Beste leden,
Daar is ie dan weer: de laatste Notenkraker voor de zomervakantie.
In deze Notenkraker vind je belangrijke informatie over de
concertreis, maar ook en terugblik op het Peeltoernooi en het
moederdagconcert.
Daarnaast een spannend interview met een van de nieuwe leden
van de drumband. Kortom, veel leesplezier!

Wat hebben we gedaan?
Moederdagconcert
Eindelijk was het dan zo ver, het concert waar we al een paar maanden aan geoefend
hadden stond op het punt te beginnen. Vele voorbereidingen waren er aan vooraf gegaan
zoals: de kragen en hoedjes maken, de zaal versieren, de acts oefenen ..en nog veel meer!
Toen alle muzikanten eenmaal binnen waren werden ze dan ook allemaal voorzien van een
clownshoedje en clownskraag. Zelf was iedereen in het zwart gekleed, het zag eruit als een
prachtig geheel. Nadat de hele zaal volgestroomd was en er letterlijk geen plaatsje meer
over was, begonnen Aukje en Evelien met de aankondiging. Alles liep voorspoedig en elke
act werd dan ook met een geweldig applaus afgesloten. Ook de speciale acts van o.a.
Simone, Wilbert, de dansgarde en het danspaar waren geweldig! Maar onze topact was dan
toch wel onze eigen drumbanddirigent Leon waar het hele publiek met open mond naar heeft
zitten kijken. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond. We willen iedereen
nogmaals bedanken die mee heeft geholpen om van dit concert zo n succes te maken , op
naar volgend jaar!
Repetitiedag
Op 15 mei jongsleden heeft de fanfare en de drumband een repetitiedag gehad. Kort na het
moederdagconcert moest er alweer volop geoefend worden voor onder andere het
peeltoernooi. Hiervoor werden dus alle stukken nog eens goed bestudeerd. Groepen werden
apart genomen en buiten het repertoire werd ook de techniek bij geschaafd. Het muzikale
deel van de dag eindigde met een groepsrepetitie waaraan iedereen deelnam. Na het
leerzame programma werd afgeblust met een hapje en een drankje. Het hapje in de vorm
van een bbq. Concluderend kan gesteld worden dat het een leerzame dag was, en een leuke
feestavond.
Peeltoernooi
Op zondagochtend 13 juni trok de fanfare met ondersteuning van een deel van de
drumband-boys, naar Meyel. In Meyel zouden we om 10 over 12 deelnemen aan het
Peeltoernooi, waar we beoordeeld weren dor Alex Schillings. Kort na het succesvolle
Moederdagconcert weer een groot optreden waar flink voor geoefend is geworden.
In een overvolle zaal gingen we klaarzitten als kleinste korps van de dag. Helaas bleek niet
ál het publiek voor ons te zijn, maar ook voor de uitreiking van de uitslagen van de drie
voorgaande korpsen. Nadat dit gebeurd was bleef toch nog een half gevulde zaal met eigen
supporters over, ruim meer dan wat er gemiddeld aan publiek aanwezig was deze dag.
We begonnen met ons inspeelnummer de Rentmeester-de-Greef-mars. Vervolgens
speelden we Circus Around The World, nu zonder jongleur, Lime Light, Bizet in Swing, en als
laatste Cacak, met hulp van een aantal leden van de drumband. Na afloop was vrijwel
iedereen tevreden over het concert, zeker gezien het beperkt aantal repetities wat eraan
vooraf ging.
De jury vond dit ook en waardeerde het optreden met ruim voldoende tot goed (of toch ).
Willem kreeg een CD van het optreden mee. Het was leuk en leerzaam om de dag erna op
de repetitie de CD nog eens samen af te luisteren en het juryrapport met tips nog eens door
te nemen. Al met al een leuk en leerzaam optreden.

