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Voorwoord door voorzitter Frans
Aan de leden,

Een aantal jaren lang heb ik, en
misschien wel meerdere met mij, vol
verwachting uitgekeken naar het
jaar 2018, het jaar van het 100-jarig
bestaan van fanfare St. Oda. Nu het
jaar voorbij is heb ik het gevoel dat
het jaar als een wervelwind aan mij
voorbij is gegaan. Maar het is wel een
jaar geweest, waar ik veel mooie
herinneringen aan over heb
gehouden en waar ik nog vaak met
veel plezier aan terug zal denken. En
ik denk velen met mij. Het is een
geweldig jubileumjaar geworden
waarin we op mooie wijze ons 100
jarig jubileum gevierd hebben.
Het comité “100 jaar St. Oda” kreeg
van de leden de opdracht mee: maak
er een feest van “van en voor de
leden”. We kunnen stellen dat ze
daar 100% in zijn geslaagd. Door het
jaar heen werden op verschillende
tijdstippen heel diverse activiteiten
georganiseerd die allemaal
betrekking hadden op het 100 jarig
jubileum. Elk activiteit bleek een
schot in de roos . Nogmaals
“chapeau” voor het
organisatiecomité. Bij de activiteiten
in 2018 hebben wij wederom vaak
een beroep gedaan op de inzet van
de leden. Ook voor jullie inzet daarbij
mijn hartelijke dank.Maar vaak
hebben we ook een beroep gedaan op
de inzet van mensen buiten onze
vereniging en ook bijna al deze
mensen boden spontaan hun hulp
aan. Ook daarvoor hartelijk dank.

Het is ijn om te ervaren dat een heleboel mensen
buiten onze verenging onze vereniging ook een warm
hart toedragen.Dank aan alle sponsoren, begunstigers
en bedrijven die ons, niet alleen in het jubileumjaar,
maar al vele jaren inancieel, materieel of anderszins
steunen. Ook dank aan de vele vrijwilligers die er elk
jaar weer voor zorgen dat alle activiteiten doorgang
kunnen vinden. Wij hopen dat wij ook de komende
jaren niet tevergeefs een beroep op jullie mogen doen.
Wat zullen de komende 100 jaren voor St. Oda
brengen? Een voorspelling waar niemand zich aan zal
wagen. Vijf of tien jaar vooruit kijken is in de
tegenwoordige, snel veranderende, tijd al heel

moeilijk. Tijdens de laatste editie van Merselo Maakt
Muziek stond er heel veel vooral jeugdig talent op het
podium. Dat geeft ons veel vertrouwen voor de
komende jaren. Aan ons de mooie taak om er voor te
zorgen dat deze jeugd zich bij onze vereniging gaat
thuis voelen en blijft “kiezen” voor onze vereniging,
want de jeugd heeft tenslotte veel te kiezen in deze
tijd.

Succes met alle activiteiten in 2019!

Frans Janssen, voorzitter

Heej, wat vind ik nu in mijn brievenbus?

Dit is de jubileumkrant van St. Oda!
100 jaar St. Oda hebben we afgelopen jaar met
zijn allen gevierd.
In deze krant staan alle activiteiten vermeld
van dit schitterende jaar.
Het activiteitenverslag van onze vereniging in
een nieuw jasje.

Veel leesplezier!

Activiteitenverslag in een nieuw jasje

St. Oda Merselo
Fanfare, Drumband, Jeugdorkest
en Jeugddrumband.

Eerste jaargang; Áchter de Krânte

Gemaakt door:
PR-commissie Vera Michels
Bestuur: Mieke Michels

www.stodamerselo.nl

1 januari: Nieuwjaarsreceptie/opening jubileumjaar
100 jaar St. Oda
februari: Slagwerk- en blaasworkshops op basisschool
De Lier
3 maart: Merselo Maakt Muziek
10/11 maart: Solisten- en ensemble festival
25 maart: Slagwerktreffen
14 april: Dinnershow
23 april: Open repetitie
4 mei: Dodenherdenking Venray
14 mei: Optreden Rooyhal - jeugdorkest
21 mei: Dag van de wind - jeugdorkest
16 juni: Deilé avondvierdaagse
18 juni: Open repetitie
23/24 juni: Weekend weg leden Groesbeek
29 juni: Kermisconcert - jeugdorkest en basisschool
1 juli: Kermisconcert - fanfare & drumband
7 juli: Lege lessenactie
23 september: Receptie fanfare 100 jaar
24 november: jubileumconcert - jeugdorkest, fanfare,
jeugddrumband, drumband
15 december: Opluisteren H. mis en feestavond

De activiteiten
van ons jubileumjaar

Verantwoordelijke uitgever: St. Oda, Coppelenberg 14, 5815AJ Merselo



2

Knallende
opening jubileumjaar

Met een rondgang van de fanfare
en drumband door Merselo heeft
fanfare St. Oda op 1 januari 2018
haar jubileumjaar geopend. In
september 2018 bestaat St. Oda
100 jaar en dat willen we iedereen
laten weten!

