
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2017: 
24 april  : repetitie jeugdorkest / fanfare 
27 april  : Koningsdag 
01 mei   : repetitie jeugdorkest / fanfare 
07 mei   : Repetitiedag voor het Eurofestival met lunch  
08 mei   : repetitie jeugdorkest / fanfare 
13 mei   : Eurofestival in Heel 
14 mei   : Afhalen communicanten Merselo 10.45 uur bij Den Tommes 
15 mei   : repetitie jeugdorkest / fanfare 
22 mei   : repetitie jeugdorkest / fanfare 
29 mei   : repetitie jeugdorkest / fanfare 
2de Pinksterdag : Optreden op de Dag, jeugdorkest van de Wind 13.00 uur 
 
Voor activiteiten later in het jaar zie de agenda op de website. 
 

Activiteiten: 
Introlessen 
Op donderdag 13 april zijn de introlessen gestart. 
3 kinderen hebben zich aangemeld om de introlessen te volgen. 
2 hebben gekozen voor de bugel en 1 voor de cornet. 
De 9 introlessen zijn op donderdagmiddag om 14.45 u. in Den Tommes. 
Maarten Rijs verzorgt de introlessen. 
 

Drummerstreffen: 
Zie hiervoor het verslag op de website. 
 

Jeugdorkest: 

Repetities en repetitiedag jeugdorkest voor het Eurofestival: 
Op 24 april en 01 mei is er repetitie van het jeugdorkest. Tijd: 18.45 u. tot 20.00 u. 
Tijdens de repetitie van 24 april vullen we de presentielijst in voor 7 en 13 mei. 
 
Repetitiedag: 
Het programma van die dag: 
Aanvang 10.00 u., rond 12.15 u. gezellig samen lunchen (ieder krijgt 2 consumptiebonnen), 
13.30 u. de generale repetitie. 
De jeugdcommissie zorgt voor flesjes water en een stuk fruit. 
Het programma zal rond 14.30 u. / 15.00 u. afgesloten worden. 
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Eurofestival: 
Op zaterdag 13 mei neemt het jeugdorkest voor de 3de keer deel aan het Eurofestival in 
Heel. 
De dag krijgt een bijzonder tintje want een camerateam van  L1 zal met ons meereizen en 
opnames maken voor het programma Blaaskracht. De opnames zullen tijdens de uitzending 
van Blaaskracht als een rode draad door het programma lopen. 
 
Een mooiere promotie van ons jeugdorkest en drumband kunnen we ons niet wensen. 
  
We vertrekken met de bus om 15.30 u. bij Zaal ’t Anker. Verzamelen om 15.15 uur.  
 
Locatie 
Het Eurofestival wordt gehouden in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel, een moderne 
concertzaal met veel faciliteiten, een inspeelruimte en voldoende gratis parkeergelegenheid 
voor zowel auto's als touringcars.  
Meer informatie is te vinden op de site van CC Don Bosco. 
 
Wij verzorgen het laatste optreden van de zaterdag.  
Van 16:30 - 17:00 uur inspelen   
17:15 - 17:40 uur optreden Jeugdorkest Fanfare St. Oda Merselo 
Na de prijsuitreiking gaan we weer richting Merselo. Dit zal rond 18.30 u. zijn. 
We sluiten de dag af met een “Afterparty” in Zaal ’t Anker waar een buffetje voor ons klaar 
staat.  
Kleding: polo of zwarte blouse, donkere spijkerbroek, zwarte schoenen. 
Verder: standaard, muziekstukken, een versnapering zodat je niet met een hongergevoel 
hoeft op te treden en ……………….natuurlijk een heleboel goeie zin!!!! 
In het Cultureel Centrum zijn eventueel broodjes e.d. verkrijgbaar. 
 
Om de kosten een beetje te drukken vragen we in totaal € 5,- pp. voor de maaltijden op 7 en 
13 mei. Deze kosten voldoen voor of na de repetitie van 1 mei. 
 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom in Heel!!!!!!.  
 

Dag van de Wind: 
Het jeugdorkest zal tijdens de Dag van de Wind een optreden verzorgen. 
Aanvang optreden: 13.00 u. 
Aanwezig: 12.45 u. 
We treden op in de tent. 
Kleding: polo of zwarte blouse, donkere spijkerbroek, zwarte schoenen. 
 
 


