
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Agenda: 
16 april  : Eurofestival 
17 april  : Jubilarissenconcert 
18 april  : Geen repetitie 
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) 
30 mei              : Open repetitie 
24 juni              : Musical “De Vuilnisboot” 
26 juni              : Kermisconcert 
02 juli              : Flessenactie 
04 juli              : Ouderbijeenkomst muzieklessen in Den Tommes om 20.00 u.. 
01 nov.              : Young Musicians Spread their Wings 

 
Informatie over : 
Eurofestival 16 april: 
Wat moeten we weten: 
Ons optreden staat gepland van 17.15 u. tot 17.40 u.. Inspelen van 16.30 u. tot 17.00 u.. 
De bus vertrek om 14.00 u. vanuit Merselo bij Zaal ’t Anker. 
De bus rijdt vanuit Heel om 22.00 u. weer richting Merselo. Rond 23.00 u. zullen we weer terug zijn bij 
Zaal ’t Anker. 
We nemen deel aan het buffet en de feestavond. 
Kleding: spijkerbroek, donkere schoenen, polo. De polo krijg je bij aankomst in Heel. 
Zorg dat je je standaard en partijen in orde  en bij je hebt.!!!!! 
Wil je nog informatie over het festival. Dat kun je vinden op info@euro-festival.nl 

 
Jubilarissenconcert 17 april: 
Dit jaar neemt naast de drumband en de fanfare ook het jeugdorkest deel aan het  
jubilarissenconcert.  
Het concert begint om 19.00 u.. Aanwezig om 18.45 u. in Zaal ’t Anker. 
We treden als tweede op na de drumband. Na het optreden van het jeugdorkest mag je naar huis als 
je wilt. We hebben dan al een druk weekend gehad. 
Kleding: spijkerbroek, donkere schoenen, polo.  
De polo krijg je voor het concert uitgereikt. 
We spelen de 2 nummers die we ook op het Eurofestival gespeeld hebben. Western suite en Yellow 
??????. Ben even de naam kwijt maar jullie weten het vast wel. 
 

Jaarvergadering18 april: 
Geen repetitie jeugdorkest!!!!  Even uitrusten……. 
 
Herinnering 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. 
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Opstap-en jeugdorkest  

Fanfare St. Oda 
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