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Terugblik door voorzitter
Positieve flow
De eerste helft van 2016 nadert alweer met rasse schreden.
Nog even en dan kan iedereen genieten van een welverdiende vakantie. Een
korte terugblik op de eerste 6 maanden is natuurlijk op zijn plaats waarbij ik
enkele in het oog springende zaken wil aanstippen.
Themaconcert
16 april hebben we ons zelf en het
publiek getrakteerd op een bijzonder
themaconcert. De vele maanden van
intensieve voorbereiding hebben zich
zeker uitbetaald. Aan dit concert hebben heel veel mensen naast hun muzikale bijdrage ook een rol gepakt in
de organisatie. Dit varieert van het
samenstellen van het muzikale repertoire tot de aankleding van de zaal en
van het samenstellen van de fotopresentatie tot het ophalen van sponsorgelden. We hebben er samen weer iets
moois van gemaakt. Chapeau voor iedereen die hier aan heeft bijgedragen
Concertreis
Ook kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde concertreis naar
Brugge. Het organiserend comite
(Ralf, Thei, Veronique, Björn en Léon)
had niets aan het toeval overgelaten.
Ook dit verdient
een groot compliment. Het
was een fantastisch weekend waar iedereen op zijn eigen manier
(gedeeltelijk) invulling aan heeft kunnen geven. Een
perfecte jeugdherberg, een prachtige stad, een geweldige concertzaal en een zeer geslaagd concert. We mogen volgens mij stellen dat de weergoden onze vereniging ook een warm hart toedragen. Het weer heeft zeer
zeker een positieve bijdrage geleverd aan een weekend
dat zeker voor herhaling vatbaar is.
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Samenwerking harmonie Vaesrade
De samenwerking met de harmonie van Vaesrade heeft helaas een andere wending
gekregen. Servatius heeft een andere keuze gemaakt dan wij in gedachten hadden.
Vanuit Vaesrade wenst men alleen nog samen te werken bij de diverse buitenactiviteiten. Dit besluit zullen we uiteraard moeten respecteren maar dit betekent voor beide orkesten dat we weer terug bij af zijn met onze inspanningen om de vereniging
meer toekomstbestendig te maken. Uiteraard zullen wij onze ogen en oren open houden en daar waar mogelijk op andere manieren en mogelijk met andere verenigingen
samenwerkingsverbanden (moeten) gaan aanknopen als het ons niet lukt om dit op
eigen kracht te organiseren.
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Muziekproject basisschool.
Op 9 juli worden er op de basisschool weer workshops georganiseerd. Dit initiatief
is ingezet door uitsluitend de harmonie en wordt volledig ondersteund door de basisschool. De nieuwe directeur ziet het nut en de noodzaak in van muziekonderwijs
voor kinderen en wil hier graag daar waar mogelijk volledige ondersteuning in bieden. Het doet goed om te zien dat vanuit de vereniging het initiatief hiertoe goed
wordt opgepakt door zowel leden, bestuur en dirigent. Laten we hopen dat dit (na
bijna 2 jaar afwezigheid op de basisschool) weer een eerste aanzet is om de jeugd te
enthousiasmeren voor muziek. Na de zomer hopen we (met de hopelijk goede respons uit de workshops) te kunnen starten met een blokfluitklas op de Bolster in samenwerking met Schunck* Muziek en Dans.
Laatste repetitie
De laatste repetitie (19 juli) willen wij dit jaar ook iets anders vorm geven. Wij gaan
er een gewone repetitie van maken (zonder uniformen) bij "Aan Hoes". Het is de
bedoeling om het publiek te laten ervaren hoe er gerepeteerd wordt. Het publiek
wordt uitgenodigd actief deel te nemen. Ook zullen wij de kinderen van de basisschool hierin betrekken. Alle kinderen die aanwezig zijn zullen worden getrakteerd
op een kleine verrassing. Na afloop zullen wij de 1e seizoenshelft afsluiten in het
Trefcentrum.

Laten we de positieve flow en de mooie dingen van het eerste half jaar vasthouden en verder uitbouwen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie, geniet ervan en doe geen gekke dingen.
Richard

Vooruitblik 2e helft 2016

Vooruitblik
door de
voorzitter

Na de vakantie starten we direct met een bijzondere activiteit in het kader van het
Henri Hermansfestival. Samen met schrijver/verhalenverteller Jacques Vriens zullen
we op zondag 11 september een van zijn verhalen muzikaal ondersteunen. Vanuit de
organisatie zal er getracht worden om veel jeugd aanwezig te laten zijn. Dit is voor
ons als orkest dan ook belangrijk om voor deze doelgroep een afwisselend en sprankelend deel van het programma in te vullen. In het voorprogramma van dit concert
zal er een klein concert plaatsvinden door een jeugdensemble vanuit de diverse muziekverenigingen uit groot Nuth. Ook van onze harmonie zullen enkele jeugdleden
hieraan deelnemen. Vanwege dit concert zullen de repetities niet op 6 september
maar al op 30 augustus beginnen. Wij weten dat dan nog muzikanten op vakantie
zijn maar wij hopen dan alle thuisblijvers en muzikanten die al uitgerust weer terug
zijn, met nieuwe energie en enthousiasme op de repetitie te mogen begroeten.
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Carnavalsoptocht 7 februari
Zondag 7 februari heeft de harmonie
weer deelgenomen aan de carnavalsoptocht in Nuth. Het weer was gelukkig
uitstekend. Daar hebben we weer heel
veel geluk mee gehad. Meerdere muzikanten van harmonie Vaesrade waren
aanwezig zodat we een mooie groep
vormden. Er was gezorgd voor versnapering en drankje tijdens de tocht. Alhoewel de carnavalspakken nog in prima staat zijn is er sprake van dat het damescomité al bezig is met nieuwe pakken
voor volgend jaar.

