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Opstap-en jeugdorkest,
Fanfare en drumband St.
Oda Merselo/Vredepeel

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

Agenda 2017:
2de Pinksterdag
11 juni
23 juni
25 juni
01 juli
03 juli

:13.00 u. Optreden van het jeugdorkest op de Dag van de Wind
15.00 u. Serenade door jeugdorkest bij de molen
: Defilé Avondvierdaagse
: Breaking all the rules! Kermisconcert jeugdmuzikanten
: Frühshoppen met fanfare St Oda
: Flessenactie
: Afsluitingsbarbecue

Voor activiteiten later in het jaar zie de agenda op de website.

Activiteiten:
Dag van de wind:
Naast het concert dat om 13.00 u. begint, zal het jeugdorkest om 15.00 u. een serenade
brengen als burgemeester Hans Gillissen de molen na 150 uur draaien stop zet.
We spelen dan de felicitatiemars.
Wim Wilms zorgt dat de polo’s om 12.45 u. bij de molen zijn.
Voor verdere info concert: zie nieuwsbrief 22 op de website.

Blaaskracht L1 te gast bij het jeugdorkest van St. Oda:
Een cameraploeg van het programma Blaaskracht L1 heeft het jeugdorkest gevolgd tijdens
hun deelname aan het Eurofestival in Heel op 22 april.
Het was een hele belevenis met het hele opnameteam in de bus maar iedereen was er als
een volleerd artiest heel nuchter onder.
Nu zijn we natuurlijk wel benieuwd naar de uiteindelijke resultaat.
De uitzending is op zaterdag 3 juni om 18.00 uur en de herhalingen op zondag 4 juni om
11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Na het weekend zijn de opnames ook via internet te bekijken l1.nl/blaaskracht
Dus kijken allemaal!!!!!!!
Namens het team L1 hartelijk dank voor de mooie dag.

Defilé Avondvierdaagse Venray:
Zondag 11 juni lopen we het defilé.
Om 12.45 u. opstellen in de Helfrichstraat in Venray.
Kleding: afhankelijk van het weer. Houdt de mail goed in de gaten!!!!!

Kermisconcert “Breaking all the rules” op 23 juni:
Aanwezig muzikanten: 18.30 u. bij Den Tommes.
Kleding/accessoires: dit wordt nog bekend gemaakt.
De volgorde van de muziekstukken wordt door Maarten bekend gemaakt.
Voor de bezoekers:
Alle jeugdmuzikanten van St. Oda gaan op vrijdagavond een spetterend concert geven in de
tent bij Den Tommes.
Het is een non-stop programma dat om 19.00 u. begint.
Entree: gratis
Deelnemers aan het concert: deelnemers introlessen, jeugdslagwerkgroep, jeugdorkest.
Het zou mooi zijn als er veel support is vanuit de seniormuzikanten.
Dus…………..neem iedereen die van muziek houdt mee naar Den Tommes en laat je
verrassen!!!!

Frühshoppen met de drumband en het fanfare-orkest op 25 juni:
Zondagochtend 25 juni presenteert de fanfare zich op een andere manier dan men gewend
is.
Om 11.00 u. zal de drumband het programma openen. Hierna zal het fanfare-orkest het
overnemen met muziek uit Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.
Einde programma ongeveer 12.30 u..
Kleding waarschijnlijk: dames een spijkerbroek met een witte blouse.
heren een spijkerbroek met een rood/wit geblokt overhemd.
Verdere informatie over de kleding volgt nog.

Afsluitingsbarbecue op 3 juli:
De activiteitencommissie organiseert op 3 juli een “repetitie zonder instrumenten”.
We gaan barbecueën met de junior- en seniorleden van de fanfare.
De drumband organiseert jaarlijks een eigen barbecue.
De organisatie van de avond zal na de Pinksteren door de werkgroep opgepakt worden. Dan
wordt ook de aanvangstijd en een eventuele eigen bijdrage bekend gemaakt.

