
 

 

 

 

 

 

 

 
Beste muzikanten en ouders, 
 
 
Agenda: 
16 april :  Eurofestival 
17 april : Jubilarissenconcert 
18 april : Jaarvergadering St. Oda. (Ook ouders van jeugdmuzikanten zijn welkom.) 
16 mei  : Optreden Dag van de Wind 
28 mei            :  Himalaya Music Jeugdfestival in Nieuw-Lekkerland    (Zuid-Holland) 
24 juni            :  Musical “De Vuilnisboot” 
26 juni            :  Kermisconcert 
02 juli            :  Flessenactie 
01 nov.           :  Young Musicians Spread their Wings 
 
 
Wat was: 
Merselo Maakt Muziek: 
Een geslaagde activiteit. Veel deelnemers die een mooi stuk muziek ten gehore brachten. 
De beoordelingen waren dan ook allemaal van goed tot zeer goed. Prima gedaan allemaal. 
De uitslagen staan op de website. 
 
Solistenfestival: 
Dit jaar was St Oda aan de beurt om het festival te organiseren. Het is een groot gebeuren 
waarbij meer dan 150 muzikanten voor het voetlicht treden. De sfeer was op beide dagen 
prima. De jury die de optredens moest beoordelen was zeer tevreden. 
Voor alle jeugdmuzikanten die meegedaan hebben, gefeliciteerd met de behaalde resultaten. 
Ook deze uitslagen staan op de website vermeld. 
 
 
Wat komt: 
Eurofestival 16 april: 
We gaan weer knallen!!!!!!!  
De voorbereidingen zijn in volle gang.  
We hebben een erg goede repetitie gehad op maandag 28 maart. 2de Paasdag. Bijna 
iedereen was er. We zijn blij dat Maarten nu weer lekker kan slapen!!!!!!! 
 
Ons optreden staat gepland van 17.15 u. tot 17.40 u.. Inspelen van 16.30 u. tot 17.00 u.. 
We willen om 14.00 u. vanuit Merselo met de bus vertrekken. De bus rijdt vanuit Heel om 
22.00 u. weer richting Merselo.  
We nemen deel aan het buffet en de feestavond. 
Kleding: spijkerbroek, donkere schoenen, polo. 
Zorg dat je je standaard en partijen in orde  en bij je hebt.!!!!! 
Wil je al wat meer informatie over het festival. Dat kun je vinden op info@euro-festival.nl 
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Jubilarissenconcert 17 april: 
Dit jaar neemt naast de drumband en de fanfare ook het jeugdorkest deel aan het  
jubilarissenconcert.  
We treden aan het begin van de avond op zodat je eerder naar huis kunt gaan als je wilt. We 
hebben dan al een drukke zaterdag achter de rug. Kijk goed naar de mailing en in Os Krentje 
wanneer we in de Zaal moeten zijn. 
Kleding: spijkerbroek, donkere schoenen, polo.  
We spelen nummers die we ook op het Eurofestival gespeeld hebben. 
 
 
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. Ons 
optreden staat gepland om 13.00 u.. 
Kleding: spijkerbroek, donkere schoenen en de polo. 
Aanwezig: 12.45 u. bij de Molen. 
 
 
Himalaya Music Jeugdfestival 28-05-2016 in Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland) 
Met z’n allen op stap naar het westen van Nederland.  
Onze inschrijving is bevestigd. 
Het thema is “solisten”. Het is de bedoeling dat ieder orkest zich met dit thema van de 
creatieve kant laat zien. Elk orkest krijgt 20 minuten om zich te presenteren. 
Voor alle deelnemers is er een herinneringsbeker. 
Het orkest dat muzikaal het beste heeft gepresteerd krijgt een trofee en het orkest dat het 
thema “solisten” het meest creatief heeft neergezet een gratis muziekstuk. 
We weten nog niet wanneer we moeten optreden deze informatie wordt ons nog 
toegezonden. Er wordt opgetreden in blokken. 
Wat we wel al weten is dat we er met z’n allen een heel gezellige dag van maken!!!!!!!!! 
Informatie kun je vinden op: http://www.himalayamusic.nl 
We spelen hetzelfde programma als bij het Eurofestival. Organisatie: Ivo Kouwenhoven 
 
 
Musical “De Vuilnisboot” 24 juni: 
Een werkgroep is bezig om een activiteit voor alle jeugd van Merselo op te zetten.  
Het jeugdorkest zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. 
Op dit moment kunnen we nog geen concrete dingen vertellen. 
Wel het tijdstip van aanvang: dat is 19.00 u.. Noteer dit al vast in je agenda. 
Verdere informatie volgt nog. 
 
 
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. 
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Flessenactie 2 juli: 
Op 2 juli houden we weer onze jaarlijkse flessenactie. Informatie hierover volgt t.z.t.. 
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 2016. 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. 
 
 
 
Repetitietijden: 
Voor de jeugdmuzikanten die bij de fanfare spelen gaat er iets veranderen in de repetitietijd. 
Maarten vindt de tijd van 20.00 u. tot 20.45 u. erg kort. Nieuwe stukken kunnen niet 
voldoende ingestudeerd worden. Dit is heel frustrerend voor de muzikanten.  
Belangrijke info wordt gemist. 
Vanaf 25 april zal de repetitietijd met de jeugdmuzikanten zijn van 20.00 u. tot 21.00 u. 
We hopen op ieders begrip te mogen rekenen. 
 
 
 
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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