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NIEUWSBRIEF – APRIL 2021
Crazy bingo

Contact

Vrijdagavond 9 april jl. was het zover: de Crazy bingo. De
presentatie was in handen van Kayl Bouwmans en Pim Rijkers.
De prijzen (aangekocht met het tegoed van de Jumbo Sparen
Met Elkaar actie) varieerden van een EHBO-set tot sjoelbak en
van een skippybal tot een volledig voetbalpakket. Het was een
bijzonder chaotische maar ook erg leuke avond. Omdat we
nog wachten op de levering, zijn de winnaars nog in
afwachting van de geweldige prijzen. Het was fijn de
deelnemers weer even te zien en te spreken, al was het maar
via de laptop.

Activiteiten
Voor alle activiteiten, zie:
www.musissacrumbakel.nl/
activiteitenkalender

Algemene gegevens
Inschrijvingsnummer KvK
40235617
Bankrekeningnummer
NL13 RABO 0104 1014 82

Online repetitie / workshop

Colofon

Wat is dat toch met harmonieorkesten en lichte muziek? Is
swingen en timing dan zo moeilijk? Het antwoord is: ja.
Misschien dat we daarom allemaal werden uitgenodigd om op
donderdag 15 april deel te nemen aan de workshop van Peter
Kleine Schaars. De introductie was al veelbelovend en
misschien intimiderend.

Deze nieuwsbrief is een publicatie
van Musis Sacrum Bakel,
uitgegeven door het
Verenigingsbureau van Musis
Sacrum op 27 april 2021
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Een lange studie klassieke muziek, daarna nog vier jaar lichte
muziek en directie, dirigent bij militaire orkesten waarvan we
weten dat ze kunnen swingen. Er volgde theorie en praktijk,
hier en daar een beetje gestoord door binnenkomende
echtgenoten (waarvoor mijn excuses), blaffende hondjes en
luidruchtige huishoudens. Veel geleerd over klassieke muziek,
het verschil met lichte muziek en ondersteuning met
voorbeelden en oefeningen. Ook ademsteun kwam aan de
orde, net als methoden om in te spelen en stukken voor de
embouchure. Daarna mochten we los. Met een paar
ezelsbruggetjes (dik-ker-tje-DAP) en muziekstukken, met elk
een eigen melodiepartij, mochten we meespelen en kijken of
we de timing goed konden krijgen. Het was inmiddels al half
tien geweest toen mijn batterij het opgaf en mijn kinderen
begonnen te klagen over mijn “herrie”, dus na stiekem even te
kijken hoe iedereen thuis (of bij een sectiegenoot) heerlijk zat
te toeteren ging mijn iPad uit... ik heb het einde gemist.
Persoonlijk vond ik het een leerzame avond en ik kijk ernaar uit
om alles in de praktijk te brengen zodra de omstandigheden
het toelaten! Peter Kleine Schaars, bedankt voor de leerzame
avond!
Maaike Ector
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Lintjesregen
26 april staat traditioneel in het teken van de Lintjesregen. Dit
jaar waren er in Bakel 3 personen die in de ochtend werden
verrast door de Burgemeester van Gemert-Bakel. Normaliter
verzorgt Musis Sacrum een muzikale felicitatie in de vorm van
een serenade maar zoals in 2020 was het ook dit jaar niet
mogelijk. De 3 voorzitters van de Oranjevereniging (Paul van
Tiel), het Willibrordusgilde (Jos de Groot) en Musis Sacrum
(Peter Goossens) zijn bij de kersverse geridderden op bezoek
geweest om de felicitaties over te brengen en een presentje
namens de vereniging aan te bieden. Riek de Veth, Karel
Bouwmans en Robert Crooijmans waren zeer vereerd met hun
Koninklijke onderscheiding en met het bezoek van onze 3
verenigingen. De bijbehorende serenade door Musis Sacrum
zal op een later tijdstip alsnog worden gebracht.
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NL Doet
Op 28 en 29 mei vindt weer de landelijke klusdag NL Doet
plaats. Musis Sacrum heeft hiervoor ook een klus aangemeld
waarvoor een financiële vergoeding is ontvangen. De defecte
lampen in de Musis Sacrum Hal moeten vervangen gaan
worden. Hiervoor moet de steiger worden opgebouwd om de
lampen te kunnen vervangen tegen het plafond. We zoeken
nog enkele personen om hiermee te helpen. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij Peter Goossens (tel. 06-22752678 of via
email: voorzitter@musissacrumbakel.nl). Dan kunnen we even
afstemmen of we dit op vrijdag of zaterdag kunnen uitvoeren.
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, bestaat
de mogelijkheid dat er op zaterdag Twirltraining in de hal
plaats vindt.
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