
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2019: 
03 februari  : Drumsensation 
03 februari  : Serenade opening gemeenschapshuis Vredepeel 
23 maart  : Merselo Maakt Muziek 
30 maart  : Solisten- & Ensemblefestival in Oostrum 
07 april  : Drumfestijn Smakt Holthees 
13 april  : Opluisteren H. Mis i.v.m. voorstellen communicanten 
11 mei   : Uitwisseling met de Rips 
19 mei   : Jeugdorkest optreden Kids Live  DOC 6. Thema FEEST! 
28 juni   : Kermisconcert mmv jeugdorkest, jeugddrumband, lln. bs. De Lier 
30 juni   : Kermisconcert fanfare en drumband 
 
Voor de verdere activiteiten in 2019 zie de agenda op de website. 
 

Terugblik jubileumconcert 

Zaterdag 24 november 2018 
Na verschillende festiviteiten in het jubileumjaar is het dan eindelijk zover: het 100-jarig 
jubileumconcert van Fanfare St. Oda in de Schouwburg van Venray genaamd ‘Áchter de 
krânte’.  
Er is hard gewerkt door diverse commissies, de dirigent en instructeurs en de muzikanten. 
Na maandenlang voorbereiding is iedereen klaar om het publiek te laten horen hoe 
springlevend St. Oda na 100 jaar nog is en wat het in haar mars heeft.  
Er hangt een schitterend doek voor het podium van de Schouwburg met beelden van 
kranten en de mooie jubileumfoto. Achter dit mesh-doek zit het orkest al klaar vol spanning, 
maar vooral ook vol adrenaline en goede zin: het gaat gebeuren! Vanuit deze positie op het 
podium, ziet zij de grote zaal vollopen. Ook het balkon is tot de helft gevuld. Zoveel 
bezoekers, dat is super! 
Het concert kan beginnen; eindelijk kunnen de kranten weggehaald worden om te laten zien 
wat er zich allemaal afspeelt op muzikaal vlak in dat dörpke Mèrsele. 
In tijdsblokken van 10 jaar namen fanfare en drumband het publiek mee op een muzikale 
reis door 100 jaar muziekhistorie. In deze blokken werden muziekwerken gespeeld van 
verschillende genres uit de desbetreffende periode. Dit werd afgewisseld met korte 
filmfragmenten typerend voor die jaren: een blik van herkenning voor het publiek. Het 
programma bevatte ook een leuke komische noot tussendoor. Want er is op muzikaal gebied  
ook veel veranderd door de jaren heen. Dat wisten de twee ‘knaoiers’ in het publiek en twee  
van onze jeugdleden van de fanfare op een leuke wijze te verbeelden en te verwoorden. 
Maar ondanks de verschillende generaties waren ze het samen eens: alle generaties 
genieten van de muziek. Het was een prachtige show met een mooie variatie aan gespeelde 
werken, waaraan ook de zangers en zangeressen een mooie bijdragen leverden. De  
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spectaculaire lichtshow maakte het af en zo zette St. Oda een professionele schouwburg-
waardige show neer voor haar publiek. De optredens van de drumband waren met de 
showelementen spectaculair. Ook de jeugdleden van de fanfare en de drumband schitterden 
tijdens hun optredens en bewezen dat de fanfare nog lang niet uitgestorven is, maar een 
mooie toekomst tegemoet gaat! 
 
Het concert ging razendsnel aan de muzikanten voorbij. Vol adrenaline vliegt de tijd. Maar 
wat heeft iedereen genoten. En dan samen lekker nagenieten in de foyer met allerlei mooie 
reacties uit het publiek. Hopelijk kunnen we over een aantal jaren nog een keer een concert 
geven in de schouwburg! 

 
Activiteiten 
 

Solisten-& Ensemblefestival 
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 30 en 31 maart in Oostrum. 
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 30 en 31 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.   

 
Merselo Maakt Muziek 
Fanfare St. Oda organiseert ter voorbereiding op dit Solisten- & Ensemblefestival Merselo 
Maakt Muziek. Dit vindt plaats op 23 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.  
 

Bart Ewals stelt zich voor! 
Hallo allemaal, 
 

Bij deze wil ik mij even voortellen. Ik ben Bart Ewals, 
37 jaar en woonachtig in Venray. Vanaf begin oktober 
ben  ik aangesteld als contactpersoon voor de drumband 
en jeugddrumband. Ik heb zelf ruim 20 jaar gedrumd bij 
M.M.S.K. St. Petrus Banden. Voor de jeugddrumband zit  
ik in de jeugdcommissie en voor de drumband in  het bestuur. 
Ik hoop dat ik mijn hulp kan bieden voor de hele  
vereniging, vooral voor de drumband maar ook voor de 
fanfare. Ik hoop en ga uit van een lange en plezierige  
samenwerking en ga mijn best doen voor de hele  
vereniging.  
 

Met vriendelijke groet Bart. 

 
Drumsensation in Merselo 
Hallo iedereen, 
Op 3 februari 2019 organiseren wij weer het jaarlijks terugkerend  
drumfestijn in zaal ‘t Anker in Merselo. Voor het aankomend drumfestijn 
zullen drumband Jong Nederland uit Horst, de drumband van St. Catharina  
uit Leunen, de drumband uit Renkum en natuurlijk onze eigen jeugddrumband 
en grote drumband hun nummers ten gehore brengen. Elke drumband zal 
ongeveer een half uur spelen. Het programma begint rond half 11 en we hopen  
natuurlijk dat iedereen komt kijken en genieten van alle optredens. Wij hebben 
er kei veel zin in!  
 
Bart Ewals, contactpersoon/bestuurslid namens de drumband St.Oda 

 
Oeps, mijn instrument is stuk!! En nu…? 
Het kan voorkomen dat er iets stuk gaat aan je instrument. 
Ga hier dan niet zelf mee aan de slag maar neem contact op met Erwin Hendriks Grootdorp 
80 in Merselo. 
Erwin beheert de instrumenten en kan je snel verder helpen met het probleem. 
 

 



 

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een geweldig muzikaal 2019 toe!!!!! 

 
 
 
 

 


