne
Op zondag 5 november zal Rabobank in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne de cheques
uitreiken aan de deelnemende verenigingen in Bakel, Milheeze en De Rips. Dit evenement vindt plaats
op het Kerkplein in Bakel. Musis Sacrum zal hierbij aanwezig zijn om dit op feestelijke wijze op te
luisteren. Een convocatie hiervoor volgt één dezer dagen.
We hopen dat leden en inwoners van Bakel massaal hun stem afgegeven hebben aan Musis Sacrum,
zodat we een mooi bedrag bij kunnen schrijven op onze rekening.



Halloweenconcert Scary Music
Op vrijdag 3 nov is het zover… het Halloweenconcert Scary Music vindt plaats in de Musis Sacrum Hal!
Kom lekker mee griezelen bij de spookachtige klanken van het harmonie-orkest. Na afloop van het
concert borrelen we uiteraard nog even gezellig na. Kaarten à € 7,50 per stuk zijn verkrijgbaar tijdens de
harmonierepetities op donderdagavond en te bestellen via het verenigingsbureau:
info@musissacrumbakel.nl en www.musissacrumbakel.nl



Brabantse Kampioenschappen Twirl
In het weekend van 4 en 5 november vinden in Waalwijk de Brabantse kampioenschappen Twirl plaats.
Ook onze majorettes strijden hierbij om een plaatsing voor de Nederlandse kampioenschappen KNMO.
Deze vinden in december plaats. Naast de teamshow zullen er diverse Bakelse solo- en duo optredens
zijn. Wij wensen alle deelneemsters veel succes toe!



Uitwisselingsconcert Pieporkest
Naar aanleiding van een eerder uitwisselingsconcert afgelopen voorjaar in Gemert, geeft het pieporkest
nu op haar beurt een klein concert in de Musis Sacrum Hal in Bakel op zaterdag 11 november om
19.00u. Het pieporkest van Gemert is hierbij te gast. Beide orkesten zullen een programma neerzetten,
waarbij zij laten horen hoever zij inmiddels gevorderd zijn. Het concert zal ongeveer 1-1½ uur duren.
Publiek is uiteraard van harte uitgenodigd om naar deze jonge muzikanten te komen luisteren. De
toegang is gratis.



Intocht Sinterklaas
Ook dit jaar zal Musis Sacrum haar medewerking verlenen bij de intocht van Sinterklaas op zondag 19
november. Daarnaast zullen enkele muziekpieten ons korps komen versterken. Het Sint Nicolaascomité
heeft ervoor gekozen om bij slecht weer geen gebruik te maken van de “diensten” van Musis Sacrum,
aangezien dit weinig meerwaarde heeft. Mocht de intocht door de Bakelse straten niet doorgaan, dan
worden de muzikanten na 10.00u op de hoogte gebracht.



Slagwerkconcert De Rips
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. Aanvang van dit concert is om 20.00u.
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Zwemactiviteit jeugd
De jeugd van Musis Sacrum toog op vrijdag 29 september naar zwembad De Limburgse Peel in America
voor haar jaarlijks zwemuitje. Ruim 40 kinderen hadden zich opgegeven voor deze gezellige activiteit.
Iedereen werd tussendoor getrakteerd op een frietje, waarna er nog een paar fijne zwemuurtjes
volgden.



Jubilarissenconcert
Op 1 oktober werden Piet van de Ven, Jan Lambregts en Minke Coort gehuldigd voor hun jarenlange
lidmaatschap van Musis Sacrum. De twirlgroep, slagwerkgroep en harmonie verzorgden een mooi
concert in sporthal De Beek, waarbij de jubilarissen door onze voorzitter toegesproken werden en
voorzien werden van de bijbehorende felicitaties en cadeaus.



Twirl-uitslagen
Na een gedegen voorbereiding namen Minke en Tessa in het weekend van 6 oktober deel aan de
Europese Kampioenschappen Twirl in Almere. Met hun show behaalden zij een 10e plaats; een
prestatie waar we heel trots op mogen zijn.
Op 14 oktober hebben Rowie en Dominique zich met hun twirlshow weten te plaatsen voor het
Nederlands Kampioenschap in maart.
Gefeliciteerd dames!
Activiteiten komende tijd:
3 nov
4-5 nov
5 nov
11 nov
19 nov
19 nov
9 dec
14 dec
16 dec
17 dec
21 dec
31 dec

Halloweenconcert harmonie aanvang 20.00u
Brabantse kampioenschappen Twirl in Waalwijk
Serenade t.g.v. Rabobank Clubkas Campagne, aanvang 11.45u De Zwaan
Uitwisselingsconcert Pieporkest aanvang 19.00u in de Musis Sacrum Hal
Intocht Sinterklaas in Bakel
Uitwisselingsconcert slagwerkgroep 20.00u De Rips
Concert “Experience” door 4-Fun in De Mortel
Generale repetitie kerstconcert in de kerk
Kerstconcert St.Willibrorduskerk Bakel
Openbaar D-examen Sjoerd Thomassen
Kerstconcert Jan de Witkliniek Bakel
Oliebollenactie Bakel

2

