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175 jaar harmonie. Ons jubileumjaar !

Fantastisch
Jubileumgids en
Jubileumconcert

Enthousiaste
Werkgroepen

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Ton Willems

 Secretaris
Jan Marell

De eerste activiteiten van ons jubileumjaar zijn inmiddels achter de rug. We hebben
met zijn allen al behoorlijk wat moois neergezet.
Om te beginnen hebben we een fantastische jubileumgids kunnen verspreiden in het
dorp. Een gids die er geweldig uitziet. Een eindresultaat waar we heel trots op mogen zijn. Ook vanuit de bevolking alleen maar lof hierover.
Ons jubileumconcert was ook een bijzondere ervaring. Met heel veel trots kijk ik
hier op terug. Het is een enorme uitdaging geweest om dit concert te kunnen presenteren aan de gemeenschap. Niet alleen muzikaal maar ook organisatorisch was dit
een hele uitdaging. Jullie mogen ook weten dat ik de laatste 2 weken voor het concert nachten slechte heb geslapen. Komt alles goed? Hebben we overal aan gedacht?
Krijgen we alles muzikaal samen? Uiteindelijk zijn alle puzzelstukjes op zaterdagmiddag na de soundcheck in elkaar gevallen en hebben we een memorabele
avond mogen beleven. Een avond
waar we nog heel lang en met gepaste
trots op mogen terugkijken. En eerlijk
gezegd was ik zelf heel blij toe we het
slotapplaus in ontvangst mochten nemen.
Wat mij verder goed doet is het enthousiasme van alle werkgroepen die
met activiteiten bezig zijn die nog gaan
volgen in 2018. Het bruist van de
energie. Iedereen wil met zijn of haar
werkgroep iets moois neerzetten. Er
wordt van alle kanten hard gewerkt.
Of het nou de fotosessies zijn voor de
kalender, de wandeltocht/BBQ, de
tentoonstelling of de Bavoviering, er
gebeurt van alles. Dat is mooi om te
zien en laat eens te meer zien dat we
bereid zijn er samen de schouders
onder te zetten.
Een heel groot compliment wil ik ook
uitspreken naar de mensen die hard gewerkt hebben om als harmonie te kunnen
voldoen aan de gewijzigde regelgeving omtrent privacy. Voor onze vereniging gaat dit
wel heel erg ver allemaal maar we ontkomen er niet aan. Nu nog alle documenten
van iedereen retour ontvangen en dan zijn we helemaal AVG-proof.
Ook wil ik mijn waardering uitspreken aan de mensen die zich bezig houden met de
jeugd en de jeugdopleiding. Naast de blokfluitgroep hebben we inmiddels ook een
eigen jeugdensemble “de Bravootjes” dat op een meer structurele manier samen
muziek maakt. Langzaamaan beginnen de inspanning vruchten af te werpen en kunnen we wellicht binnenkort de eerste doorstroom gaan zien vanuit dit ensemble
naar het orkest. Keep up the good work.
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In onze meest recente bestuursvergadering hebben we echter ook de zorg gedeeld
over het muzikale niveau van onze harmonie en hoe we ervoor kunnen waken dat
dit op peil blijft cq niet weg zakt. Deze zorg is mijns inziens heel terecht. Wij zijn als
orkest kwetsbaar en iedere muzikant heeft zeker afgelopen half jaar alle zeilen moet
bijzetten om zich het programma voor het jubileumconcert eigen te maken. Dit gaat
voor de een makkelijker dan voor de ander. Daarnaast was er sprake van een grote
hoeveelheid aan muziek ook sprake van muziek waar menigeen moeite mee had om
dit qua speelstijl goed uit te voeren.
Het kost ons steeds meer moeite om zonder al te veel uithulpen te concerteren op
een acceptabel niveau. Hoe gaan we dit verbeteren? Hiervoor zijn al regelmatig suggesties gedaan zoals extra repetities per sectie, meer zelfstudie door eenieder thuis,
meer studiedagen, partijrepetities, het volgen van individuele muzieklessen etc.
We moeten dit niet alleen laten bij mooie suggesties en voornemens maar het
wordt ook echt tijd om hier meer structureel werk van te gaan maken. Executiekracht dus. Hou jezelf de spiegel voor en stel de vraag: wat kan ik zelf bijdragen aan
een verbetering van mijn muzikaal niveau. Hierbij is ook een belangrijke (andere) rol
voor de muziekcommissie weggelegd. Niet alleen zorgen voor muziek op de lessenaar maar ook in breder opzicht hierin een andere verantwoordelijkheid pakken.
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het organiseren van meer concerten (ook buiten
de deur) zodat we meer podiumervaring krijgen. Maar ook het musiceren met een
acceptabele bezetting (of dat nou een concert is of een straatactiviteit) en het aanvullen van het orkest daar waar nodig.
Het moet natuurlijk ook geen klaagzang worden maar we moeten wel realistisch
zijn. Er gaat ook heel veel goed zoals al eerder genoemd. Maar vanuit de zorgen
over onze toekomst moeten we wel samen serieus gaan nadenken hoe we verder
willen als vereniging en welke stappen we daar voor moeten gaan nemen. Dit moet
niet alleen blijven steken op individuele kwaliteitsverbetering. We zullen ook op
zoek moeten naar meer structurele oplossingen voor de versteviging en toekomstbestendigheid van ons orkest en . Vul zelf maar verder in.
Dit is niet iets waar wij alleen bestuurlijk over moeten nadenken. We zullen hiervoor in de tweede helft van dit jaar wel als bestuur al wat contouren voor gaan uitzetten zodat we in 2019 dit samen verder kunnen oppakken. Uiteindelijk maken wij
samen de vereniging en bepalen we dus ook samen de richting voor onze toekomst.
Voor mij is er maar 1 ding belangrijk en dat is om ervoor te zorgen dat we nog heel
lang onze gezamenlijke hobby kunnen blijven uitoefenen.
Geniet van een welverdiende vakantie. Het is jullie gegund.
Richard

