
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief jeugdorkest en opstaporkest. 

 
 

Beste ouders en jeugdmuzikanten, 
 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het muziekjaar 2014-2015. 
 
We zijn in september weer gestart met een enthousiaste groep muzikanten bij het 
jeugdorkest. Er is meteen een moeilijk stuk op de lessenaar gelegd nl. The Pirates of the 
Carabian. Dat gaat super!!! 
Helaas zijn er na de zomervakantie ook enkele leden gestopt.  
 
Ook het opstaporkest is direct na de zomervakantie weer begonnen en we horen van Theo 
(de dirigent) dat de groep echt vorderingen maakt. Top! 
 
Er staat het komende jaar een heleboel op het programma. 
Onze activiteiten vanaf aug. 2014 tot juli 2015:                      
24 november  Open repetitie     
30 november  Sinterklaasintocht 
21 december  Kerstconcert in Merselo 
01 januari  Nieuwjaarstreffen  
15 februari  Carnavalsoptocht 
08 maart   Merselo Maakt Muziek 
18 en 19 maart Federatief Solistenfestival 
26 maart    Young Musicians Spread their Wings in Eindhoven  
18-19 april     Eurofestival in Heel  
25 april       Uitwisseling met Ell in Merselo 
28 juni   Kermisconcert in Merselo 

 
Bezoek ook regelmatig de website van St.Oda, www.stodamerselo.nl 
Hier vindt u niet alleen een heleboel informatie over onze vereniging maar ook foto’s, 
agenda’s e.d. De website wordt beheerd door de commissie PR en is altijd up to date. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/muzieknoten/%26p%3D3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ibtXVLb_C9X1aqelgugM&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHM_FmyPNnu4-Rx7eyp7IY06Zv7Nw
http://www.stodamerselo.nl/


 
Open repetitie: 
Op 24 november hebben we een Open repetitie.  
Voor de muzikanten is het erg leuk als er vanuit thuis belangstelling getoond wordt. U kunt 
dan zien en horen waar we mee bezig zijn. U bent van harte welkom. Ook de muzikanten 
van het opstaporkest zijn van harte uitgenodigd om te komen luisteren.  
Natuurlijk mag u als ouder altijd komen luisteren bij een repetitie. 
 
 
Sinterklaasintocht:  
Hier mogen alle jeugdorkestleden aan mee doen. Tijdens de repetitie oefenen we het 
nummer dat gespeeld wordt. We dragen onze zwarte regenjassen. Heb je er nog geen. Even 
melden bij Tilly of Mieke. 
 
Kerstconcert: 
Tijdens het concert, dat dit jaar in Merselo gehouden wordt, speelt het opstaporkest en de 
fanfare. De jeugdmuzikanten die al mee repeteren met de fanfare doen mee met het concert. 
De meiden zwarte kleding. De jongens een donkere broek en de zwarte polo. 
 
Nieuwjaarstreffen:  
Iedereen is van harte uitgenodigd om het glas met elkaar te heffen. Verdere informatie 
hierover volgt nog. 
 
 
Over de activiteiten in 2015 zal tijdig informatie gestuurd worden. We houden u op de 
hoogte. 
 
Zijn er vragen dan kunt u altijd terecht bij de leden van de jeugdcommissie. (zie website) 
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