Tijdens de rondgang werden er twee
nieuwe marsen gespeeld en diverse
mensen liepen achter de vereniging
aan naar ons repetitielokaal Zaal 't
Anker. Hier werd met (knallend)
vuurwerk het jaar oficieel geopend!

Aansluitend was er de
nieuwjaarstreffen waar door
voorzitter Frans Janssen werd
stilgestaan bij de diepte- en
hoogtepunten van het voorgaande
jaar maar ook bij alles wat er dit jaar
zal gaan gebeuren. Het logo 100 jaar
St. Oda werd onthuld en met een
glas champagne werd er getoost op
een mooi muzikaal jubileumjaar.
Tevens is het programma van het
jubileumjaar gepresenteerd.

Voldoende
Mike Willems
Imke Wilms
Amke Gude
Rob Kessels
Sven van Lier

Ruim Voldoende
Thijs Peeters
Tim van
Genugten
Sam Smits

Goed
Edith Heldens
Luna Muijsers,
Sten Nellen,
Thijs Peeters
Sten Nellen
Nick van Meijel
Isa Hendriks,
Anne Janssen,
Ilko Jansssen,
Giel Poels
Dion Nellen
Mike van Meijel
Sjoerd Michels

Anne Janssen
Ilko Janssen
Tijn van Hoof
Bart Smits

Goed/Zeer goed
Tom Janssen
Eline Janssen

Zeer Goed
Sanne Kessels
Marte Aarts
Giel Poels

Mike Willems: 80 punten
Tim van Genugten: 80 punten
Mike van Meijel: 81 punten
Nick van Meijel: 81 punten
Luuk van Helden: 81 punten
Marte Aarts: 83 punten
Thijs Peeters: 83 punten
Anne Janssen: 84 punten
Luna, Sten, Thijs: 84 punten
Isa, Anne, Ilko, Giel: 84
punten
Tijn van Hoof: 85 punten
Sten Nellen: 85 punten
Tom Janssen: 86 punten
Edith Heldens: 86 punten

Ilko Janssen: 87 punten
Giel Poels: 88 punten
Dion Nellen: 88 punten
Sanne Kessels: 88 punten
Eline Janssen: 89 punten

Prachtige punten!

Uitslagen Merselo MaaktUitslagen Merselo Maakt
MuziekMuziek

Bestuur
Frans Janssen - Voorzitter
Mieke Michels - Secretaris
Theo Martens - Penningmeester
Tilly de Brouwer - Vice Voorzitter
Erwin Hendriks - Lid
Lea Hendriks - Lid

Ereleden
Wim van Dijck
Piet Hendrix
Jeu Kessels
Nellie Muijsers
Jan Pubben
Corrie Ploegmakers
Pieter Rieter
Jan Stiphout
Harrie van der Zanden
Gerrit Hendriks - Ere voorzitter
Dré van de Venne - Ere voorzitter
Piet Joris - Ere dirigent

Dirigent/instructeur
Dirigent fanfare en jeugdorkest: Maarten Rijs
Instructeur drumband: Jop Janssen
Instructeur jeugddrumband: Wouter Janssen

Personalia
Ledenadministratie

Ledenaantal per 1 januari 2018: 110

Vertrokken leden in 2018: 10
Nieuwe leden in 2018: 5

Ledenaantal per 1 januari 2019: 105

Contributie over het jaar 2019
• Leden per 01-01-2019 van 18 jaar en ouder

betalen een contributie van €144,00.
• Leden per 01-01-2019 van 16 – 18 jaar betalen

een contributie van €112,00.
• Leden per 01-01-2019 jonger dan 16 jaar en/of

muziekles volgen via een erkende muziekschool
betalen een contributie van €83,00.

• Kosten muziekopleiding: €225,00 (per lesjaar).

