
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2019: 
19 mei   : Jeugdorkest optreden Kids Live  DOC 6 Thema FEEST!  
25 mei   : Jubilarissenconcert voor Fanfare en Drumband 
28 juni   : Kermisconcert mmv jeugdorkest, jeugddrumband, lln. bs. De Lier 
30 juni   : Kermisconcert door fanfare en drumband 
 
Afkortingen  :  JO = jeugdorkest  JD= jeugddrumband  DB = drumband 
Voor de verdere activiteiten in 2019 zie de agenda op de website. 
 

Activiteit 
 

Kids Live 2019. 
Algemene informatie: 
Wanneer: zondag 19 mei 2019 
Aanvang 15.00 uur. 
Plaats: Theater Dok 6 in Panningen. 
Adres: DOK6 Theater Raadhuisplein 6 5981 AT Panningen  
 
Deelnemers: 
Voor deze uitvoering is er een groot orkest samengesteld uit het jeugdorkest Peel en Maas 
en het jeugdorkest St. Oda Merselo. 
Het combo bestaat uit Popband Heading Back. 
De zang wordt verzorgd door Lisette Vervoort. 
Het leerlingenorkest Peel en Maas en de blokfluiters van Opmaat Muziekschool zullen de 
opening van het concert voor hun rekening nemen. 
Dit concert staat o.l.v. Maarten Rijs. 
 

Repetitie. 
Zaterdag 18 mei: generale repetitie 
Aanvang: 18.00 u. 
De repetities is in het MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. 
Vertrek bij Zaal ’t Anker om 17.15 u. 
Chauffeurs: Geke (7), Lambert, Ruud, Erwin, Eduard, Marcel, Erik , Frank.  
 
Zondag 19 mei: soundcheck en uitvoering in Theater DOK6. 
Het soundchecken zal vanaf 13.00 uur plaatsvinden.  
Vertrek bij Zaal ’t Anker om 12.00 u. 
Chauffeurs: Lambert, Ruud, Erwin, Eduard, Marcel, Erik , Frank, Frans ………. 
Vanaf 13.00 uur soundchecken met de beide jeugdorkesten en om 14.00 uur het 
leerlingenorkest en de blokfluiters. 
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Fanfare,  
Opstap-en Jeugdorkest,   
Jeugddrumband en 
Drumband van St. Oda 
Merselo/Vredepeel 
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Chauffeurs: 
De seniormuzikanten zijn ingezet om te rijden.  
Sta je nog niet ingedeeld en kun je wel rijden, meldt dit bij  ( wiecherttilly@gmail.com ) zodat 
iedereen tijdig op de plaats van bestemming is. 
 

Terugreis: 
Vanuit Merselo zullen er ook ouders en/of opa’s en oma’s naar het concert komen.  
Als je met je ouders naar huis gaat, geef dit dan even door aan de chauffeur waarmee je 
gekomen bent. Wel zo handig! 
 

Muziekstukken: 
Tijuana Taxi, La Storia, Moment for Morricone, The Thorn Birds, Carnaval de Paris, Just a 
Closer Walk with Thee, Mexico, Can you dig it, Film Tunes, Eloise, Go like Elijah . 
 
Kaartverkoop: 
Ben je vergeten een kaartje te kopen?????? 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar maar vol=vol 
Prijs per kaart € 7.70 
www.dok6.eu/theater/kaartverkoop/ 
 

Niet vergeten: 
Muziekstandaard en muziekstukken, 
Eventueel een flesje water voor op het podium, 
Concertkleding, zwarte kleding.  
Jongens, zwarte spijkerbroek, zwarte blouse, zwarte sokken en schoenen.  
Meisjes, nette zwarte kleding (eigen keuze) 
 
Mochten er n.a.v deze Nieuwsbrief nog vragen zijn, stel ze gerust. wiecherttilly@gmail.com 
of mijn 06 20090936.  
 

De jeugdcommissie wenst jullie allemaal heel veel muziekplezier toe. 
Geniet er van!!!!!!  
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