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Op 15 december hebben Bram van Kaathoven en
Daan van Helvoirt in Berlicum hun Bouwstenen
examens gedaan bij Rhythm Impact. Zowel Bram
als Daan zijn vet geslaagd:
Bram met 51,5 pnt en Daan met 50.5 pnt.
Zij gaan meteen bij de JeugdSlagwerkGroep
meedoen.
Complimenten aan Emiel die deze kanjers opgeleid heeft!

Intern solistenconcours

Op zondag 20 januari is ons intern
solistenconcours. Van 10.00 tot 12.00 uur zullen
aanstormende talenten, acht blazers en 10
slagwerkers, weer musiceren om de felbegeerde
1e prijs te bemachtigen. Gejureerd door Hans
Thijssen, Willem Pluk, Wim van Zutphen en
Emiel Caspers belooft dit weer een oorstrelende ochtend te worden.
Kom 20 januari om 10.00 uur even koffie drinken en luisteren. Maak live mee
wie binnenkort onze vereniging zal gaan vertegenwoordigen op het Bernhezer
Solistenconcours.

Slagwerkgroep 60 jaar
De slagwerkgroep, drumband en bazuinen, bestaat
dit jaar 60 jaar.
In het weekend van 8-9-10 november volgt een
uitgebreid feestweekend waar dit heuglijke feit
gevierd gaat worden. De inhoud is nog geheim
maar in ieder geval is zeker dat er aandacht is
voor de jeugd in Heeswijk en dat er een
dinerconcert wordt gegeven. Natuurlijk ontbreekt
een spetterend feest ook niet.
Leuk om te weten dat ook landelijk aandacht
geschonken wordt aan dit jubileum. In
"Slagwerkgroep van de maand" op Slagwerkinfo,
de website voor slagwerkers, wordt hier uitgebreid
bij stilgestaan.
https://slagwerkinfo.nl/slagwerkgroep-van-demaand
Noteer 8-9-10 november alvast in je agenda.

Carnavalsconcert 2019
Zondag 24 februari 2019 staat het unieke
Koninklijke carnavalsconcert op de agenda.
Om 11.11 uur zal in de Snevelbokkenstal, vaak
Sporthal De Zaert genoemd, de Koninklijke
Fanfare flink uitpakken.
De opleidingsorkesten, de slagwerkgroep en het
muziekkorps zullen dan onder de leuze "loat oew
eige ziejn en heure! carnavaleske en dansuitdagende muziek ten gehore brengen.
Noteer 24 februari dus in je agenda.

Carnaval 2019
Weliswaar zitten wij pas in januari maar als echte
zuiderlingen moeten wij toch al gaan denken aan
maart.
Waarom maart?
Dan barst carnaval 2019 weer los.
Traditioneel wordt in Snevelbokkenland het
carnaval echt opgestart met het carnavalsconcert.
Zie de vorige rubriek.
En zodra het carnaval is zitten de echte
muzikanten natuurlijk niet stil. Ook dit jaar
organiseert Paul van Lokven i.s.m. De Toren het
eendaags muziekfestival in De Toren op
carnavalsmaandag: "De vrienden van De
Koninklijke LIVE".

Wist je dat?
tijdens de nieuwjaarsborrel mooie presentaties
zijn gegeven over het programma voor 2019?
op 19 mei de gemeente Bernheze 25 jaar
bestaat en wij daar, samen met alle Bernhezer
muziekverenigingen, een rol gaan spelen?
in het weekend van 26 oktober het "Proms of
Liberty" plaatsvindt?
je 8-9-10 november vrij moet houden in je
agenda?

Agenda
zondag 20 januari intern solistenconcours, aanvang 10 uur in de
repetitieruimte
zondag 24 februari carnavalsconcert
maandag 4 maart Vrienden van de Koninklijke Live
zaterdag 16 maart solistenwedstrijd slagwerk, Berlicum
zaterdag 23 maart solistenwedstrijd blazers, Sambeek
zaterdag 30 maart uitwisselingsconcert fanfarekorps, Venhorst
zondag 7 april Bernhezer solistenwedstrijd, Nistelrode
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
Wanneer is er repetitie of zijn er lessen? repetities en lessen.pdf
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nijs102516@gmail.com toe aan uw adresboek.

