
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Agenda: 
 
24 juni              : Musical “De Vuilnisboot” 
26 juni              : Kermisconcert 
02 juli              : Flessenactie 
04 juli              : Open repetitie 
04 juli              : Ouderbijeenkomst voor ouders van leerlingen in opleiding.  
24 juli                : In afwachting op een positief bericht:  bezoek aan de Culturele Dag in Toverland. 
05 sept.             : Eerste repetitie na de vakantie 
01 nov.              : Young Musicians Spread their Wings op Vliegbasis Eindhoven 

 
 
 
Geslaagden 
Amke heeft haar A diploma behaald op saxofoon 
Anouk behaalde haar C diploma op klarinet. 
Dames proficiat!!! 
 
 

Repetities en uitvoering van De Vuilnisboot 
Maandag 20 juni: Repetitie De Vuilnisboot met de lln. van de basisschool. 
Aanvang: 18.30 u. in Zaal ‘T Anker  
Donderdag 23 juni: Generale repetitie De Vuilnisboot met de lln. van de basisschool. 
Aanvang: 18.30 u. in de tent bij Den Tommes.  
 
Graag op tijd aanwezig bij beide repetities zodat we ook om 18.30 u. kunnen beginnen!! 
 
Vrijdag 24 juni: Uitvoering van de musical De Vuilnisboot. 
Aanvang: 19.00 u.  Aanwezig: 18.30 u.bij Den Tommes. 
Kleding: donkere spijkerbroek, donkere schoenen, polo’s. Dames mogen ook in het zwart. 
 
De jeugdcommissie wenst jullie al vast heel veel succes en muzikaal plezier bij de uitvoering. 
 
 

Culturele dag Toverland 

We hebben ons aangemeld voor de Culturele Dag in Toverland op zondag 24 juli. 
We hebben nog geen definitief antwoord gekregen of we een optreden mogen verzorgen. 
Om ons toch goed voor te kunnen bereiden, gaan de repetities van 4, 11 en 18 juli door van 18.45 
tot 21.00 uur. 
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02 juli flessenactie 

Al verschillende jaren houden we als jeugdcommissie op de 
zaterdag na de kermis een flessenactie om zo de jeugd ook 
een steentje te laten bijdragen aan de activiteiten 
zelfwerkzaamheid. Ieder jaar brengt het weer een mooi 
bedrag op waarvoor we weer een heleboel leuke dingen 
kunnen doen op muzikaal gebied. 
De PR heeft al 2 weken een artikel in Os Krentje geplaatst 
dur Merselo en Vredepeel is al flink aan het sparen!!!! 
Bij welke chauffeur je mee mag om de flessen op te halen 
wordt tijdig bekend gemaakt door de commissie 
zelfwerkzaamheid. De flessen worden verzameld in de loods van Huub en Nellie Muijsers. 
Veel succes met de actie!!!!    
 
 

Open repetitie op maandag 4 juli 
Voor muzikanten die interesse hebben ook een instrument te gaan bespelen is er op 4 juli een extra 
Open repetitie ingelast. 
 

 
Uitnodiging ouderavond voor ouders van leerlingen in opleiding 
Datum: 4 juli 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Zoals in een eerder overleg afgesproken, willen we hierbij alle ouders van leerlingen die een 
muziekopleiding volgen bij Jop Janssen, Marc Thijssen of bij een docent van het Kunstencentrum 
Jerusalem uitnodigen voor een bijeenkomst in Den Tommes. 
 
Agenda: 

 Evaluatie het muziekjaar 2015-2016. 

 Mogelijkheden les op locatie voor de saxofoonleerlingen. 

 Waar gaat uw zoon/dochter volgend jaar muziekles gaat volgen. 
Voor 10 juli moeten de aanmeldingen bij het Kunstencentrum binnen zijn.  
Voor de eigen opleiding mag men aanmelden voor 17 juli. 

 WVTTK 

 Rondvraag 

 Sluiting. 
 
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2015/2016 voor de 
zomervakantie. 
We mogen terugkijken op een fantastisch muziekjaar met 
veel hoogtepunten. Dit gaan we doorzetten in 2016/2017. 
De jeugdcommissie heeft er al zin in! Jullie toch ook???? 
 
Wij wensen iedereen nu alvast hele fijne vakantieweken 
toe. 
 

                        GENIET ERVAN!!!!!!!!! 


