
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij de derde nieuwsbrief vanuit de jeugdcommissie. Er is weer een heleboel nieuws te 
melden. 
 
Allereerst iedereen nog de beste wensen voor 2015!  Dat we een mooi muzikaal jaar 
tegemoet mogen gaan met veel gezelligheid en hoogtepunten. 
 
Een korte terugblik: 
 

 Zaterdag 29 november St. Ceciliafeest in Zaal ´t Anker.  
      Het was een kei gezellige avond. Wat hebben we gelachen met het uitvoeren van de  
      spellen. Ze waren echt niet gemakkelijk maar de jeugd heeft het er heel goed vanaf  
      gebracht. Na het spelen van het spel in 2 teams was het tijd voor het vullen van onze 
      buiken. De heerlijke geuren van frites en toebehoren kwamen al naar binnen en ieder  
      kon zich tegoed doen aan frites en snacks. Heerlijk hè!!!! 
 

 Zondag 30 november hebben we Sinterklaas muzikaal ontvangen in  Merselo. Het is 
altijd heel gezellig met zoveel kinderen, ouders en natuurlijk de gezellige muzikale 
klanken van St. Oda. 
 

 21 december Na het kerstconcert heeft het jeugdorkest, zonder dirigent, een 
geweldig mooi concertje gegeven. De bezoekers waren erg enthousiast. Jongens, 
meisjes heel erg bedankt hiervoor!!! 

 

Wat komen gaat!!!! 
 

 Young Musicians Spread their Wings 26 maart 2015.  
Gezamenlijke repetities van 13.00 u. tot 17.00 u. in het Kerkebóske in 
Helden. 
Zondag 18 januari, 
chauffeurs: 
Theo Martens, Anouk Heldens, Dion Nellen, Steffi de Backer, Erik Poels en Eduard 
Joosten ( haalt de muzikanten van Vredepeel en ‘t Roosendaal op). 
 
Vertrek: Zaal ’t Anker. Verzamelen vanaf 12.00 u. vertrek uiterlijk om 12.15 u. !!!!!!! 
 
Niet iedereen heeft het aanmeldingsformulier van YMSTW ingevuld/ geretourneerd. 
We weten nu niet wie allemaal kan rijden voor de extra repetities van zondag 8 
februari en 22 maart. 
Ook hebben we nog niet van iedereen de bezoekersopgave binnen. 
Graag dit z.s.m. doorgeven per mail: secretariaat@stodamerselo.nl.   
Wij zullen ervoor zorgen dat de chauffeurslijst dan tijdig naar iedereen verzonden kan 
worden. 
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 Merselo Maakt Muziek 
Op zondag 8 maart wordt weer het jaarlijkse muziekevenement  Merselo Maakt 
Muziek georganiseerd. Aanvang 10.30 uur in zaal ’t Anker.  
Merselo maakt Muziek is een mooie generale voor het Solistenfestival. 
Geert Verhallen is onze pianist. Hij zal alle muzikanten  begeleiden die 
pianobegeleiding nodig hebben. Er zal ook nog een extra repetitie met de pianist 
ingepland worden. Het tijdschema wordt nog doorgestuurd. 
Dit zal zijn in de week voor Merselo maakt Muziek. Nadere informatie volgt. 

 

 Federatief solistenfestival: 
Dit leuke festival is op zaterdag 14 en zondag 15 maart. De muziekdocent zal met 
jullie overleggen over deelname en welk muziekstuk je gaat spelen. 
Meer informatie over het oefenen met de pianiste en het tijdstip van optreden krijgen 
jullie t.z.t. 
 

 Eurofestival in Heel 
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. 
 

 De jeugdcommissie vergadert om de 5 à 6 weken. Hebt u vragen die u graag 
besproken wilt zien in de commissie dan kunt u deze doorgeven aan 
secretariaat@stodamerselo.nl.  
 

 Alle nieuwsbrieven worden op de website geplaatst onder het kopje 
“jeugdcommissie”. Hier kunt u altijd alles teruglezen. 
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