
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij de tweede nieuwsbrief vanuit de jeugdcommissie. Er is weer een heleboel nieuws te 
melden. 
 

 Donderdag 13 november heeft de jeugdcommissie vergaderd. 
 

 Donderdag 20 november hebben Loes, Marisca, Floor en Brian examen gedaan. Ze 
zijn alle vier geslaagd en zullen op maandag 24 november hun diploma in ontvangst 
nemen tijdens de repetitie. 
De jeugdcommissie feliciteert jullie alvast met dit behaalde succes. 

 

 Maandag 24 november: “ Open Repetitie.’   
Muzikanten van het opstaporkest en hun ouders, de ouders van de muzikanten van 
het jeugdorkest, vriendjes en vriendinnetjes. Ze zijn allemaal welkom te komen 
luisteren naar jullie mooie muziek.  

 

 Zaterdag 29 november St. Ceciliafeest in Zaal ´t Anker. Alle jeugdleden die vanaf de 
zomervakantie ingestroomd zijn in de fanfare zijn hiervoor uitgenodigd. Voor de 
jongere muzikanten van het opstaporkest en het jeugdorkest zal in de loop van het 
jaar een andere gezellige activiteit georganiseerd worden. 

  

 Op zondag 30 november ontvangen we Sinterklaas in Merselo. Tijd; 13.00 u. 
 De fanfare zal dit ontvangst muzikaal opluisteren. De jeugdleden mogen hier ook 
aan deelnemen.  
Aanwezig: 12.45 u.. bij Zaal ’t Anker. Kleding: donkere broek en de zwarte regenjas 
van St. Oda. Denk aan je harpje en de Sinterklaasmedley; Sint in het land.  

 

 21 december Kerstconcert in de kerk van Merselo. Aanvang: 13.30 u. 
Het jeugdorkest zal niet spelen tijdens het concert.  
Zij zullen in Zaal “t Anker een optreden verzorgen voor de bezoekers. Welke 
nummers we gaan spelen bespreken we tijdens de repetitie. 

 

 De 1ste infobrief voor Young Musicians Spread their Wings komt eraan.  
Datum 26 maart 2015. 
Gezamenlijke repetities: zondag 18 januari, 8 februari en 22 maart van 
13.00 u. tot 17.00 u. in het Kerkebóske in Helden. Noteer deze data alvast 
in je agenda.  

 

 1 januari: Nieuwjaarsreceptie in Zaal ’t Anker.  
 

 We hebben ons aangemeld voor het Eurofestival op zaterdag 18 april in Heel. We 
hebben aangegeven graag aan het einde van de middag te willen spelen zodat we 
ook kunnen gaan sporten. Informatie hierover volgt nog. Na de optredens is er een 
gezellige maaltijd in de vorm van een buffet. Hier nemen we ook aan deel. Verder 
info hierover volgt te zijner tijd. 
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