Wat staat ons te wachten?
Concertreis
Over een paar maanden is het alweer zover, 1,2 en 3 oktober staat de concertreis naar
Duitsland op de planning. In tegenstelling tot de vorige concertreis zullen we dit jaar al op de
vrijdag vertrekken, zodat we meer tijd hebben om onszelf en onze oosterburen, al dan niet
muzikaal, te vermaken. Vrijdag 1 oktober vertrekken we laat in de middag met een bus
richting Heidelberg. Ongetwijfeld zal deze, toch redelijk lange, busreis erg gezellig worden.
Rond 10 uur in de avond zullen we dan aan komen in de jeugdherberg in Heidelberg, waar
we twee dagen zullen overnachten. Nadat we ons gesetteld hebben, is er nog de
mogelijkheid voor een drankje in de disco op de benedenverdieping van de jeugdherberg. Na
een goede nachtrust te hebben genoten is er op zaterdagochtend tijd in geruimd om de
Duitse cultuur te gaan verkennen. Wat we precies gaan doen houden we nog geheim, maar
het belooft in ieder geval erg leuk te worden. Rond de middag zullen we dan met de bus
weer terugkeren bij de jeugdherberg, waar we uitgebreid kunnen gaan lunchen. Daarna
kunnen we ons langzaam gaan voorbereiden op het eerste concert dat fanfare en drumband
EMM zal gaan verzorgen. Dit concert zal plaatsvinden in Furth, wat op een uurtje rijden van
Heidelberg is gelegen. Ons is de eer geschonken om, onder hopelijk veel belangstelling, de
plaatselijke school te openen. Ook is ons de mogelijkheid geboden om het plaatselijke
restaurantje te ontdoen van haar schnitzels en pommes frites, waar we dan ook gretig
gebruik van zullen maken. Voordat we met de bus weer richting Heidelberg gaan, gaan we
met de gehele bups op een geheime locatie de zaterdag in stijl afsluiten. Zondags zal de
wekker echter al weer vroeg rinkelen, aangezien we om 10 uur in Gundelsheim (ook een
uurtje rijden) moeten zijn voor ons tweede concert van het weekend. Hier is ons gevraagd
om het gloedjenieuwe stadshuis te openen, wat volgens de lokale autoriteiten erg groots
aangepakt zal gaan worden. Ook hier krijgen we eten en drinken aangeboden door de
gemeente Gundelsheim. Rond 2 uur in de middag zullen we, met een lange busreis voor de
boeg, weer richting Kunningslus vertrekken waar we dan vroeg in de avond aan komen. Het
belooft dus een zeer gezellig en muzikaal weekend te worden, wat je zeker niet mag missen!

Interview met...Jannes Maas...!!!
Wat is je naam?
Jannes Maas
Hoe oud ben je?
20 jaren
Wat zijn je hobby s?
Basgitaar spelen en muziek luisteren, dat vooral. Owja, ik
badminton en doe graag gezellig pilsjes drinken met de kiet.
Wat is je favoriete eten?
Euhm, ja, alles dat ik een beetje lekker vind eet ik graag, ik
eet gewoon graag. Maar echt favoriet heb ik niet.
Je favoriete vakantieland?
Heb ik eigenlijk niet echt. Ben ook nog niet op zo gek veel
plaatsen geweest. Ik denk dat het dan toch Frankrijk is, ook al
spreek ik voor geen meter Frans.
Welke opleiding volg je?
De basisschool heb ik afgemaakt!
En verder heb ik atheneum gedaan met een N&G/N&T
profiel.
Maar nu ben ik al bijna 4e jaars student Scheikundige
Technologie aan de TU in Eindhoven

