
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 

De Vastelaovond zit er wer op. We hopen dat iederiëen en paar schône daag 
het gehad!!!!! 
 
We kunnen ons nu gaan opmaken voor een druk maar heel muzikaal en gezellig voorjaar. 
 
 
Agenda: 
 
28 februari :  Merselo Maakt Muziek 
5 en 6 maart :  Solistenfestival ( georganiseerd door St. Oda) 
16 april :  Eurofestival 
16 mei  :  Optreden Dag van de Wind 
28 mei            :  Himalaya Music Jeugdfestival in Nieuw-Lekkerland    (Zuid-Holland) 
26 juni            :  Kermisconcert 
02 juli            :  Flessenactie 
01 nov.           :  Young Musicians Spread their Wings 
 
 
Wat was: 
Kerstconcert: Op zondag 20 december hebben we een heel mooi stukje muziek laten horen 
in de kerk van Merselo. 
Er werd een mooi afwisselend programma geboden. Afwisselend werd gespeeld door het 
Opstaporkest, het Jeugdorkest en de Fanfare. Het publiek was erg enthousiast. Sommigen 
noemde het een van de mooiste kerstconcerten sinds lange tijd. Daar mogen we toch trots 
op zijn met z’n allen. Chapeau!!!!! 
 
Nieuwjaarsactiviteit:1 januari stonden de champagne en de oliebollen al klaar bij 
binnenkomst. Een gezellige activiteit waarbij ook steeds meer jeugdmuzikanten naar toe 
komen.  
 
Instrumentenworkshops: 18 januari 
Voor het eerst een nieuwe activiteit. De instrumentenworkshops. Probeer eens een 
instrument dat je zelf niet bespeelt.   
Het was een echt succes en er werd dan ook om een herhaling gevraagd. Die gaat er zeker 
komen.  
Iedereen die meegewerkt heeft de begeleiding van de verschillende groepjes op zich te 
nemen, heel erg bedankt. Zonder jullie was het niet gelukt. 
 
Gezinsmis: 
Op 16 januari heeft het jeugdorkest de gezinsmis in de kerk opgeluisterd. Het was een mooie 
dienst waarbij ook de communicanten zich voorstelden. 
Vanuit de bezoekers kwamen heel positieve reacties. Meneer Pastoor vond het prachtig en 
vroeg of we dit vaker wilden komen doen.  
Dan vragen we wel of hij het slotnummer met zijn accordeon mee wil spelen!!!!! 
 
 

Nieuwsbrief  no 11 
Februari 2016 
Website: www.stodamerselo.nl 

 

Opstap-en jeugdorkest  

Fanfare St. Oda 
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Wat komt: 
Merselo Maakt Muziek 28 februari: 
De uitnodigingen zijn verstuurd en iedereen is al aan het oefenen om zich van zijn beste kant 
te laten horen. Je hoeft niet alleen te spelen. Een duet, trio of kwartet met vriend(in) of 
seniormuzikant is ook mogelijk.  
Voor diegene die meedoen met het federatief solistenfestival is het een mooi moment om 
een keer extra te oefenen met de pianist in een zaal met publiek.  
Iedereen kan op het aanmeldformulier aangeven of hij/zij beoordeeld wil worden. 
Jury: Maarten Rijs  
 
Solistenfestival 5 en 6 maart in Zaal ’t Anker in Merselo: 
Dit jaar is St. Oda aan de beurt dit festival te organiseren. 
Iedereen die mee doet aan het festival heeft de eerste informatie gehad. 
Het voorlopige programma is bekend en het oefenschema met de pianisten. 
Binnenkort krijgt iedereen per mail het definitieve programma. 
De werkgroep is druk bezig met het organiseren zodat we er samen een mooi festival van 
kunnen maken. 
 
Eurofestival 16 april: 
We mogen weer meedoen!!!!!!!  
Na het succes van vorig jaar hebben ons weer aangemeld. Er liggen al nieuwe stukken op 
de lessenaar. De voorbereidingen zijn dus al in volle gang.  
We hebben aangegeven weer aan het einde van de zaterdag te willen optreden zodat we 
ook aan het buffet en de aansluitende feestavond kunnen deelnemen.   
En dat is gelukt. Ons optreden staat gepland van 17.15 u. tot 17.40 u.. Inspelen van 16.30 u. 
tot 17.00 u.. 
Verdere informatie over vervoer, kleding etc. volgen nog.  
Wil je al wat meer informatie. Dat kun je vinden op info@euro-festival.nl 
 
Dag van de Wind 16 mei:  
Het wordt al een beetje een traditie maar ook in 2016 nemen we deel aan De Dag van de 
Wind bij de Merselose Molen Nooitgedacht. De tijd waarop we optreden horen jullie nog. 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@euro-festival.nl


 

 
 
 
 
 
 
Himalaya Music Jeugdfestival 28-05-2016 in Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland) 
Maarten wil al langere tijd met ons op stap naar het westen van het land. 
De jeugdcommissie heeft een uitnodiging gekregen deel te nemen aan het Himalaya Music 
Jeugdfestival. Jawel in het westen van het land. Dit festival wordt gehouden op 28 mei van  
10.00 u. tot 18.00 u. in Nieuw-Lekkerland. We hebben ons aangemeld maar nog geen 
reactie gehad. Het zou top zijn als we hieraan mee mogen doen. 
Informatie kun je vinden op: http://www.himalayamusic.nl 
We spelen hetzelfde programma als bij het Eurofestival. Organisatie: Ivo Kouwenhoven 
 
Kermisconcert 26 juni:  
Tijdens de Merselose kermis is het inmiddels een traditie dat St. Oda een kermisconcert 
verzorgt. Ook dit jaar zullen we dus weer van de partij zijn. 
In een van de volgende nieuwsbrieven zal verdere informatie staan. 

 
 
Flessenactie 2 juli: 
Op 2 juli houden we weer onze jaarlijkse flessenactie.  
Zet deze datum al vast in je agenda. Door deze actie kunnen wij als jeugd ook ons steentje 
bijdragen aan zelfwerkzaamheid. 
 
Young Musicians Spread their Wings: 
In tegenstelling tot eerdere publicaties is YMSTW 2016 niet op 3 
november maar op 1 november. Op 3 november heeft het orkest van de 
Luchtmacht een optreden elders.  
YMSTW zal dit jaar voor de 10de keer georganiseerd worden. Hier wordt 
deze dag extra aandacht aan besteed. We houden jullie op de hoogte. 
Wellicht niet van alles want er zullen ook enkele verrassingen blijven. 
 
 
Informatie op de website: 
Alle informatie staat op de website. Als je iets niet zeker weet kun je het hier altijd opzoeken. 
www.stodamerselo.nl 
 
 

De muzikant en de baton: 
Hebben jullie de website al bezocht en de stukjes gelezen??? Nee??? Ga snel naar 
www.stodamerselo.nl Het is erg leuk om te lezen.  
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