
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2017: 
25 en 26 maart : Solistenfestival in Ysselsteyn 
09 april  : 11.00 u. afhalen communicanten in Vredepeel  
                                         13.30 u. Drumsentation 
10 april  : Repetitie jeugdorkest voor de jaarvergadering 
07 mei   : Repetitiedag voor het Eurofestival met lunch  
12 en 13 mei   : Eurofestival in Heel 
2de Pinksterdag : Optreden op de Dag van de Wind 
 
Voor activiteiten later in het jaar zie de agenda op de website 
 

Activiteiten: 
Proeftuintje: 
Op vrijdag 10 maart is het proeftuintje gestart. 
4 kinderen hebben zich aangemeld om de workshops te volgen. 
Het proeftuintje vindt nog plaats op 17, 24 en 31 maart in Den Tommes van 19.00 u. tot 
19.45 u.. 
Na het Proeftuintje kunnen de kinderen die belangstelling hebben om verder te gaan op een 
door hen gekozen instrument Introlessen te volgen. Hiervoor krijgen de betreffende ouders 
en kinderen nog een infobrief. 
 

Merselo Maakt Muziek: 
Op zondag 19 maart zagen we 32, veelal juniormuzikanten, een mooie muzikale prestatie 
neerzetten. 
Matthias van Nispen heeft de optredens beoordeeld en de juryrapporten geschreven. 
Matthias bedankt hiervoor. 
Verder willen we alle supporters en bezoekers heel hartelijk danken voor hun komst.  
Voor een muzikant doet dit er toe!! 
 

Solistenfestival: 
Op 25 en 26 maart wordt het solistenfestival gehouden. De organisatie ligt dit jaar in handen 
van de fanfare in Ysselsteyn. 
De jeugdmuzikanten die les volgen doen allemaal mee aan het festival. 
Alle deelnemers ontvangen tijdig alle informatie vanuit de vereniging. 
Supporters zijn van harte welkom om onze muzikanten aan te komen moedigen. 
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Drumsensation: 
Op zondag 9 april organiseert de drumband een drumsentation. 
Verschillende drumbands uit de regio zullen voor u optreden: 

 St Oda uit Merselo  

 Vriendenkring Overloon  

 St. Catharina uit Leunen  

 Eendracht  uit Renkum 
Drumsentation zal plaatsvinden in Zaal ’t Anker. Aanvang: 13.30 u. 
Ben je liefhebber van alles wat met drummen, slagwerk en percussie te maken heeft dan 
mag je dit beslist niet missen. 
 

Fanfare: 
Op 13 mei neemt het jeugdorkest deel aan het Eurofestival. 
Een goede voorbereiding vraagt om extra repetitietijd. 
Het jeugdorkest repeteert vanaf maandag 27 maart t/m 8 mei tot 20.00 u.. 
De repetitie van de fanfare zal dan om ongeveer 20.15 u. beginnen. 
Dank voor ieders begrip. 
 

Repetities en repetitiedag jeugdorkest voor het Eurofestival: 
Vanwege examens, schooltoetsen en sportwedstrijden gaat het muziekweekend op 6 en 7 
mei niet door. Daarom hebben we het weekend omgezet naar een muziekdag. 
Op zaterdag 13 mei gaan we naar het Eurofestival in Heel.  
Om een goede presentatie te kunnen geven, zijn wat langere repetities op maandag en een 
extra repetitie noodzakelijk.  
Vanaf maandag 27 maart heeft het jeugdorkest repetitie van 18.45 u. tot 20.00 u. 
Deze extra repetitie staat gepland op zondag 7 mei in Zaal ‘t Anker. 
Leden van de drumband zullen het jeugdorkest tijdens hun optreden in Heel op projectbasis 
ondersteunen.  
Het programma van die dag: 
Aanvang om 10.00 u., gezellig samen lunchen, de generale repetitie. 
Het programma zal rond 14.30 u. / 15.00 u. afgesloten worden. 
 

Eurofestival: 
Op zaterdag 13 mei neemt het jeugdorkest voor de 3de keer deel aan het Eurofestival in 
Heel. 
We vertrekken met de bus om 15.30 u. bij Zaal ’t Anker.  
Wij verzorgen het laatste optreden van de zaterdag.  
Van 16:30 17:00  inspelen       17:15 17:40 optreden Jeugdorkest Fanfare St. Oda Merselo 
Na de prijsuitreiking gaan we weer richting Merselo. 
We sluiten de dag af met een gezamenlijk maaltijd.  
Om de kosten een beetje te drukken vragen we voor het eten op 7 en 13 maart €5,-- p.p. 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom in Heel!!!!!!.  



 

 
 
 
 
 
 

Kermisconcert: 
Traditiegetrouw geeft fanfare St. Oda op kermiszondag een concert bij Den Tommes in de 
tent. 
Hierbij doen jaarlijks ook alle jeugdleden mee. 
Dit jaar is het de bedoeling een muzikale happening voor alle jeugdleden (blazers en 
slagwerkers) op vrijdagavond 23 juni te organiseren. 
Om de jeugd niet teveel te belasten hoeven zij op kermiszondag niet mee te spelen. 
Zijn er jeugdmuzikanten die op maandag tot 21.00 u. op de repetitie aanwezig zijn en die 
toch heel graag mee willen spelen op zondag dan kan/mag dit natuurlijk.  
Van degene die  hiervoor kiezen wordt dan wel gevraagd alle repetities voor het  
kermisconcert de hele repetitie ( 20.00 u. tot 22.00 u. ) aanwezig te zijn.  
We willen de ouders van de jeugdmuzikanten die dit willen, vragen hiervoor hun 
toestemming te geven.  
 

Muziek/sport: 
Het komt wel eens voor dat er activiteiten van St. Oda op zaterdag samenvallen met 
sportwedstrijden. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
Toch nemen we ook deel aan festivals (o.a. Solistenfestival) waar we niet alleen afhankelijk 
zijn van onze eigen leden maar rekening moeten houden met een grote organisatie waar 
veel  kinderen uit verschillende verenigingen deelnemen. 
Zijn we tijdig op de hoogte dan nemen we hierover contact op met de sportvereniging. 
Soms lukt dit echter niet. Merselo is een kleine gemeenschap waar we allemaal uit dezelfde 
vijver moeten vissen. Helaas komt het af en toe voor dat activiteiten elkaar overlappen. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. Van onze kant proberen wij er alles aan te doen om dit te 
voorkomen. 
 
 


