
Heb je iets waarvan je vindt dat dit in de nieuwsbrief of in het bledje moet komen? 
Mail het door naar Lieke Lemmen, dan komt het altijd goed.  

Hallo leden van de fanfare en drumband!  

Voor je ligt de allereerste nieuwsbrief van de fanfare en drumband. 
Hiermee willen we belangrijke data en informatie doorgeven aan de 
leden.  
Maar voordat we verder gaan, deze nieuwsbrief willen we een naam 
en een logo geven. Omdat deze nieuwsbrief voor en door jullie wordt 

gemaakt, willen we jullie dan ook vragen om mee te denken naar een naam en om 
het logo te ontwerpen.  
Dus: heb je een leuk idee? Geef het dan even door aan Lieke Lemmen e-mail: 
lieke_lemmen@hotmail.com

  

Wat hebben we alweer achter de rug?

 

Voorspeelmorgen: 
Ook dit jaar kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde voorspeelmorgen. 
Door de grote opkomst van ouders, opa s en oma s en andere belangstellenden was 
de zaal weer goed gevuld. Dit was voor de jeugdleden een stimulans om hun beste 
beentje voor te zetten bij de muziekstukken die ze speelden. 
Het repertoire was erg afwisselend. Er deden 26  jeugdleden mee op wel 9 
verschillende instrumenten. Er waren leden bij die bijna 1 jaar les hebben, maar ook 
die  6  jaar les hebben. Het was voor het publiek leuk om de verschillen te kunnen 
horen, maar ook voor de kinderen zelf. We werden verrast door solo-optredens, door 
duo-optredens en zelfs door een kwartet! ! Dit alles onder begeleiding van 2 kreato-
docenten. Het was voor iedereen duidelijk hoe leuk muziek maken kan zijn.  

Wat staat er voor de deur?

 

Cecilea avond: 
Zaterdag 26 november staat de jaarlijks terugkerende cecilea avond weer op het 
programma. Hierover hebben jullie allemaal een uitnodiging gekregen. Tijdens deze 
avond worden enkele oude instrumenten verloot onder de liefhebbers. Verder wordt 
het hopelijk weer een gezellige avond. De avond wordt in Zaal Juliana gehouden, 
dus zorg dat je erbij bent.  

Open repetitie: 
Op maandag 28 november is er de jaarlijkse open repetitie, waar kinderen kunnen 
komen kijken en luisteren naar de fanfare en drumband. Ze kunnen dan kiezen voor 
een blaas- of slagwerkinstrument of ze gaan eerst een jaartje blokfluiten. Het is 
belangrijk dat we om 19.30 uur ook kunnen beginnen en dat iedereen dan klaarzit. 
We willen natuurlijk met z n allen goed voor de dag komen!  

Examens: 
In de laatste week van november zijn weer de praktijkexamens van Kreato. Voor 
onze vereniging zijn dat dit jaar: Wilbert Maas, Rowan Fleuren, Marthe Schreurs, 
Kevin Peeters, Janine Ghielen en Elle Ummethun voor hun A-diploma en Rosan 
Verhaegh voor haar C-diploma. Allemaal alvast heel veel succes toegewenst!  



Heb je iets waarvan je vindt dat dit in de nieuwsbrief of in het bledje moet komen? 
Mail het door naar Lieke Lemmen, dan komt het altijd goed.  

Overige mededelingen.

 
E-mailadres: 
Van enkele leden hebben we nog geen e-mailadres. In de nabije toekomst willen we 
mededelingen en andere info via e-mail gaan versturen. Het is dus erg belangrijk dat 
je z.s.m. je e-mailadres doorgeeft aan Piet Berkers.  

Sinterklaas: 
Aangezien de Goed-Heilig-Man op 5 december zijn pakjes komt bezorgen, hebben 
we die dag geen repetitie. Omdat de fanfare nog 2 belangrijke concerten voor de 
boeg heeft, wordt de repetitie verschoven naar woensdag 7 december om 20.00 uur 
in Zaal Juliana.  

Website: 
Na het droeve overlijden van de website van EMM, is al eerder aangekondigd via de 
e-mail dat de website weer herboren is. Hierop zijn verschillende interessante dingen 
te vinden, zoals foto s en verschillende video s Het is zeker de moeite waard om 
deze pagina eens te bezoeken.  
Het adres van de website is: emm.homedns.org   

Repetitietijden: 
Gebleken is dat de repetitietijden voor jonge leden nog vaak erg zwaar is. Daarom 
heeft het bestuur besloten dat jonge leden tot aan het behalen van hun A-diploma, 
alleen de repetitie voor de pauze bijwonen, om zo alvast aan de grote fanfare of 
drumband te wennen. Omdat niet ieder kind hetzelfde is, is er altijd de mogelijkheid 
tot overleg om zo tot een oplossing op maat te komen. Dat kan zijn dat een kind wel 
de hele repetitie blijft of misschien nog even wacht om bij de grote groep te komen. 
Mochten er toch nog problemen zijn, neem dan gerust contact op met iemand van de 
Commissie Jeugdzaken. Het plezier in muziek maken staat ten allen tijden voorop!  

Van de bestuurstafel.

 

- Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief elke 1 á 2 maanden uitgebracht 
wordt. Zelf kunnen jullie het dus ook aan meewerken.  

- Er zijn twee nieuwe bugels gekocht bij Hub van Laar. 
- Binnenkort staat er weer een pasronde voor de uniformen op het programma. 

Datum en tijd volgen zo spoedig mogelijk. 
- Tijdens Cecilia-avond zullen een aantal afgeschreven en onbruikbare 

instrumenten worden verloot onder de liefhebbers. Zorg dus dat je aanwezig 
bent.  

Belangrijke data om te noteren!!! 

 

25 nov 

 

3 dec Praktijkexamens Kreato 
26 november Cecilea avond bij Juliana 
28 november Open repetitie 19.30 bij Juliana 
5 december Géén repetitie 
7 december  Repetitie 20.00 bij Juliana 
26 december Kerstconcert 
8 januari Nieuwjaarsconcert 
4 februari Play-in in BBC 

 