Uitslagen SolistUitslagen Solisten- enen- en
Ensemble FestivalEnsemble Festival
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Reportage

GeslaagdeGeslaagde
SSlag- enlag- en

blaasworkshopsblaasworkshops

TTrots bij hetrots bij het
DDeilé van deeilé van de

AvondvierdaagseAvondvierdaagse

InnovatieveInnovatieve
JaarvergaderingJaarvergadering

mét cakejesmét cakejes
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Spektakel bij
Slagwerktreffen
Na het vooruitzetten van de klok was
het op zondagmiddag 25 maart tijd
voor het Slagwerktreffen in Zaal 't
Anker. Ondanks het schitterende
lenteweer was de zaal goed gevuld
toen presentator José van Daal rond
13.00 uur de 10e editie van dit
evenement opende.

De thuisspelende jeugddrumband
mocht als eerste aantreden. Zij
openden de middag met het strakke
nummer Duet 5 waarna ze hun
programma vervolgden met Duet 6.
Hierna brachten ze nog enkele
nummers ten gehore waarbij goed te
merken was dat de jeugddrumband in
korte tijd linke progressie heeft
geboekt. Ze kregen daarom een
daverend applaus van de toeschouwers.
Instructeur Wouter Janssen was dan
ook dik tevreden.

Het tweede optreden werd verzorgd
door de grote drumband van St. Oda.
Onder leiding van Jop Janssen speelden
zij maar liefst 7 nummers waaronder
het zeer dynamische Desert Winds, de
strakke mars Ace High, en de

debuutuitvoering van Soundtrack
Souvenir. De aanwezigen waren erg
onder de indruk van de kunsten van de
Merselose drumband.

Een korte pauze volgde waarin de
instrumenten van Merselo opgeruimd
konden worden en de mannen van
slagwerkgroep Ons Genoegen uit Oirlo
hun materieel op konden bouwen.
Na deze onderbreking begonnen de
gasten uit Oirlo, onder leiding van Bart
Jeuken, met het traditionele Japanse
nummer Wakanai. Het hoogtepunt van
het programma van de slagwerkgroep
bestond uit hun versie van het bekende
metalnummer Killing in the Name
waarbij zij van verschillende
melodische instrumenten gebruikt
maakten. Ze sloten hun optreden af
met een creatief nummer waarbij op
kunststof tonnen geslagen werd.

Als vierde was slagwerkgroep
Eendracht uit Renkum aan de beurt. De
drummers uit Renkum waren voor het
tweede opeenvolgende jaar op het
slagwerktreffen in Merselo en voor de
tweede keer moesten zij het door

omstandigheden zonder dirigent
stellen. Toch slaagden zij er in om ook
zonder dirigent een uitstekend
optreden te verzorgen.

Het laatste optreden werd verzorgd
door de drumband van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde uit Holthees-Smakt.
Onder leiding van Jan Voermans lieten
zij horen de traditionele marsmuziek
nog prima in de vingers te hebben. Met
de Champignonmars sloten zij het
muzikale gedeelte van de middag af
waarna door de overgebleven
aanwezigen nog een tijdje gezellig
geborreld werd.

Flessenactie: recordbedrag
van 792 euro!!

De extra
opbrengsten van

2018

In het weekend van 23 en 24 juni 2018
vond ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum het jubileumweekend plaats.

Op zaterdagochtend reden we met volle
auto's richting Groesbeek waar we dat
weekend zouden verblijven. Na het
installeren van alle spullen en verdelen van
de kamers begonnen we aan de
spellenmiddag. Een parcours met zowel
fysieke als mentale uitdagingen, voor zowel
de jeugdigen als senioren. Fanatiek dat
iedereen was, werd er ook wel eens een héél
klein beetje vals gespeeld: iedereen wilde
natuurlijk winnen! Het was een middag vol
lol en teambuilding. De avond werd met een
heerlijke BBQ ingeluid, waarna we we onder

het genot van een drankje (of twee) volop
genoten van het samen zijn. Er werd
gezongen, gedanst, verstoppertje gespeeld
en gewoon gekletst. De muziek van het
muzikale duo Huub & Henk maakten de
avond compleet. Het was een groot feest dat
nog tot in de late uurtjes doorging.

De volgende ochtend ging langzaam van
start met een heerlijk ontbijtbuffet en, voor
de meesten, link wat kofie. Daarna startte
de speurtocht door het mooie landschap van
Groesbeek.

Het weekend werd op zondagmiddag
traditioneel afgesloten met een buffet in
repetitielokaal Zaal 't Anker.

