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Fanfare,
Opstap-en Jeugdorkest,
Jeugddrumband en
Drumband van St. Oda
Merselo/Vredepeel

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

Agenda 2017:
28 oktober
29 oktober
04 november
25 november
26 november
17 december

: Drumdag jeugddrumband en drumband
: Jeugdorkesttreffen in Koningslust
: Fanfare Gemeentelijk muziektoernooi
: Feestavond
: St. Nicolaaswandeltocht
: Eindejaarsconcert

Voor de activiteiten in 2018 zie de agenda op de website.

Activiteiten:
Drumband Drumdag 2.0
Met veel plezier wil ik de kids weer uitnodigen voor tweede editie van de ” drumdag” op
zaterdag 28 oktober a.s..
De dag duurt van 14.00 u. tot 19.00 u. en vindt plaats bij Bas en Laura Wilms, Weverslo 5 in
Merselo.
Het wordt weer een gezellig samenzijn met alle slagwerkers van St Oda Merselo.
Er zal een verrassing zijn voor de drummers die deel uit maken van de jeugddrumband.
Er zal weer een stuk ingestudeerd worden met de grote drumband.
We sluiten de repetitie op drummers wijze af, zodat we goed gevuld naar huis gaan.
De ouders worden om 18.45 u. verwacht zodat het ingestudeerde stuk voor publiek
uitgevoerd kan worden.
Voor de activiteit en het eten en drinken zal een eigen bijdrage van €2,50 gevraagd worden.
Tot drums
Jop

Jeugdorkesttreffen in Koningslust op 29 oktober:
Onze deelname is definitief.
Enige praktische informatie:
Locatie: Dorpshuis in de Sprunk, Meester Caelersstraat 30, 5984 PJ Koningslust
13.00 uur zaal open
13.15 aanvang programma
17.00 uur einde middag
De entree is gratis.
Parkeren: dit kan rondom “de Sprunk in de wijk, op de kleine parkeerplaats naast “de
Sprunk” of op het kerkplein.
Iedereen is van harte welkom te komen luisteren en kan de zaal in- en uitlopen op ieder
gewenst moment.
Wij vinden het wel heel belangrijk als jullie zoveel mogelijk aanwezig blijven om te luisteren
naar de andere orkesten in jullie eigen blok.
Dit om alle orkesten die het stuk voor stuk verdienen een mooi publiek te gunnen.
Inspeeltijd
14.45-15.00 uur

Optreden
Pauze

Vereniging

14.15-14.45 uur

15.00-15.30 uur

Jeugdensemble MV Concordia
uit Meterik

14.45-15.15 uur

15.30-16.00 uur

Jeugdorkest Peel en Maas
uit Helden, Kessel, Panningen

15.15-15.45 uur

16.00-16.30 uur

Jeugdfanfare St. Aldegondis
uit Maasbree

15.45-16.15 uur

16.30-17.00 uur

Jeugdorkest fanfare St. Oda
uit Merselo
Zoals jullie zien spelen we in het tweede blok na de pauze.
Programma:
Police Academy March – arranged bij Frank Bernaerts
You can Call me Al – arranged bij Rob Hagen
Lion in the Morning Sun – arranged by T. Smits
Lilo & Stitch – arranged by Peter Kleine Schaars
Lord of the dance – arranged by Frank Bernaerts

Enkele spelregels:
 Gebruik de ruimtes voorzichtig, enige schade kan in rekening gebracht worden.
 Fanfare en Drumband E.M.M. Koningslust is niet aansprakelijk voor het verlies van
materiaal of bezittingen.
 Iedere vereniging is vrij om op social media, binnen de vereniging, in het dorp enz.,
aan te kondigen dat jullie deelnemen aan dit jeugdorkesttreffen.
Kleding: polo, spijkerbroek, donkere schoenen.
Vertrek: 14.45 u. bij Zaal ’t Anker. Zorg dat je op tijd bent!!!
De begeleidende seniormuzikanten zijn tevens de vervoerders.

Gemeentelijke muziektoernooi in Castenray:
Op 4 november neemt onze fanfare deel aan het gemeentelijk muziektoernooi
in ‘t gemeenschapshuis De Wis te Castenray.
St. Oda speelt samen met MMSK St Petrus Banden in het tweede blok van
18.15 u tot 19.00 u.
Aanvang blok 2 : 17.30 u. Het is de bedoeling dat beide orkesten het hele blok aanwezig zijn.
Jury: Burgemeester Hans Gilissen en Geert Jacobs.
Er worden geen punten gegeven maar beoordelingen.
Muziekwerk 1 zal gejureerd worden door Geert Jacobs en telt in de eindbeoordeling 2x mee.
Muziekwerk 2 zal gejureerd worden door hans Gilissen en telt in de eindbeoordeling 1x mee.
De vereniging met de hoogste eindbeoordeling zal de beker mee naar huis nemen.
Vertrektijd: 17.00 u bij Zaal ’t Anker.

Afmelden voor repetities en optredens jeugdorkest en fanfare :
Jeugdorkest:
Sommige jeugdleden van het jeugdorkest melden zich op dit moment af via de groeps-app.
Dat is niet de bedoeling.
We willen vanaf 1 november één lijn trekken met de fanfare.
Dus vanaf 1 november afmelden bij Lambert v. Osch Tel: 546428
Zie ook wekelijks in ôs Krèntje.
Voor optredens van het jeugdorkest tijdig afmelden bij Maarten en Tilly.
Fanfare:
Afmelden repetities fanfare bij Lambert v. Osch.
Voor optredens tijdig afmelden bij Maarten en Frans (voorzitter) en/of Tilly (bij afwezigheid
Frans).

Feestavond op 25 november:
De activiteitencommissie is druk doende om een gezellige avond te organiseren voor alle
leden van St Oda.
De commissieleden laten ons nog even in spanning maar we laten ons verrassen!!!!!!!
Informatie over de avond volgt, maar zet hem al vast in je agenda.

Sinterklaasintocht 26 november:
13.00 u. afhalen Sinterklaas bij Zaal ’t Anker.
Aanwezig: 12.45 u. bij Zaal ’t Anker. We spelen de medley: De Sint in het land.

Eindejaarsconcert 17 december:
Deelnemers aan dit concert zijn:
* De jeugddrumband
* De drumband
* Het jeugdorkest
* De fanfare
Alle groepen zullen tijdens het concert enkele nummers ten gehore brengen.
Omdat op deze dag alle muzikanten aanwezig zijn wagen we bij goed weer een tweede
poging om een groepsfoto te maken.
We verzamelen om 13.00 u. bij Zaal “t Anker”
Ook alle ereleden en jeugdleden in opleiding zijn uitgenodigd.
Het is de bedoeling om een groepsfoto te maken en verder foto’s van alle afzonderlijke
groepen. Deze kunnen gebruikt worden voor PR.
Kleding: Seniormuzikanten het uniform.
Jeugdmuzikanten, jeugddrumband, jeugdleden in opleiding, een donkere
spijkerbroek, donkere schoenen en de polo van de vereniging (polo wordt die dag
uitgedeeld).
De dames van het jeugdorkest dragen een zwarte blouse of shirt (eigen keuze).