Koningsdag 27 april

muzikale
activiteiten
voor de gemeenschap
van Nuth

Tijdens koningsdag dit jaar viel de
regen met bakken uit de lucht. De
serenade die harmonie Sint Bavo
altijd verzorgt kon niet buiten
plaatsvinden, maar werd dit jaar
gebracht in de hal van het gemeentehuis. Ondanks de vrije dag en het
slechte weer hadden veel muzikanten het toch opgebracht om aanwezig te zijn. Er waren ook veel kinderen met hun versierde fietsjes komen opdagen. Ook zij schuilden in de hal waardoor de sfeer heel ongedwongen was.

Opluisteren Communie mis 15 mei
Volgens de traditie was onze vereniging
dit jaar weer aan de beurt voor het opluisteren van de heilige communie mis in de
Sint Bavo kerk. Hiernaast is een foto
weergegeven, gezien vanuit het muziekkorps. Ook in Nuth lijkt de animo voor
communie en kerkbezoek steeds meer af
te nemen.

Processie 29 mei
Zondag 29 mei werd de jaarlijkse processie gehouden. De route was ditmaal naar
“Op de Toren”. Er werd niet gestart bij de Kerk, maar bij de “De Ziepe”. Vandaar
trok de processie naar “Op de Toren” waar de Mis werd opgedragen in de buitenlucht. Alhoewel het moeilijk is, met name vanwege de hoge leeftijd, om voldoende
muzikanten “op de been” te krijgen om de route te lopen mogen we toch tevreden
zijn dat we als een van de weinige verenigingen daadwerkelijk de route gelopen
hebben. Gelukkig was er veel hulp van de harmonie van Vaesrade die met meerdere
mensen was afgevaardigd om met ons deel te nemen. Wij zijn hen zeer erkentelijk
voor hun aanwezigheid.
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Damescomité
Het damescomité van de harmonie
bestaat 35 jaar. Dat hebben deze harde
werkers gevierd in de Ardennen. Een
foto van de dames van deze gelegenheid is hiernaast weergegeven. Enkele
activiteiten die de dames ondernemen
om de kas te spekken zijn: verzorgen
costuums, carnavalspakken, hobby
beurzen bezoeken, hobby beurzen organiseren, donaties aan harmonie, organiseren donateurs actie. Als dank en
erkentelijkheid werd door de harmonie
vereniging een “High Tea” bij “Aan
Hoes” aangeboden.
Beste dames: Proficiat!!

nieuw
bestuurslid
geslaagden
en
nieuwe

Nieuw bestuurslid
Tijdens de jaarvergadering van 29 maart werd Caroline Lemaire met algemene stemmen
gekozen als nieuw bestuurslid. Zij zal met name de activiteiten voor de jeugd overnemen van
Remy Roijen die niet herkiesbaar was. Jan Marell werd herkozen als secretaris.

Geslaagden
Anouk Roijen (dwarsfluit) is geslaagr voor hafa C.
Lieke Krottjé (klarinet) slaagde voor hafa A.

muzikanten

Repetitiebezoek en nieuwe muzikanten
We delen de totale periode van week 1 t/m week 27 op in twee tijdvakken. De eerste periode
t/m het themaconcert (week 1 t/m 15) bestond het corps uit 37 muzikanten. Na het themaconcert in week 16 zijn er officieel drie nieuwe leden bijgekomen: Peetjie Engels (klarinet), Tiny
Spadlo (dwarsfluit) en Martin Jaspers (hobo). Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom. Tijdens periode week 1 t/m 15 was het gemiddelde repetitiebezoek 87 %. Dit is een
hoog percentage. Normaal is dit ongeveer 79 % Dit komt door de voorbereidingen van het
themaconcert, waarvan de uitvoering in week 15 was. In week 13 waren zelfs alle 37 muzikanten aanwezig. Tijdens de voorbereidingsperiode zijn er tevens meerdere extra repetities
gehouden die eveneens zeer goed bezocht werden. Na het themaconcert (week 16 t/m 27)
was het gemiddelde repetitiebezoek 78%. Dit is weer ongeveer gelijk aan het gemiddelde
van de laatste jaren.

een heel goede
vakantie toegewenst en
tot de eerste
repetitie na de
vakantie op
dinsdag
!! 30 augustus !!
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