Jubileumweekend
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Dinnershow

KermisconcertKermisconcert
Op vrijdagavond 29 juni mochten de
jeugddrumband, de jeugdfanfare en de MIK-
leerlingen van de basisschool de kermis openen
met hun kermisconcert. Het thema van dit
concert was ‘De Wereld van Walt Disney’.
Voordat dit concert plaatsvond is er al veel aan
vooraf gegaan. De repetities bij de
jeugddrumband en jeugdfanfare, maar vooral
ook de repetities op de basisschool. Alle
danspasjes oefenen voor de liedjes die deze
avond voorbij komen.

Dion Nellen opende het kermisconcert met een
toespraak. Daarna was het de beurt aan de
jeugddrumband om de spits af te bijten. Dit onder
leiding van Wouter Janssen. Zij lieten een aantal
vrolijke nummers horen. Het publiek was erg
enthousiast, knap wat deze jonge muzikanten al
neer kunnen zetten. Er werd dan ook luid
geapplaudisseerd.Na de jeugddrumband mocht de
jeugdfanfare deelnemen op het podium. Het was
even passen en meten, maar uiteindelijk zat
iedereen en kon de jeugdfanfare hun mooiste
klanken laten horen. Dit onder leiding van Maarten
Rijs. Het openingsnummer was de medley van
Pirates of the Caribbean. Dit nummer was een
opwarmer voor de rest van avond. Hierna speelde
de jeugdfanfare het mooie nummer van Elton John,
genaamd “Can you feel the love tonight”. De MIK-
leerlingen waren verkleed als leeuwen/leeuwinnen
en lieten hun mooiste danspasjes zien. Marieke
Klomp, die beneden voor het podium op de grond
zat, moedigde de leerlingen van de basisschool aan.
Zij heeft ervoor gezorgd dat deze leerlingen de
dansjes goed ingestudeerd kregen. Na dit nummer
volgde er nog meer mooie Disney muziek. De ene
bekende na de andere. Bij het nummer “Under the
Sea” was het tijd voor Diederik Nijenhuis om zijn
zangkunsten te laten horen. Hij zong dit liedje, wat
uit de ilm “De kleine zeemeermin” komt. Een

Fanfare St. Oda bestaat dit jaar
100 jaar, ook heeft de fanfare al
100 jaar lang zaal ’t Anker als
clublokaal. Als tweede
onderdeel van de festiviteiten,
die verspreid over het jaar 2018
plaatsvinden, werd op zaterdag
14 april een dinnershow
georganiseerd. Dit in
samenwerking met Frank
Welten van partycentrum/
catering De Lekkernij ’t Anker.

De gasten werden vanaf 18.00 uur
ontvangen en konden via de rode
loper en onder begeleiding van
doedelzakmuziek de feestzaal
binnengaan. Hierna werden zij
door een gastheer/vrouw naar de
tafel gebracht. Zowel de grote zaal
als de zonnezaal waren helemaal
gevuld met mooi gedekte tafels.
Na een welkomstwoord door
voorzitter Frans Janssen werd er
een toost uitgebracht op 100 jaar
St. Oda en op 100 jaar
repetitielokaal ’t Anker. Hierna
konden de gasten genieten van
een heerlijk 6-gangen diner.
Tijdens het diner werd door Jass
en Dana & Freek, die beurtelings

optraden in de grote zaal en
zonnezaal, achtergrondmuziek
gemaakt en vertoonde een
goochelaar zijn trucs aan alle
tafels. Tijdens de afsluitende
kofie/thee kregen alle gasten,
dankzij de medewerking van
enkele lokale ondernemers, een
goody-bag mee naar huis.
Zo’n avond kan natuurlijk niet
georganiseerd worden zonder de
inzet van een heleboel
vrijwilligers. Deze vrijwilligers, de
helpers in de bediening, de
helpers in de keuken bij Frank en
het organisatiecomité, werden aan
het einde van de avond, onder
een daverend applaus van de
aanwezige gasten, door de
voorzitter bedankt voor hun inzet.
Gezien de vele aanwezigen bij de
after-party en de vele positieve
reacties en opmerkingen kunnen
we terugzien op een zeer geslaagd
evenement. Van velen die
huiswaarts gingen kwam dan ook
de vraag: ‘doen jullie dit volgend
jaar weer?’ Een dergelijk
evenement is zeker voor herhaling
vatbaar, al zal dat niet meteen
volgend jaar zijn.

