Nieuwsbrief
Harmonie St. Caecilia Blerick
Uitzwaaiconcert 15 juli 2017

Traditioneel sluiten wij het muzikale seizoen
af met het zomeravondconcert. Dit jaar vindt
dit in een heel bijzondere vorm plaats. Na dit
concert vertrekken we immers voor onze
concertreis naar Valencia! Het concert
hebben we voor deze gelegenheid het
Uitzwaaiconcert genoemd.
De opzet is min of meer gelijk aan
voorgaande jaren en wel als volgt:
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Enkele zaken die voor de muzikanten die
dag van belang zijn staan hieronder
vermeld.
Bij het Certamen is het verplicht in volgorde
het podium te betreden. Daarom gaan we dit
tijdens het uitzwaaiconcert oefenen. We
beginnen met de 4e rij, vervolgens de 3e rij,
dan de 2e rij en als laatste de 1e rij. Vanaf
het publiek gezien is degenen die uiterst
links zit in het orkest de eerste die het
podium betreedt.

19:30 uur
- PRET-orkest en samenspelorkest (o.l.v.
Claudy van Bokhoven)
- uitreiking diploma’s aan leerlingen PRETorkest
- slagwerkgroep (o.l.v. Sjoerd Ceelen)

Mede om die reden gebruiken we bij het
opkomen (en afgaan) van de muzikanten
alléén de zijdeur van ‘t Raodhoes.

Pauze
20:00 uur
- grote harmonie (o.l.v. Kris Roemers

Na afloop van het concert pak je je
instrument weer in. Wanneer je instrument
met de vrachtauto naar Valencia wordt
vervoerd, breng je dit in koffer met
muziektas, lessenaar en toebehoren
gelabeld met je naam naar zaal 3.

Het muzikaal programma voor de grote
harmonie is als volgt (tevens volgorde):
La Primitiva
Taj Mahal
Saga Candida
Así es mi tierra
Valencian Widow (deel 1 en 3)
Consuelo Ciscar
Hymno Regional Valenciano
Fandango (toegift)

Alle instrumenten/koffers kunnen in ’t
Raodhoes worden uitgepakt in zaal 2.

Degenen waarvan het instrument als
handbagage meegaat, kunnen hun
muziektassen/lessenaars en dergelijke ook
gelabeld met je naam in zaal 3 neerleggen.
Hierna ontvang je van penningmeester
Sjoerd Derkx een consumptiebon en kan de
gezellige nazit beginnen!

Iedereen wordt verzocht om 19:00 uur
aanwezig te zijn. Enerzijds voor inspelen en
afstemmen, anderzijds om waar nodig een
handje te helpen.
Natuurlijk gaan we uit van mooi weer en
vindt het uitzwaaiconcert op het
Antoniusplein (voor ’t Raodhoes en de
Paerdskoel) plaats. Wanneer het weer ons
niet gunstig gezind is, is het concert in de
Theaterzaal van ’t Raodhoes. Als dit het
geval is, worden jullie hierover in de loop
van de zaterdag geïnformeerd.

Oud papier

Zaterdag 29 juli haalt groep A oud papier op.
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AGENDA
woensdag 12 juli 2017 Vierde informatieavond concertreis Valencia
(’t Raodhoes, aanvang 18:45 uur)
zaterdag 15 juli 2017 Uitzwaaiconcert/zomeravondconcert
*
(’t Raodhoes, aanvang 19:30, aanwezig 19:00)
dinsdag 18 juli t/m Concertreis Valencia
zondag 23 juli 2017
zaterdag 16 september 2017 Serenade 150-jarig jubileum Geurts-Janssen
(aanvang 17:45, aanwezig 17:30)
zondag 17 september 2017 Repetitiedag
zondag 24 september 2017 Beoordelingsconcert Heythuysen
*
(De Bombardon te Heythuysen, aanvang 20:00,
aanwezig 18:45)
zondag 1 oktober 2017 Beoordelingsconcert Melick
(’t Aad Raodhoes te Melick, aanvang 18:30,
aanwezig 16:45)

*

zondag 8 oktober 2017 Repetitiedag
zondag 22 oktober 2017 Bondsconcours
(Oranjerie te Roermond, aanvang ± 18:00,
aanwezig vanaf ± 17:00)
zaterdag 4 november 2017 Sintermerte
(’t Raodhoes, aanwezig 17:15)
zondag 19 november 2017 Sint Nicolaas
(’t Raodhoes, aanwezig 12:30)
zaterdag 25 & Caeciliaviering
zondag 26 november 2017 Zaterdag: H. Mis in de Antoniuskerk
(aanwezig 17:30, aanvang 18:00)
Zondag: serenade jubilarissen

Repetities voor de komende tijd
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

28 juni
5 juli
12 juli
30 augustus

19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15

algehele repetitie
algehele repetitie
laatste repetitie voor de zomervakantie
eerste repetitie na de zomervakantie

* = nieuw/gewijzigd t.o.v. vorige keer
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