
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij weer het laatste nieuws vanuit de jeugdcommissie.  
 

Wat was………….. 

Solisten en ensemblefestival 14 en 15 maart 2015 
Onze jeugdleden hebben zich weer zo optimaal mogelijk gepresenteerd tijdens het 
solisten & ensemble festival op 14 en 15 maart. De resultaten mogen er zeker zijn: 
Bart Smits en Bram Heldens 82 punten 
Amber van Meijel 82 punten 
Sam Smits 83 punten 
Eline Janssen 86 punten 
Dion Nellen 88 punten 
Luuk van Helden 83 punten 
Lizzy Classens 88 punten 
Marloes Michels 89 punten 
Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 
 

Young Musicians Spread their Wings 2015 
We hebben er maanden naar toe geleefd en er heel hard voor gerepeteerd. 
Het resultaat van alle inspanningen was een geweldige dag op vliegbasis Eindhoven.  
‘s Ochtends de workshops gegeven door de muzikanten van de Koninklijke Luchtmacht.  
Mooi dat Matthias van Nispen, oud lid van St Oda, ook ieder jaar van de partij is. 
‘s Middags een prachtig concert. Het moet toch geweldig zijn zoveel complimenten en een 
staande ovatie van het publiek te mogen ontvangen. Na het concert met z’n allen lekker 
frites en snacks eten. 
 

Maarten, bedankt dat we dit jaar weer mochten deelnemen! Het is ieder jaar weer een 
geweldig evenement waarbij achter de schermen veel mensen maanden ernorm veel werk 
moeten verrichten om alles vlekkeloos te laten verlopen. 
 

Vliegbasis Eindhoven, bedankt voor jullie gastvrijheid!!! Super hoe alles tot in de puntjes 
verzorgd was. 
 
Voor 2016……………op naar de 10de Young Musicians Spread their Wings!!!!! 
   

Wat komt……….. 
 
Eurofestival Don Bosco op zaterdag 18 april in Heel. Zie extra nieuwsbrief 
Website www.eurofestival.nl 

Het  jeugdorkest gaat voor het eerst op concours. Dit is pas echt een uitdaging!! 

Welke nummers spelen we 
Pacific als inspeelwerk. Verder Pirates of the Carabian en Highlights of Planes . 
 
Tijdstippen 
Inspelen van 17.40-18.10 uur. 
We treden op van 18.25 uur tot 18.50 uur.  

Nieuwsbrief  no 6 
April 2015 
Website: www.stodamerselo.nl 

 

Opstap-en jeugdorkest  

Fanfare St. Oda 

http://www.stodamerselo.nl/


 

Na het optreden is de uitreiking van de oorkondes. 
 
Hoe gaan we er naar toe 
We gaan met de bus naar Heel en vertrekken om 15.00 u. vanaf Zaal ’t Anker.  
Om 22.00 u. gaat de bus weer terug naar Merselo. 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om ons aan te moedigen! 
  
Het Eurofestival vindt plaats in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel, een moderne en 
goede concertzaal. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig. 
Adres:  
CC Don Bosco 
Mgr. Savelbergweg 100 
6097 AE  Heel 
 
Het Buffet 
Aansluitend aan de verschillende optredens is er een buffet voor alle deelnemers en een 
after-party.  
Het buffet wordt door de vereniging betaald voor alle deelnemers.  
De drank is voor eigen rekening. 
 
Kleding 
Donkere spijkerbroek en de zwarte polo van St Oda, zwarte schoenen. De volwassen 
muzikanten dragen een zwarte blouse.  
Ieder brengt zijn eigen muziekstandaard mee ( zet er een naam op). Jullie krijgen een kaft 
om de muziekstukken op te leggen zodat het er allemaal netjes uitziet (misschien wel extra 
punten!!!!!!). 

LET OP       Extra repetitie voor het Eurofestival!!!!!!!!!! 
Maarten wil graag een extra repetitie houden zoals gebruikelijk is bij een concours. We 
spelen dan alleen de 3 concoursnummers en zetten de puntjes op de` i´ zodat we goed 
beslagen ten ijs komen.  
Datum:  zaterdag 11 april van 16.00 u. tot 18.00 u. in Zaal ’t Anker. 
Tweede repetitie: maandag 13 april van 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ’t Anker. Probeer 
allemaal aanwezig te zijn zodat we optimaal voorbereid op concours kunnen gaan. 

 
Open repetitie 20 april 
Een speciale uitnodiging voor de muzikanten van het opstaporkest. Kom gezellig luisteren 
naar het  jeugdorkest en misschien mag je ook nog wel meedoen! 

Uitwisseling met Ell in Merselo 25 april 
Tijdens deze uitwisseling zal, in tegenstelling tot voorgaande berichten, het jeugdorkest ovb 
optreden. 
Verdere informatie hierover volgt. 
 

De muzikant en de baton: 
Hebben jullie de website al bezocht en de stukjes gelezen??? Nee??? Ga snel naar 
www.stodamerselo.nl  
 

Agenda  t/m juli 2015: 
11 april                Extra repetitie voor het Eurofestival van 16.00 u. tot 18.00 u.  
18 april                Eurofestival Don Bosco  in Heel.  
20 april                Open repetitie 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ´t Anker 
25 april.               Uitwisseling met Ell in Merselo.  Optreden jeugdorkest ovb 
26 april                1

ste
 communie Merselo 

27 april                Koningsdag  
15 mei                 1

ste
 communie Vredepeel  



 

 
 
 
 
 
 
25 mei                 Optreden jeugdorkest tijdens de Dag van de Wind 
26 juni                  Kermisconcert  
04 juli                   Flessenactie  
06 juli                   Afsluiting muziekjaar  


