Nieuwsbrief april 2018

Vanuit het bestuur...
Zoals me zo vaak is overkomen de afgelopen maand hierbij
weer een primeur. Het eerste schrijven van mij, als voorzitter
van onze mooie vereniging, voor de nieuwsbrief. Er komt heel
wat op je af als nieuw bestuur. We zijn samen hard aan het
werk om ons in te lezen en de lopende zaken zo snel mogelijk
op de rit te zetten of onder de knie te krijgen. Het is echt goed
te voelen dat er binnen het bestuur heel veel energie zit en
vrijgemaakt wordt om te doen waarvoor jullie ons het
vertrouwen gegeven hebben. Dat voelt goed.
Ook merk je dat er een frisse wind waait en dat vele van jullie
hier enthousiast op reageren. Ook dat voelt goed.
Natuurlijk moeten we nog veel laten zien, maar als de
voortekenen mij niet bedriegen zullen we allemaal merken dat
de vereniging leeft. Ik noem wat voorbeelden. Binnen een
week is het gelukt om de donatiebrief geschreven,
gekopieerd, gevouwen en rondgedeeld te krijgen. De
opkomst was enorm. Velen hebben hun steentje bijgedragen.
Dank hiervoor! Resultaat: er wordt al flink gestort.
Dat doet goed.
Het wijnconcert is volop in voorbereiding en het eerste
tastbare bewijs ligt er: een prachtige flyer. Met de nodige PR
moet dit een succes worden, zeker als je ziet dat John het
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Het wijnconcert is volop in voorbereiding en het eerste
tastbare bewijs ligt er: een prachtige flyer. Met de nodige PR
moet dit een succes worden, zeker als je ziet dat John het
orkest overspoeld met muzikale wijn uit alle windstreken.
Wijn die ik hard nodig heb om überhaupt de stukken te
kunnen spelen. Dat is goed.
En 'last but not least'. Ik heb het genoeg mogen smaken om
al een repetitie, in volle bezetting, van de slagwerkgroep mee
te mogen maken. Overdonderend, wat een power, wat een
dynamiek. Ik verheug me enorm op de beide dagen die ik
mag komen luisteren. En het mooie bericht dinsdag
vernomen dat de zaterdag al uitverkocht is! Chapoo. Dat is
meer dan goed!
Ik hoop dat ik de volgende stukken in dezelfde flow en
gemoedstoestand mag schrijven: Dan is het goed!!!
------------Ton Vissers

Verjaardagen
Agenda
1-4 Iris Dillen
3-4 Britt Swinkels
6-4 Tineke de Vries
12-4 Sven van de Broek
19-4 Stijn van Lierop
19-4 Lies Verbeek
26-4 Martijn Gijsbers
29-4 Femke Eegdeman
13-4 Slagwerkfestival (Db)
14-4 Slagwerkfestival (Db)
27-4 Koningsdag (Ff, Db, B)
4-5 Dodenherdenking (Ff, Db, B)
26-5 Wijnconcert (Ff)

Meer informatie over activiteiten? Klik hier!
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Slagwerkspektakel 13 & 14 april!
Nog een week te gaan en dan is het eindelijk zo ver het
slagwerkspektakel 2018 gaat weer van start. Twee
avonden voor een volle zaal knallen met muziek van toen
en nu! Maar dat vraagt natuurlijk om een gedegen
voorbereiding. Met een flinke dosis enthousiasme en
motivatie is de slagwerkgroep al enkele maanden bezig
met repeteren. Met enthousiasme oefenen de leden van
onze slagwerkgroep meerdere keren per week. Op
Facebook lichten zij zelfs zo nu en dan al een tipje van de
sluier op, door live te gaan en video's te plaatsen. En ik
kan je zeggen.. na het bekijken van deze beelden kun je
wel stellen dat het slagwerkspektakel echt een
fantastische avond uit beloofd te worden!

De avond zal geen statisch concert worden, maar zal
dynamisch zijn en gevuld zijn met verschillende
muziekstijlen. Men zal onder andere muziek ten gehoren
brengen van Blaudzun, Phil Collins, Andre Hazes,
Kyteman en vele anderen. Om het geheel naar een nog
hoger niveau te tillen heeft men zelfs fantastisch licht en
geluid en zang geregeld. Kortom, het beloofd weer een
fantastische avond te worden! Dus heb je nog geen
kaartjes? Zorg dan dat je nog snel kaartjes bemachtigd bij
't Perron of Lektura voordat je te laat bent! Nog steeds
niet overtuigd? Check dan de Facebookpagina van de
Happy Drumsticks voor wat fantastische video's of luister
komende zondag om 11.45 uur naar radio Horizon, waar
de slagwerkgroep een live interview zal geven!
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