
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2018: 
 

03 maart  : Merselo Maakt Muziek 
10/11 maart  : Solisten-& Ensemblefestival  
25 maart  : ‘Slagwerktreffen’ 
14 april   : Dinnershow  
04 mei   : Dodenherdenking Venray 
14 mei   : Optreden jeugdorkest Rooyhof Venray  
21 mei   : Projectconcert Peel& Maas jeugdorkest en St. Oda jeugdorkest. 
23/24 juni  : Weekend weg 
29 juni   : Kermisconcert jeugdorkest en  MIK lln. Bs. De Lier 
1 juli   : Kermisconcert fanfare en drumband 
Voor de verdere activiteiten in 2018 zie de agenda op de website. 
 

Carnaval 2018 

Fanfare St. Oda heeft een Prins in zijn midden. 

Prins Ruud den 1ste mit zien prinses Liane en Nar Stijn. 

 
Daar zijn we natuurlijk verschrikkelijk trots op. 

Wij wensen Ruud, Liane en Stijn……. hiël veul muzikale joeks en schik dit jaor. 
                                              Alaaf!!!!!!! 
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Activiteiten: 
Solisten- & Ensemblefestival en Merselo Maakt Muziek 

 

Aan alle jeugdleden die muziekles krijgen en hun ouders, 
 
De komende maanden zal er bij de muziekles gewerkt gaan worden aan het Solisten- & 
Ensemblefestival. Dit vindt plaats in het weekend van 10 en 11 maart in Oirlo. 
De jeugdleden welke in het tweede jaar voor het A diploma of verder bezig zijn mogen al 
deelnemen aan dit festival. Het deelnemen hieraan vindt in overleg plaats met je eigen 
muziekdocent. Hij zal het muziekstuk met je uitzoeken en instuderen.  
In principe houdt dit dus in dat jij op een podium een muziekstuk laat horen. De blazers 
worden daarbij meestal begeleid door een pianist, de slagwerkers niet. Er zal publiek in de 
zaal zijn en er is een jurylid die je optreden beoordeelt. Welke tips heeft hij voor jou voor 
een volgend optreden? 
Het blazen met een pianist wordt voor het weekend van 10 en 11 maart ook twee keer met 
jou geoefend. Hiervoor ontvang je t.z.t. een schema. Mocht het oefenmoment met de 
pianist niet uitkomen moet je zelf proberen met iemand anders te ruilen.   
 
Fanfare St. Oda organiseert ter voorbereiding op dit Solisten- & Ensemblefestival, Merselo 
Maakt Muziek. Dit vindt plaats op 3 maart om 18.30 uur in zaal ’t Anker te Merselo.  
 
 
Aan Merselo Maakt Muziek nemen sowieso alle muzikanten deel die ook meedoen aan het 
Solisten- & Ensemblefestival. Zij hoeven zich hiervoor niet op te geven, maar nemen 
automatisch deel. 
Het doel van Merselo Maakt Muziek is om jou voor te bereiden. Je kunt dan namelijk al in je 
vertrouwde omgeving je muziekstuk presenteren. Hierbij is een jurylid aanwezig. Ook bij 
Merselo Maakt Muziek zal er een pianist aanwezig zijn. Met deze pianist kun je ook 1 keer  
van te voren oefenen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. T.z.t. ontvang je een schema met 
wederom het verzoek om zelf te ruilen mocht het niet uitkomen. 
 
Maar ook de jeugdleden, zowel blazers als slagwerkers, die nog niet zolang muziekles krijgen 
mogen deelnemen aan Merselo Maakt Muziek. Welke muziekoefening kun jij al goed spelen 
en wil jij aan ons allemaal laten horen? Misschien wel een muziekoefening met CD speler? 
Dat kan natuurlijk ook. Overleg maar eens met je muziekdocent. Je hoeft niet alleen te 
spelen. Een duet, trio of kwartet met vriend(in) of seniormuzikant is ook mogelijk. 
Geef je dan op voor Merselo Maakt Muziek. Hoe en wanneer je je hiervoor op kunt geven 
volgt nog.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
“Slagwerktreffen” 
Naar aanleiding van het succes van voorgaande jaren, organiseert de drumband van fanfare 

St Oda Merselo dit jaar opnieuw het slagwerkconcert ‘Slagwerktreffen’. 

Tijdens deze middag zullen er verschillende drumbands uit de regio of daarbuiten aanwezig 

zijn. Het is de bedoeling dat iedere drumband / slagwerkgroep een eigen concert ten gehore 

brengt. Dit met het doel dat slagwerkgroepen uit de regio, tijdens een gezellig samenzijn, het 

beste van hun muzikale kennis aan het publiek presenteren. 

 

 
 

Deelnemers aan dit treffen zijn onder andere: 

- Ons Genoegen Oirlo 

- Gilde Holthees / Smakt 

- Drumband Renkum 

- Drumband St. Oda Merselo 

Dit jaar wordt dit slagwerkconcert gehouden op zondag 25 maart  

van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.  

De locatie is zaal/party center 't Anker Grootdorp 73 in Merselo. 

 

Wij hopen deze middag veel bezoekers te ontmoeten. 

 

De leden van onze drumband krijgen de voor hen belangrijke informatie nog toegestuurd. 

 

 


