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

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor drumband, opstap- jeugdorkest en ouders, fanfare en
alle ereleden van St.Oda.
De nieuwsbrief is altijd terug te lezen op onze website www.stodamerselo.nl

Agenda:
2016
18 december : Eindejaarsconcert, aanvang 14.00 u. in Zaal ‘t Anker
19 december : Geen repetitie jeugdorkest en fanfare
22 december : Bestuursvergadering
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Eindejaarsconcert
De laatste jaren was het bij onze vereniging gebruikelijk om het jaar af te sluiten met een
Kerstconcert in de kerk van Merselo.
Hoewel dit natuurlijk heel veel sfeer gaf, hebben we toch in goed overleg met alle
commissies besloten om daar mee te stoppen en wel om de volgende redenen:
 we zijn in de kerk, gezien het geringe plaatsgebrek voor in de kerk, letterlijk uit ons
jasje gegroeid
 het was al jaren een doorn in het oog dat de drumband niet mee kon doen in de kerk
 bij een kerstconcert verwacht het publiek natuurlijk kerstmuziek en dan kom je al
gauw steeds weer bij hetzelfde repertoire terecht.
Reden genoeg denken wij om het kerstconcert om te dopen in een “eindejaarsconcert”,
waarbij alle geledingen van onze verenging zich aan het einde van het jaar aan het publiek
kunnen presenteren. Voor de locatie zijn we dan ook weer teruggekeerd naar zaal ’t Anker.
Aan het enthousiasme waarmee de laatste weken gerepeteerd is te merken, belooft het een
mooi concert te worden. Iedereen veel succes gewenst met de voorbereiding.
Commissie eindejaarsconcert,
Hilde, Lizzy, Marloes, Guus, Frans, Huub, Rob en Wendy.

Eindejaarsconcert 2016 op 18 december in Zaal ‘t Anker
Aanvang concert: 14.00 u.
Aanwezig: 13.30 u.
Kleding jeugd: donkere spijkerbroek, polo van de vereniging
en donkere schoenen.
De polo krijgen jullie voor het concert uitgereikt.
Er zullen optredens verzorgd worden door:
 Het opstaporkest o.l.v Theo Koppes
 Drumband St. Oda o.l.v. Jop Janssen
 Fanfare en jeugdorkest St. Oda o.l.v. Maarten Rijs
Iedereen is van harte uitgenodigd om het concert bij te
wonen.
Laat ook familie en vrienden genieten van de mooie muzikale klanken van St. Oda.
Na het concert is er tijd om gezellig samen te zijn onder het genot van een drankje!

Werkgroep Merselo Maakt Muziek 2017
In de maand november is de werkgroep van Merselo Maakt Muziek voor de eerste keer bij
elkaar geweest.
Het doel van Merselo Maakt Muziek is als volgt:
Proberen met zoveel mogelijk leerlingen cq. leden solistisch of in groepsverband een
optreden te verzorgen. Ervaren dat (samen) muziek maken voor publiek leuk is!
Voor de leden die meedoen aan het Federatief solisten – en ensemblefestival is het tevens
een mooie generale repetitie. Verder het stimuleren van senior muzikanten van de
vereniging om mee te doen in combinatie met junior muzikanten, voor een betere integratie
senior – junior muzikanten. Proberen om mensen uit Merselo en Vredepeel, die geen lid zijn
van onze vereniging en een ander muziekinstrument bespelen (bijv. gitaar, keyboard), mee
te laten doen.
Merselo Maakt Muziek zal op zondag 19 maart 2017 vanaf 14.00 uur in zaal ’t Anker plaats
vinden.
Marcel Janssen en Theo Koppes van de werkgroep van Merselo Maakt Muziek gaan op zoek
naar leuke muziekwerken, duetten, trio’s, kwartetten enz. Je hoeft dit als lid dus niet zelf uit
te zoeken, dat doen zij voor ons. Daarnaast kun je ook altijd een beroep doen op Maarten,
Jop, Marcel en Theo als jullie hulp nodig hebben bij het instuderen van deze muziekwerken.
Formeer zelf duo’s, trio’s of kwartetten en geef dit door aan Marcel of Theo.
Sommigen van ons vinden het lastig om zelf ensembles te vormen, daarom zullen Marcel en
Theo ook hierin het voortouw nemen en leden gaan benaderen om deel te nemen. Het zou
natuurlijk fantastisch zijn om met zoveel mogelijk leden Merselo Maakt Muziek tot een
succes te maken. Wij hopen dan ook op jullie medewerking.

De werkgroepen:
Bezetting werkgroepen:
Eindejaarsconcert: Hilde, Marloes, Guus, Frans, Rob, Wendy
MMM: Theo K, Marcel, Frans, Arno, Ruud, Wilbert, Mariëlle/Lea, Mieke
Feestavond: Activiteitencommissie
Weekend weg/uitstapjes: Tilly, Gerrit, Theo M, Erwin
Nieuwjaar: Gerrit, Rob
Uitwisseling: Gerrit, Heidi, Ruud
Kermisconcert: Frank, Erwin, Anita, Gerrit, Heidi, Wendy, Willem, Wouter, Vera, Marcel
(vrijdag), Liesbeth (zondag)
Goederen- en dienstenveiling: Arno, Gerrit, Lambert M, Rob
Jubilarissen: Erik, Bart, Frans, Heidi, Lambert v.O
Nieuws vanuit de werkgroep kun je mailen naar ceesentilly@home.nl
De info zal dan in de volgende nieuwsbrief geplaatst worden.

Nieuws vanuit het Opstaporkest:
Rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief is een fout gemaakt bij de vermelding van de doorstroom vanuit
het opstaporkest naar het jeugdorkest.
Thijs Peeters stroomt in januari ook door naar het jeugdorkest. Sorry Thijs dat we jouw
naam niet vermeld hebben bij de doorstromers maar jij bent echt super welkom in januari.
Een bariton speler kunnen we juist goed gebruiken bij ons orkest. Wij wensen jou ook heel
veel muziekplezier bij het jeugdorkest.
De eerste repetitie is op maandag 9 januari 2017.
Aanvang repetitie: 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ’t Anker.

Nieuwjaarstreffen
zondag 1 januari 2017 in Zaal ‘t Anker
Aanvang: 13.30 u.
Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar te wensen.
Wij hopen iedereen te mogen ontmoeten!