Overlijden Ger Driessen
Op 21 maart 2018 is Ger Driessen overleden.
Hij was meer dan vijftig jaar lid van Koninklijke Harmonie St. Bavo Nuth.
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Vier eerste prijzen voor solisten
Koninklijke Harmonie Sint Bavo

Jonge
muzikanten zeer
succesvol

Op zondag 11 maart
hebben vier leerlingen van Koninklijke
Harmonie Sint Bavo
met veel succes
deelgenomen aan
het solistenconcours
van Schunck* Muziek en Dans in de
muziekschool van
Hoensbroek.
Ze
behaalden allemaal
een eerste prijs in
de startersdivisie:
Stijn
de
Bie
(trompet) 85 punten; Lucas Bussmann De solisten Stijn de Bie, Jesse Dieteren, Lucas Bussmann en
(hoorn) 87 punten; Sanne Drabbe
Jesse
Dieteren
(klarinet): 79 punten; Sanne Drabbe (klarinet) 81 punten. We feliciteren de leerlingen met hun bijzondere prestatie!

Nieuwe achterwand op bühne

Nieuwe
achterwand

Tijdens uitvoeringen in het Trefcentrum beschikte harmonie St. Bavo tot nu toe
niet over een “eigen achterwand” op de bühne. Speciaal voor het jubileumconcert
werd een nieuwe achterwand ontworpen en vervaardigd. Op de foto is deze weergegeven. Hij beslaat bijna de volledige achterwand van de bühne. De kleurrijke
wand is ontworpen door Thei Vonken. Deze achterwand is geschonken door firma
RBF Expo BV (Rob Brand) uit Nuth.

St. Bavo op
bühne van het
Trefcentrum

Nieuwe achterwand voor Harmonie St. Bavo op bühne van het Trefcentrum
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Jubileumconcert Harmonie St. Bavo groot succes

Uitverkocht
Trefcentrum
tijdens

Koninklijke Harmonie St. Bavo is de 175-ste verjaardag met veel succes van start gegaan. Na de
uitgave eind maart van de feestgids huis aan huis in Nuth is het jubileumconcert “Time for Music” zaterdag 21 april eveneens een groot succes geworden. In een uitverkocht Trefcentrum
bracht St. Bavo onder leiding van dirigent André Seerden een zeer geslaagd concert met populaire muziek ten gehore. Aan dit concert deden tevens professionele muzikanten mee die hun
“”roots” hebben liggen bij St. Bavo: Leo Janssen (saxofoon), Hub Boesten (trompet), Rob Sijben
(saxofoon) en Vinesh Dijkstra (klarinet). Verder met medewerking van Yaëlle Maessen als zangsoliste en Fred Spadlo (accordeon).