vrolijk nummer op deze warme
zomeravond. Wat we ook zeker even
moeten aanstippen is het nummer
“Frozen”. Alle meisjes waren verkleed
als Elsa. Toen het refrein van dit
nummer aanbrak kon niemand de
jeugdfanfare meer horen spelen,
omdat iedereen, ook het publiek, uit
volle borst meezong.
Natuurlijk mogen we de spreker van
deze avond niet vergeten. Bas Litjens
heeft in zijn mooie olifantenkostuum
het publiek te woord gestaan. Hij
heeft zich goed verdiept in de muziek
en bij ieder nummer vertelde hij er
een verhaal over. Het publiek hing aan
zijn lippen…. De avond werd
afgesloten met het nummer ‘A whole
new world’ uit de ilm Aladdin. Het
was een zeer geslaagde Disney avond.

Op zondag was het de beurt aan de
drumband en de fanfare om het
kermisweekend compleet te maken.
Zij verzorgden een preview van het
jubileumconcert dat op 24 november
plaats zal vinden in de Schouwburg
van Venray. De drumband opende dit
concert met een viertal
muziekstukken. Ze startte met het
nummer ‘Desert Winds’, een nummer
wat heel zachtjes begon en eindigde
met luide klanken. Vervolgens werd
‘Cambia Battala’ gespeeld, wat werd
vervolgd door Ace High, een mooie

mars met veel dynamiek. De
drumband sloot af met het nummer
‘Nehalennia Groove’ waarin een
drumsolo werd gespeeld door Sjoerd
Michels. De drumband heeft weer een
mooi optreden verzorgd, met dank
aan dirigent Jop Janssen.

Hierna werd het podium omgebouwd
zodat de fanfare van St. Oda een
viertal nummers kon laten horen. De
fanfare begon met een mars genaamd
‘Washington Post’, een Amerikaanse
mars geschreven in 1889. Dit nummer
werd vervolgd door een mooi
gedragen stuk, genaamd ‘My Dream’,
die de fanfare ook tijdens de
dodenherdenking heeft opgedragen.
Na deze twee stukken, barste de
feestmuziek los, het volgende nummer
wat werd gespeeld was namelijk
‘Swinging Glenn Miller’. De naam zegt
het al, een swingend nummer, met
een solo van de saxofoon-sectie. Het
concert werd afgesloten met een
stoere medley waarin drie hits van de
rockband Deep Purple te horen waren.
Nummers die in deze medley voorbij
kwamen zijn: Burn, Highway Star en
Smoke on the Water. Meerdere
instrumentengroepen uit de fanfare
gingen staan bij solo’s, wat zorgde
voor een spectaculaire afsluiting van
dit kermisconcert.

In Memoriam
Op 08 december 2018 ontvingen wij het bericht

dat ons lid Gerrit de Mulder is overleden.
Gerrit heeft jarenlang bariton gespeeld bij onze
fanfare. Hierna werd hij ondersteunend lid van

onze vereniging. Dit is hij nog jaren gebleven.

Hij werd 69 jaar.04-08-1949
08-12-2018
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Reportage

DDe eerste helft van hete eerste helft van het
muzikale jaar werdmuzikale jaar werd

weer smakelijkweer smakelijk
afgesloten!afgesloten!

EEen geslaagdeen geslaagde
FFeestavondeestavond
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Op 17 september 1918 werd Fanfare St. Oda Merselo opgericht.
Nu, een eeuw later, bestaat de fanfare nog steeds en heeft zij
zich ontwikkeld tot een bloeiende vereniging. Op 23
september j.l. vond daarom een feestelijke receptie plaats
waarbij iedereen in de gelegenheid was om het bestuur en de
vereniging te feliciteren met deze prachtige ivoren mijlpaal.

Tijdens de receptie ontving de muziekvereniging bijzondere
gasten. Om te beginnen kwam Jeugdorkesten Peel & Maas, tevens
onder leiding van dirigent Maarten Rijs, een prachtige serenade
brengen. Ook heeft elk lid van de vereniging een mooi speldje
ontvangen namens de Limburgse Bond Muziekgezelschappen
(LBM). Daarnaast overhandigde de kleinzoon van Piet Pubben,
eerste secretaris van St. Oda, het allereerste kasboek aan de
voorzitter. Hierin is nog precies te lezen hoeveel een instrument
toentertijd heeft gekost, een prachtig historisch cadeau.
Uiteraard waren ook de voorzitters van Dorpsraad Merselo en
Dorpsraad Vredepeel aanwezig. De fanfare is tenslotte van én voor

