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Kaasavond 2013
Zaterdag 16 november was het weer zover. De jaarlijkse kaas en wijn avond.
Met een 60 tal personen waren we dit jaar, een mooie opkomst. Zeker de opkomst van zoveel ouders van onze
jeugdleden deed ons deugd.
De tafel was weer rijkelijk gedekt met allerhande kaas en brood, en uiteraard niet te vergeten…. Krieken met
balletjes. Ambachtelijk en met liefde klaargemaakt.
Na de nodige glaasjes wijn en bordjes lekkers was het bijna 19 uur en hoog tijd voor het volgende evenement
van de avond.
Het jeugdconcert!

Jeugdconcert 2013
Het concert was weer een uitdaging op zich voor de muzikanten. Eerst onze buikjes vol gegeten op de kaas en
(voor de muzikanten) frisdrankavond want wijn is niet zo’n goed idee net voor het concert, nadien warmblazen,
stemmen en onze partituren nog eens overlopen.
Wanneer we binnen kwamen in de zaal was het een aangename verrassing om te merken dat de kleine
feestzaal van “Den Bond” stilletjes aan te klein aan het worden is voor heel onze fanclub. De zaal zat afgeladen
vol.
Het eerste deel was een pure uitputtings race. Met als openingsstuk “Game of Thrones” een prachtig werk dat
ons terug brengt naar de tijden dat draken nog de normaalste zaak van de wereld waren. Nadien “The War of
the Celts en Harry Potter, beide potige stukken die enige conditie vereisen. Afsluiten deden we met de muziek
van “The godfather”.
Tijd om de muzikanten eventjes uit te laten blazen en vooral terug lucht binnen te krijgen.
Na de pauze hebben we nog Disney at the Movies, Pirates of the Caribbean, At World’s end, Chicken Run en
Candyman gebracht. En als BIZZZZ nummer……. Instant Concert. Het stuk is al een plezier op zich om te
spelen,als dan de dirigent mee begint te slagen op een aambeeld,(en dit laatste in twee helften klopt) is het
moeilijk om niet spontaan in de lach te schieten. Gelukkig hebben we ons allemaal nog even kunnen inhouden
en heel het stuk uit gespeeld.
Het concert was zowel qua muzikaliteit als qua sfeer en volk op en top geslaagd, en iedereen heeft zich reuze
geamuseerd.

Kerstconcert 2013
Graag willen we via deze weg iedereen uitnodigen op ons kerstconcert op 21 december.
We brengen dit concert net als in 2011 samen met het Zevendonks koor. De mensen die er toen bij waren
zullen het zeker beamen, het is echt de moeite waard.

Wat brengt de toekomst?
 21 december: Kerstconcert samen met het Zevendonks koor
 15 maart 2014: Spaghetti-dag jeugdensemble
 10 mei 2014: Lenteconcert

Familienieuws
Geboorte:
Ruben
zoontje van Bella Peijen
13/02/2013
2.615kg
47cm

Yndra
kleindochter Alex Verheyen
17/09/2013
3.800kg
50cm

Verder wensen we iedereen een zalig kerstmis en een gelukkig
nieuwjaar.
Onze volgende nieuwsbrief mag je in februarie verwachten
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, schrijf je dan hier uit

