
 

 

 

 

 

 
De nieuwsbrief is ook altijd terug te lezen op onze website: www.stodamerselo.nl 
 
 

Agenda: 
 
16-02-2017  : Bestuursvergadering 
16-03-2017  : Bestuursvergadering 
19-03-2017  : Merselo Maakt Muziek in Zaal ‘t Anker 
25 en 26 maart : Solistenfestival in Ysselsteyn 
09-04-2017  : Drumsentation Drumband 
20-04-2017  : Bestuursvergadering 
 
Voor activiteiten later in het jaar zie de agenda op de website. 
. 

 

Activiteiten: 
 
Slagwerk- en blaasworkshops: 
De MIK leerlingen volgen eind januari en in februari de slagwerk- en blaasworkshops tijdens 
de MIK les. 
 
Het doel hiervan is: 

 kinderen kennis laten maken met de instrumenten die in een slagwerkgroep en in een 
fanfare te horen zijn. 

 kinderen enthousiasmeren om een instrument te gaan bespelen. 
 
De slagwerkworkshops worden gegeven door Jop Janssen en Wouter Janssen. 
De blaasworkshops worden gegeven door Maarten Rijs en Theo Koppes. 
De muziekdocente Anjo Jacobs is ook aanwezig bij de workshops. Zij heeft tijdens de lessen 
ook aandacht besteed aan de instrumenten van drumband en fanfare. 
Na de workshops krijgen de kinderen de gelegenheid deel te nemen aan een proeftuintje. 
Na het proeftuintje volgen de introlessen. 
Het proeftuintje en de introlessen zullen anders van opzet zijn dan andere jaren. Het is de 
bedoeling om het traject ook op een speciale manier af te sluiten. 
Informatie over proeflessen en introlessen volgt. 
 
Merselo Maakt Muziek: 
Geef je op voor Merselo Maakt Muziek want met Merselo Maakt 
Muziek wordt aan iedereen de mogelijkheid gegeven zijn muzikale 
talenten te laten zien op een bescheiden podium midden in ons 
eigen dorp Merselo. Leeftijd, grootte, kwaliteit is niet belangrijk. Bij 
deze gelegenheid kun je jezelf of je muzikale groepje aan de 
Merselose gemeenschap laten zien.  
Gaaf toch om een keer te kunnen optreden en niet alleen maar op 
je slaapkamer te oefenen? 
 
Opgeven voor 24 februari 2017 per mail naar secretariaat@stodamerselo.nl  
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Na opgave nemen wij contact met je op om na te gaan wat je gaat doen en wat je nodig 
hebt. Ook krijg je dan verdere informatie over Merselo Maakt Muziek. 
 
De werkgroep Merselo Maakt Muziek bestaat uit: 
Frans Janssen, Mieke Michels, Marcel Janssen, Theo Koppes, Ruud Kessels, Arno Poels, 
Wilbert Heldens en Lea Hendriks. Bij vragen mag je gerust een van hen benaderen.  
 
Solistenfestival: 
Op 25 en 26 maart wordt het federatief solistenfestival georganiseerd. De organisatie ligt dit 
jaar in handen van de fanfare in Ysselsteyn. 
Jeugdmuzikanten die les volgen doen allemaal mee met dit festival. 
Het muziekstuk zoek je samen met je muziekdocent uit. 
Alle deelnemers ontvangen tijdig alle informatie vanuit de vereniging. 
 
 

Nieuws vanuit de Drumband: 
Op dit moment volgt een grote groep jeugdslagwerkers de slagwerkopleiding. Ze maken 
goede vorderingen. Daarom wordt er binnen de drumbandcommissie gewerkt aan een plan 
om dit jaar te starten met een jeugddrumband. 
Het doel hiervan is: 

 gezellig samen met muziek aan de slag te gaan. 

 het geven van miniconcertjes. 
De ouders zullen tijdig over een en ander geïnformeerd worden.   

 
 

Nieuws vanuit het Opstaporkest: 
Zoals  jullie al in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn alle jeugdmuzikanten in 
januari doorgestroomd naar het jeugdorkest. 
Op dit moment heeft het opstaporkest tijdelijk opgehouden te bestaan.  
In augustus 2016 is er 1 leerling begonnen aan de A opleiding op bugel. Dit is te weinig om 
een orkestje te vormen. 
 
 

Nieuws vanuit het Jeugdorkest: 
 
Kleding: 
Met de kledingcommissie is afgesproken dat de oudere jeugdmuzikanten m.n. de dames 
geen polo’s meer aan hoeven. Zij mogen een zwart shirt of blouse dragen. 
Na de carnaval gaan we kijken of alle regenjassen nog passen.  
 
 

Nieuws uit de werkgroepen: 
De nieuwsbrief is bij uitstek het blad om mededelingen te doen vanuit de verschillende 
werkgroepen. Iedereen is snel op de hoogte van al het nieuws rondom de activiteit. 
Nieuws vanuit de werkgroep kun je mailen naar ceesentilly@home.nl 
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Iedereen enne hiële joeksige carnavalstied toegewenst! 
 
 


