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Merselo 22 mei 2014, 
 
 
Aan de ouders en jeugdmuzikanten, 
 
 
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 
 
Opstaporkest: 
 
Sinds eind april is het opstaporkest van start gegaan.  
Beginnende muzikanten repeteren op vrijdagavond onder leiding van Theo Koppes in “ Den Tommes” 
van: 19.00 u. tot 19.45u.  
Ook gevorderde jeugdmuzikanten kunnen ter ondersteuning in dit orkest deelnemen.  
Dus heb je zin om op vrijdagavond muziek te maken dan ben je van harte welkom. 
 
 
De activiteiten t/m juli 2014: 

 9 juni: Dag van de Wind. Optreden jeugdorkest. 
Concert om 12.00 u.. Aanwezig bij de molen om 11.45 u. .  

 29 juni: Kermisconcert; Optreden jeugdorkest en opstaporkest. 
Aanwezig zijn om 10.45 uur bij den Tommes. 

 5 juli: flessenactie. Voor alle jeugd (junior) leden. 
Meer informatie komt nog. 

 7 juli: Gezellige afsluiting van dit muziekjaar. Aanvang: 18.00 u. je hoeft thuis niet te eten!!!!!! 
We vragen een eigen bijdrage van €5,00 de andere helft betaalt de vereniging.  
Deze gezellige afsluiting is voor alle leden van het jeugdorkest en het opstaporkest. 
Aanmelden tijdens de jeugdorkestrepetitie. Breng dan ook je eigen bijdrage mee! 

 25 augustus: eerste repetitie van het jeugdorkest. 
29 augustus eerste repetitie van het opstaporkest,. 
Start nieuwe seizoen! 

 
Veranderingen voor het komende muziekjaar: 
De jeugdorkestleden maken goede vorderingen. Daarom willen we een aantal jeugdleden na de zomervakantie  
laten spelen in het jeugdorkest en bij de fanfare. 
Repetitietijden: jeugdorkest   18.45 u. tot 19.45 u. 10 min. pauze 
                         fanfare          20.00 u. tot 20.50 u.      
 
De ouders en de jeugdmuzikanten die in beide orkesten gaan spelen worden hierover geïnformeerd.  
 
En verder….. 

 de geplande gezamenlijke repetities van het jeugdorkest samen met de fanfare  voor het kermisconcert komen te 
vervallen omdat het jeugdorkest zelf een concertje verzorgt. 

 Na de flessenactie worden er dit jaar geen frites gegeten maar is er maandag 7 juli een gezellige afsluiting met 
………..????????????? 
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Programma Dag van de Wind jeugdorkest: 

 

De volgende stukken gaat het jeugdorkest zeker spelen op de dag van de wind: 

 

Make my Day 

Golden Age March 

Reisje langs de rijn 

The Nut Rocker 

Pour un Flirt 

 

Mochten er nog mensen van de Fanfare meedoen dan kunnen we ook nog spelen: 

 

Arsenal 

Solliciteren (hebben we allemaal nog van YM) 

 

En misschien komt er nog een stuk bij. 

Dat horen jullie nog bij de volgende repetitie. 

 

 

Met muzikale groet, 

 

De jeugdcommissie 
 

 


