
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2019: 
01 maart  : Serenade jeugdprinses, jeugdnarrinneke en jeugdvorst  
      door fanfare en JO 
23 maart  : Merselo Maakt Muziek voor muzikanten JO/ JD/fanfare/DB 
30 mrt/31mrt  : Solisten- & Ensemblefestival in Oostrum voor leerling-muzikanten 
07 april  : Drumfestijn Smakt-Holthees  voor de Drumband 
13 april  : Opluisteren H. Mis i.v.m. voorstellen communicanten door het JO 
14 april  : Uitwisseling met MMSK St. Petrus Banden voor Fanfare  
11 mei   : Uitwisseling met de Rips door JO en JD  (MFC Vredepeel) 
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. 
 

Activiteiten 
 

Bezoek receptie:  
Op vrijdag 01 maart brengt de fanfare en het jeugdorkest een serenade aan Jeugdprinses 
Dana, Jeugdvorst Giel en Jeugdnarrinneke Isa. 
We verzamelen ons om 19.30 u. bij de JUM. 
 

Merselo maakt muziek voor: 
Leerling- en, jeugdmuzikanten, leerling- en jeugddrummers, drummers en seniormuzikanten. 
Geef je op voor Merselo Maakt Muziek 
Fanfare St. Oda organiseert ieder jaar Merselo Maakt Muziek.  

Dit jaar zal het plaats vinden op: 

zaterdag 23 maart vanaf 18.30 uur in zaal ’t Anker.  
 

Opgeven kan nog tot  vrijdag  08 maart 2019 per mail naar 
secretariaat@stodamerselo.nl  
Na opgave nemen wij contact met je op om na te gaan wat je gaat 
doen en wat je nodig hebt.  
Ook krijg je dan verdere informatie over Merselo Maakt Muziek. 
 

Dus geef je op, dan maken we er samen een leuke, muzikale 
avond van. 
Contactpersoon voor Merselo Maakt Muziek is Frank Janssen. 
Heb je vragen dan kun je met hem contact opnemen. 
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Solisten-& Ensemblefestival  
Het Solisten – & Ensemblefestival vindt plaats op 30 en 31 maart in Oostrum. 
 

De opgaven voor het solisten- & ensemblefestival zijn via jullie muziekdocenten 
doorgegeven aan mij. In de week van 25 februari volgt er een voorlopige planning van de 
optredens welke ik door zal sturen naar jullie ouders. Let op. Dit is niet de definitieve 
planning! Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Houd daar a.u.b. rekening mee.  
Je mag twee keer oefenen met de pianist voor het solisten & ensemblefestival. Dit schema 
mail ik in de week van 25 februari door. Mocht het oefenmoment met de pianist niet 
uitkomen moet je zelf proberen met iemand anders te ruilen en is het aan jou om dit ook 
netjes door te geven aan de pianist. 
 

Veel succes met oefenen. 
 

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Lea Hendriks, hendrikslea@gmail.com 
 

Drumfestijn in de Smakt-Holthees 
Beste leden St Oda. 
 

Op 7 April 2019 neemt de drumband van St Oda deel aan het drumfestijn 
in Smakt/Holthees. Het drumfestijn wordt gehouden in het Pelgrimshuis.  
Adres: ’t Pelgrimshuis, St. Jozeflaan 52, Smakt 
Aan dit drumfestijn doen de drumbands uit Groeningen, Smakt-Holthees, Merselo en 
Slaagveld mee. Het wordt een mooi gevarieerd  
programma met als afsluiting een gezamenlijke mars genaamd; Marsvaardig.  
Het drumfestijn begint om 14.00 uur. Onze drumband zal rond 15.40 
uur spelen. We hopen natuurlijk op jullie aanmoediging.   
Wij hebben er zin in.  
 

Mvg Bart Ewals  
 

Opluisteren H. Mis door het jeugdorkest op 13 april 
Op zaterdag 13 april zal het jeugdorkest de H. Mis opluisteren in de kerk van Merselo. 
Tijdens deze Mis zullen de communicanten zich aan de inwoners van Merselo voorstellen. 
Aanvang van de dienst: 18.00 u. (onder voorbehoud) 
Aanwezig zijn: 17.30 u. 
We spelen de volgende nummers: 
Vliegergebed 
Abide with me 
La Storia (tijdens de communie) 
My Fanway  
Het Dorp  
 
 



 

 
 
 
 

Uitwisseling jeugdorkest en jeugddrumband St. Oda met fanfare uit De Rips 
Op 11 mei hebben het jeugdorkest en de jeugddrumband een uitwisselingsconcert met de 
fanfare uit de Rips. 
Dit concert zal waarschijnlijk  plaatsvinden in het nieuwe MFC in Vredepeel. 
Aanvang van het concert 19.00 u.. 
Verdere informatie over deze uitwisseling volgt nog. 
 

Kids Live 2019. 
Algemene informatie: 
Wanneer: 19 mei 2019 
Aanvang 15.00 uur. 
Plaats: Theater Dok 6 in 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. 
 

Repetities. 
Beide orkesten zullen tijdens hun eigen repetities repeteren aan de muziek voor Kids 
Live.  
Er zullen 3 gezamenlijke repetities worden gehouden. Deze zijn ingepland op 
zondag 10 maart 2019, zondag 24 maart 2019 en zondag 12 mei 2019.  
Repetitietijden zijn van 10.45 uur tot 13.00 uur. 
De repetities zijn allen in het MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. 
 
De generale repetitie wordt gehouden op zaterdag 18 mei 2019 om 18.00 uur wederom in 
het MFC Kerkeböske.  
Van 18.00 uur tot 19.00 uur het leerlingenorkest en vanaf 19.00 uur de beide 
jeugdorkesten. 
Het soundchecken zal zondag 19 mei 2019 vanaf 13.00 uur plaatsvinden.  
Vanaf 13.00 uur soundchecken met de beide jeugdorkesten en om 14.00 uur het 
leerlingenorkest en de blokfluiters. 
 
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 . 
 
 



 

 
 
 
 
 

Chauffeurs: 
Zondag 10 maart staat de 1ste gezamenlijke repetitie gepland.  
Willen de seniormuzikanten die kunnen/willen rijden zich voor zondag 3 maart aanmelden 
bij Tilly ( wiecherttilly@gmail.com ) zodat er tijdig een rijschema gemaakt kan worden. 
Verzamelen bij Zaal ’t Anker om 10.05 u.. Vertrek om 10.15 u. 
Ook voor de repetities op 24 maart en 12 mei kan men zich als chauffeur melden. 
 
Bij een tekort aan chauffeurs zullen de ouders van de jeugdmuzikanten benaderd worden. 
Het zou fijn zijn als ouders nu al aangeven ( mailtje naar wiecherttilly@gmail.com) wanneer 
ze kunnen rijden zodat wij bij een tekort aan chauffeurs snel actie kunnen ondernemen.  
 

Kaartverkoop: 
De kaartverkoop is gestart. Prijs per kaart € 7.70 
www.dok6.eu/theater/kaartverkoop/ 
 

Instrumentenbeheer: Erwin Hendriks Grootdorp 80 in Merselo. 

Erwin beheert de instrumenten en kan je snel verder helpen met het probleem. 
Etensresten zijn slecht voor de binnenkant van je instrument. Dus geen chips e.d. voordat je 
gaat blazen!! 
 

       Veul Joeks!! 
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