
 

 

 

 

 

 

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

Extra nieuwsbrief jubileumconcert. 
 

Repetitieschema: 
09 november: 18.30 repetitie jeugddrumband 
                          19.30 repetitie drumband. 
12 november: geen repetitie jeugdorkest van 18.30 tot 19.15. 
12 november: repetitie fanfare 19.30 tot 21.30. 
16 november: 18.30 repetitie jeugddrumband 
                          19.30 repetitie drumband. 
17 november: repetitie hele jeugdorkest om 19.00 (partijen van buiten kennen) 
19 november: doorloop-repetitie om 19.00.  
                          Iedereen aanwezig in concertkleding. 
                          De jeugdmuzikanten (jeugdorkest en jeugddrumband) zullen wat  
                          later klaar zijn. We proberen dit tot een minimum te beperken. 
22 november: repetitie fanfare om 19.30. 
23 november: generale repetitie om 19.00. in de loods van Smits 
                          Iedereen aanwezig. 
                          Omdat het programma deze avond strikt gevolgd wordt zullen  
                          de jeugdmuzikanten deze avond later klaar zijn. Het jeugdorkest  
                          staat voor de pauze ingepland. De jeugddrumband heeft een  
                          optreden na de pauze. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
24 november: 14.45 iedereen aanwezig in de schouwburg. 
                          Om 14.30 u. vertrek bij Zaal ’t Anker. De jeugd kan dan ook mee 
                          rijden. 
                          Neem alles mee, instrument, klapper met muziekstukken,  
                          kleding, make-up etc.. We gaan nl. niet meer naar huis! 
                          15.00 repetitie: wennen aan de concertruimte, choreografie en  
                          de puntjes op de I zetten. 
      17.30/18.00 gezamenlijke maaltijd verzorgd door de vereniging. 
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19.00 verzamelen in de artiestenfoyer. 

           20.00 aanvang concert 
 

We verwachten dat de jeugdmuzikanten na het concert met hun eigen familie 
mee naar huis gaan. 
Degene die geen vervoer terug naar huis kan regelen, moet dit doorgeven aan 
Tilly of Lea. 
 

Aandacht voor: 

• Zorg dat je je muziekstukken op tijd geordend hebt in de daarvoor 
bestemde zwarte klapper. Stickers van de buitenkant van de klapper 
halen. 

• Zorg dat je kleding op tijd in orde is.  
Concertkleding:  
Jongens/heren zwarte broek, zwarte schoenen (geen witte accenten), 
zwarte blouse van de vereniging. 
Meisjes/dames zwarte concertkleding naar eigen keuze ( zit je in de 
voorste rijen dan een zwarte pantalon). Heb je iets niet, neem even 
contact op met een van de contactpersonen van de kledingcommissie 
Frans Janssen, Anita Muijsers, Wim Wilms en Hugo v. Helden. 

• Flesje water: tijdens het optreden in de schouwburg mag je een plastic 
flesje water met een afsluitdop meenemen op het podium. Zet dit flesje 
uit het zicht onder je stoel. 

• De repetities van 19 en 23 november gaan langer duren dan normaal. 
Op 19 november proberen we de jeugd op tijd naar huis te laten gaan. 
Op 23 november gaat dit niet i.v.m. de generale repetitie. 

• Zorg dat je instrument in orde is. Op de dag van het concert kunnen 
eventuele problemen moeilijk opgelost worden. 

• Tijdens de eerste helft van het concert zullen de jongste 
jeugdorkestleden de voorstelling achter de coulissen volgen.  
Na de pauze zal de jeugddrumband de voorstelling achter de coulissen 
volgen.  Bart Ewals zal de jeugdmuzikanten achter de coulissen 
opvangen. 
De jeugddrumbandleden zitten voor de pauze op de eerste rij stoelen in 
de zaal van de schouwburg. In de pauze gaan jullie met Bart mee naar de  
 



 

 
 
 

 

artiestenfoyer. 
Na de pauze zitten de jeugdorkestleden die niet in de fanfare meespelen 
op de eerste rij stoelen in de zaal van de schouwburg 

           Na het optreden vangt Bart jullie op achter de coulissen. 
           In de pauze gaan jullie naar Tilly.  Zij wijst jullie de plaatsen in de zaal. 

• Verzoek om geen mobieltjes mee op het podium te nemen. Is het toch 
persé nodig dan geluid uit!!!!!! Ook in de zaal het geluid uit! 

• Na het concert is er ruimte om gezellig met elkaar na te praten in de 
foyer van de schouwburg.  
De drankjes zijn dan voor eigen rekening - hiervoor zijn muntjes van de 
schouwburg nodig. 

 
 
De afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt!!!!! 
We wensen iedereen daarom een fantastisch concert toe op 24 november. 
 

                    