Jubileumconcert

Foto Theo Finger

Programma-overzicht jubileumjaar, najaar
Sept, okt,
nov:

Overzichtstentoonstelling Koninklijke Harmonie St. Bavo
Gemeentehuis Nuth

Okt, nov,
dec:

Verkoop jaarkalender
met bijzondere foto’s van de harmonie

Zondag 7 okt:

Bavofeest H. Mis Bavokerk Nuth, 9:30 uur
met huldiging jubilarissen
Verdere programma volgt

Vrijdag 23 nov:

Theaterconcert m.m.v. Brass-ensemble Koperpoets en harmonie
Trefcentrum Nuth, 20:00 uur

Zaterdag 24 nov:

Nuth’s Got Talent i.s.m. Basisschool De Bolster
Trefcentrum Nuth, 14:00 uur

Zondag 25 nov:

Koffieconcert
Trefcentrum Nuth, 12:00 uur
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Harmonie weer precent tijdens processie
Harmonie Sint Bavo was ook tijdens de processie op zondagochtend 3 juni weer van de partij.

Dit jaar werd een verkorte route genomen, zodat een behoorlijk aantal muzikanten kon deelnemen aan
de processie. Bovendien waren enkele muzikanten vanuit Vaesrade aanwezig als versterking. Zoals op de
foto te zien is was op verschillende plaatsen de route met bloemen versierd. De H. Mis werd opgedragen
bij het gemeentehuis.

verkorte route
tijdens
processie

Repetitiebezoek jan - juli 2018
In de periode van week
1 t/m week 24 hebben
tussen de 24 en 34 muzikanten de repetitie
bezocht. In deze periode waren er 38 muzikanten tot en met week
14 en daarna 36 muzikanten. Dit betekent
een gemiddeld aantal
repetitiebezoekers gedurende deze periode
van 81%. In week 10
waren er slechts 24
repetitiebezoekers. Die
week melden zich maar
liefst 9 personen ziek.

Repetitiebezoek
blijft door de
jaren heen
redelijk constant
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Dirigent euforisch over jubileumconcert

Jubileumconcert
van zeer hoge
kwaliteit

Nu we halfweg ons jubileumjaar zijn kijk ik graag terug op de 1e helft hiervan.
Ja, het is natuurlijk met een grote glimlach op mijn gezicht tijdens het schrijven van dit
artikeltje, nagenietend van iets geweldigs. Het Jubileumconcert “ Time for Music” van
zaterdag 21 april. Wat een geweldig succes, wat een sfeer, wat een geweldige muzikale prestatie, bijna ongeëvenaard, uniek en zo kan ik nog meer terechte superlatieven
noemen. Dank hiervoor. Het was voor mij een absoluut hoogtepunt dit met jullie te
mogen realiseren, dit te mogen beleven. Jullie hebben geweldig gemusiceerd en een
dol enthousiast publiek weten te boeien van de eerste tot de laatste minuut. Jullie waren in een geweldige vorm die avond en hebben muzikaal alles uit de kast gehaald en
boven jezelf uitgestegen.
Vele maanden muzikale voorbereidingen gingen hieraan vooraf, met dank aan de inventieve, creatieve inbreng van de muziekcommissie. Zonder dit voorbereidend werk
had dit concert niet deze unieke vorm gekregen.
Oud orkestleden als solist uitnodigen was een gouden greep voor de programmering,
ondanks alle organisatorische hobbels die hiervoor genomen moesten worden.
Ja deze “eigen” solisten!!! Wat moet ik hier nu nog over vertellen. Konden we er betere vinden voor dit concert??? Ik denk van niet!! Wat geweldig dat deze eigen jongens zo spontaan mee musiceerden en hoe geweldig ze het zelf vonden om te musiceren daar waar hun roost lagen. Samen met de ritmesectie van Big Band Boesten en
enkele strategische uithulpen jaagden ze het orkest op tot ongekende hoogte.
Ja dan loont het een concert met een intensief repetitieschema, vele vooraf te beluisteren muziekwerken, ruim 200 mailtjes ter voorbereiding, te plannen.
Geniet er nog even van, maar denk eraan dat dit pas de 1e helft was en dat we na de
zomervakantie na een “rustperiode” de draad moeten oppakken want de 2e helft kent
nog enkele highlights die een goede voorbereiding nodig hebben.
Dank voor deze geweldige belevenis,

André Seerden

Wandeltocht en Barbecue

De wandeltocht en barbecue op zondag 10
juni waren een groot succes. Onderweg had
de organisatie gezorgd voor enkele lekkere
versnaperingen.
Vanwege het prachtige weer konden de deelnemers, zoals dat hoort, van de barbeque genieten in de buitenlucht.
Twee geweldige “koks” zorgden dat iedereen
werd voorzien van een uitstekend “stukje”
vlees.

!!! De eerste repetitie na de vakantie
is op dinsdag 21 augustus !!!

