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CADEAU VERZILVERD
BEDANKT

De waardebon die Beatrix ontving van de
muziekbond is verzilverd: de mars Orion van
Jan van der Roost is hiervan gekocht.

Petra Willems heeft in december haar lidmaatschap opgezegd. Persoonlijke
redenen liggen hieraan ten grondslag. Mede door het vertrek van Petra

hebben er enkele personele wisselingen plaatsgevonden. Zwaantje zal
terugkeren op de 1e bugel en Dinand is onlangs gestart op de 2e bugel. Het bestuur
vraagt een ieder mee te denken over ledenwerving. Het bestuur zal in elk geval actief
alle oud- leden van beide verenigingen benaderen!

HANDIG

Jan Huizing wordt 31 januari aan zijn rechterhand geopereerd.

KERST LANGEVEEN

Tijdens de kerstviering van de Mariaschool in Langeveen traden de eerstejaars blokfluitleerlingen van
Semper Crescendo op en ze deden het super!!! Ook de muziekleerlingen en het jeugdorkest hebben
gespeeld en later buiten langs de lichtjesroute door de kerktuin.

JONG BE@TRIX

POTGROND
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Voornamelijk bij de bugels en trompetten kan Jong Be@trix
wel ondersteuning gebruiken. Jong Be@trix repeteert alleen
als er in Bergentheim gerepeteerd wordt en start om 19:00
uur.
Op 11 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie
plaats in Langeveen.

ALLE HULP IS WELKOM!!!

CONCERTAGENDA

Vrijdag 28 april oranjeconcert Bergentheim

LEERLINGEN BEATRIX

Op dit moment heeft Beatrix 9 leerlingen
en hier spelen er al 4 mee in het orkest.
Thuis is ook iemand aan het lessen op
bugel.

Dit seizoen doet alleen De
Koningsbergerschool aan het
muziekproject mee, het
volgende seizoen ook De
Casper Diemerschool. Het project duurt nog tot april, en dan gaan er aanmeldingsformulieren naar de
klassen die meegedaan hebben aan het project.

SCHOLENPROJECT BEATRIX

Silke en Astrid doen mee aan een solistenwedstrijd van de stichting
Hafabra op 4 november in Almelo. Uiteraard is er nog volop ruimte
voor talent. Dus geef je op en doe mee! Silke doet dit jaar het A
examen altsaxofoon (theorie en praktijk) en Astrid gaat op voor het B
examen sopraansax (theorie en praktijk).

SOLISTEN

JUBILEUMBOEK

De laatste ronde van de verkoop van de
jubileumboeken is afgesloten (tenminste
92,- waarschijnlijk nog ietsje meer)

Semper Crescendo heeft een aanvraag gedaan voor
een bijdrage uit het Projectenfonds van de
Rabobank. Dit aangezien er door een
subsidiewijziging een nieuwe opzet van muziekonderwijs in de Gemeente Tubbergen is opgezet (de
muziekverenigingen bieden nu ook les aan voor niet-hafabra instrumenten). Dit heet
Toekomstbestendig onderwijs. In de volgende nieuwsbrief hier meer over. Op de foto penningmeester
Ben Wermelink die de cheque van maar liefst 5000 euro in ontvangst heeft genomen (de avond dat wij
het Adventsconcert bij de Eeshof hadden). Een zeer welkome financiële bijdrage waar we mooie

RABO GEEFT GELD

dingen mee gaan doen op het gebied van muzieklessen e.d.!!
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DE KOMENDE REPETITIES
Maandag

23-jan-17

Bergentheim + vooraf jeugdorkest Jong Be@trix

Maandag

30-jan-17

Bergentheim (geen jeugdorkest vooraf)

Maandag

06-feb-17

Bergentheim + vooraf jeugdorkest Jong Be@trix

Maandag

13-feb-17

Langeveen

Maandag

20-feb-17

Bergentheim + vooraf jeugdorkest Jong Be@trix

Maandag

27-feb-17

Bergentheim (geen jeugdorkest vooraf)

DE JARIGEN

21 januari (1997)
27 januari (1994)
29 januari (2003)
1 februari (1974)
11 februari (1959)

MUZIEKMAP

RAAD HET WOORD
o
o
o
o
o

Bij deze nieuwsbrief een overzicht van de
inhoud van je muziekmap
voor 2017. (Zie volgende pagina)

De beginletters van de antwoorden
vormen een woord. Welk woord? Wel
de letters even in de juiste volgorde
zetten.

Hoe heet de laatste repetitie voor een concert? ………………………
Welke merk auto rijdt Tineke? …………………..
Welk instrument speelt Herman? ………………………
Hoe wordt een bassleutel ook genoemd? ……………….……..
Wie bespeelt de Es bas? …………………..

HET WOORD IS:
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Bart Herbert
Inge Kremer
Moniek van de Akker
Dinand Ligtenberg
Jan Huizing

_ _ _ _ _

INHOUD MUZIEKMAP 2017
Concertwerken ( alfabetisch )
Marsenboekje

1. Air

1. Under the double eagle 2.0

2. Arsenal

2. Parade of sails 2.0

3. Böhmische Traum

3. In Festive mood 2.0

4. Choral and Rock Out

4. Eurovisie mars 2.0

5. Cliff in concert

5. Streetband

6. Concerto d’ amore

6. Wilhelmus versie CL Walther Boer

7. I don’t know how to love Him

7. Koraal uit Hymn to the fallen

8. I know him so well
9. I’ll be there

Koraalbundels
1. Acht klankstudies

10. Luberon

2. 6 Bach koralen

11. Mag ik dan bij jou

3. Nieuwe klanken

12. March to Greenfield

4. Liederenbundel 1

13. Marco Borsato on stage

5. 120 hymns

14. My way

6. Liedboek voor de kerken

15. Nessun dorma

7. Gospel Hymns

16. Orion
17. Pavane in blue
18. Platina mars
19. The Pacific
20. The young Verdi
21. Yellow Mountains

Houd je map netjes en overzichtelijk en lever de partijen die er niet bij staan in bij Dinand of Yvonne.
Doe de marsen e.d. in je marsenboekje! Als je partijen of boekjes mist maak dan een kopie of vraag
Dinand of Yvonne.
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