Wat deed je voor de drumband nog meer aan muziek?
In de brugklas ben ik pas begonnen met muziek, heb toen uiteraard eerst blokfluit leren
spelen. Daarna ben ik begonnen met keyboardles bij kreato en heb daar mijn A-diploma mee
gehaald. Toen ik 15 was heb ik mijn eerste basgitaar gekocht omdat een klasgenoot en een
vriend van hem wel eens samen speelden, zij spelen respectievelijk gitaar en drums. Toen
zijn we samen een band gaan vormen, en sinds een jaar zijn we in de huidige bezetting
gekomen met een toetseniste een 2e gitariste en een zangeres daarbij, verder zing ik af en
toe een nummertje in de band, zo laag mogelijk:P.
Hoe ben je er bij gekomen om bij de drumband te gaan?
In groep 4 gingen alle jongens bij ons in de klas op drumles, en dat wilde ik ook maar mocht
niet van mijn ouders. Toen heb ik daar verder niet meer aan gedacht.
Met repetities van onze band, die trouwens DotKom! heet, speel ik wel vaker even wat op
het drumstel, gewoon omdat ik dat altijd leuk heb gevonden.
Maar afgelopen bonte avond voor carnaval hadden zij het er over dat Nick Giesen weg ging
en wie dat dan moest gaan doen. Daarop zei ik, ohw dat doe ik wel even . Waarop ik de
reactie kreeg, oke, goed, tot maandag .
Zo is het geschied.
Wat was je eerste indruk van de drumband en fanfare?
Van toen ik klein en nog onverstandig was enzo: Grote mensen die allemaal knap muziek
spelen.
Bij de eerste repetitie: Gezellig, leuk, uitdagend en omdat ik de meeste al kende ging het
vanaf het begin wel al aardig.
Hoe is het tot nu toe bevallen?
Heel goed, repetitie zijn leuk en het drummen is ook leuk (wat mijn moeder wat minder vindt
omdat ik nogal eens oefen:P). Alleen het lopen met de vierdaagse was een iets minder
aangename ervaring.
Wat vond je het leukst tot nu toe?
Het leukste vond ik denk ik wel de bbq/feestavond :P. Maar het moederdagconcert was me
ook goed bevallen. Ja en het repeteren op zich ook wel.
Is er iets tegengevallen?
Zoals ik reeds heb vermeld, de vierdaagse was een minder aangename ervaring, maar dan
vooral omdat het nogal een stuk lopen is onder tropische omstandigheden.
Wat hoop je in de toekomst nog te gaan doen met de drumband?
Gewoon om door te gaan en nog vele gezellig momenten te hebben!
Wil je nog wat krijgt aan onze lezers?
Hier staan nog een paar oude schoenen maat 41, als iemand interesse heeft.
Jannes bedankt voor het interview!

Belangrijke data!!!
Ma 19-juli

Ma 23-aug
Vr-Zo 2729-aug
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Juli 2010
Laatste repetitie voor de
vakantie
Augustus 2010
Werkvergadering
Ma 30-aug
fanfarefeesten
Fanfarefeesten
September 2010
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Opruimen fanfarefeesten en
vaataafdrinken

Za 4-sept
Ma 6-sept
Vr-Zo 1-3
okt

Feestdag blaaskapel
Zo 26-sept
Eerste repetitie na de vakantie
Oktober 2010
Concertreis naar Heidelberg.
19-22 okt
Vrijdagavond vertrekken,
Zondagavond terug

Ze zegge
Auch hoorte veer zègke dat un
greujend aantal leje van oes vereiniging
op zeuk ies nao unne lièraar veur unne
gooje cursus Vallekeberregs Plat,
sjrieve, leze en kalle. Ze bale d r van dat
ze neet alle sjtukses in dit sjoane
blaedsje kinne sjnappe. Ein van de
besjtuursleje ies waal genege um zoa
unne cusus te organiseren, zègke ze,
maar de onderhandelinge hie euver
zeen nog aan de geng

***Puzzel ***

***Puzzel ***
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Jeugdorkesttreffen

Donateursactie

det ein van de mooders oet de vereiniging
same mit heur zoontje van de drumbend ut
veurluipig in Kunningslust waal gezeen haet.
Ut sjient det ze tiedelik wiet weg goon wone
veur un soort van sebetticel. Veur ongevaer
un half jaor zulle ze dan tot rus kome in de
Beeksjtraot van Kepél. Veur ut transport nao
de rippetisies van de fanfaar en drumbend
weure nog creatieve oplossinge gezoch
hoorte veer zegge
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