het dorp. De voorzitters mochten een cheque van maar liefst
€2.569,63 aanreiken. Het bedrag is bij elkaar gehaald met de
inbreng van de dorpsbewoners van Merselo en Vredepeel. Zonder
hen is het niet mogelijk om een eigen muziekstuk te laten
componeren door Matthias van Nispen.
Een wel heel bijzonder cadeau kwam van burgemeester Hans
Gilissen. Namens Zijne Majesteit de Koning mocht de
burgemeester een Koninklijke Erepenning overhandigen. Het
bestuur van onze vereniging is dan ook hartstikke trots om deze
onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Het is een blijk van
waardering aan de enorme inspanningen voor het behouden en
enthousiasmeren van de jeugd.
Tot slot waren oud-dirigent Piet Joris en enkele afgevaardigden
van verschillende muziekverenigingen uit de regio aanwezig om
het bestuur van St. Oda te feliciteren. Onder andere het Venrays
Mannenkoor, SMT Oostrum en de Rosentaler gaven acte de
presence. Natuurlijk waren er ook vele anderen gasten present bij
deze feestelijke gebeurtenis. Allen enorm bedankt voor uw komst!

1918-2018

Receptie 100 jaar St. OdaReceptie 100 jaar St. Oda

"Gelitst" tijdens het
jubileumweekend...

In the Eyes of a Saint
Commissioned by "Fanfare St. Oda" in Merselo

For it's 100th Anniversary



ÁchtÁchter de Krânter de Krântee
Zaterdag 24 november 2018

Na verschillende festiviteiten in het
jubileumjaar is het dan eindelijk
zover: het 100-jarig jubileumconcert
van Fanfare St. Oda in de
Schouwburg van Venray genaamd
‘Áchter de krânte’.

Er is hard gewerkt door diverse
commissies, de dirigent en
instructeurs en de muzikanten. Na
maandenlang voorbereiding is
iedereen klaar om het publiek te laten
horen hoe springlevend St. Oda na 100
jaar nog is en wat het in haar mars
heeft.
Er hangt een schitterend doek voor
het podium van de Schouwburg met
beelden van kranten en de mooie
jubileumfoto. Achter dit mesh-doek zit
het orkest al klaar vol spanning, maar
vooral ook vol adrenaline en goede
zin: het gaat gebeuren! Vanuit deze
positie op het podium, ziet zij de grote
zaal vollopen. Ook het balkon is tot de
helft gevuld. Zoveel bezoekers, dat is
super!
Het concert kan beginnen; eindelijk
kunnen de kranten weggehaald
worden om te laten zien wat er zich
allemaal afspeelt op muzikaal vlak in
dat dörpke Mèrsele.

In tijdsblokken van 10 jaar namen
fanfare en drumband het publiek mee
op een muzikale reis door 100 jaar
muziekhistorie. In deze blokken
werden muziekwerken gespeeld van
verschillende genres uit de
desbetreffende periode. Dit werd
afgewisseld met korte ilmfragmenten
typerend voor die jaren: een blik van
herkenning voor het publiek. Het
programma bevatte ook een leuke
komische noot tussendoor. Want er is
op muzikaal gebied
ook veel veranderd door de jaren heen.
Dat wisten de twee ‘knaoiers’ in het
publiek en twee
van onze jeugdleden van de fanfare op
een leuke wijze te verbeelden en te
verwoorden. Maar ondanks de
verschillende generaties waren ze het
samen eens: alle generaties genieten
van de muziek. Het was een prachtige
show met een mooie variatie aan
gespeelde werken, waaraan ook de
zangers en zangeressen een mooie
bijdragen leverden. De spectaculaire
lichtshow maakte het af en zo zette St.
Oda een professionele schouwburg-
waardige show neer voor haar publiek.
De optredens van de drumband waren
met de showelementen spectaculair.

Ook de jeugdleden van de fanfare en
de drumband schitterden tijdens hun
optredens en bewezen dat de fanfare
nog lang niet uitgestorven is, maar
een mooie toekomst tegemoet gaat!

Het concert ging razendsnel aan de
muzikanten voorbij. Vol adrenaline
vliegt de tijd. Maar wat heeft iedereen
genoten. En dan samen lekker
nagenieten in de foyer met allerlei
mooie reacties uit het publiek.
Hopelijk kunnen we over een aantal
jaren nog een keer een concert geven
in de schouwburg!

Wij hebben genoten
van het concert in de
schouwburg in venray.
Het was in een woord
Super-geweldig!

Prachtig concert !!

WoW .... super


