Nieuwsbrief, voorjaar 2017

Meer muziek in de klas!

Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd!
We beginnen om 15:00 uur.

De jeugd heeft de toekomst. Ook onze
muzikale toekomst! Daarom doen we er alles
aan om deze doelgroep te interesseren en
enthousiast te maken voor muziek.

Wil je zelf muziek maken? Leeftijd speelt geen
rol! Meld je aan bij onze vereniging!

De kinderen van de buitenschoolse opvang
Ratjetoe in Putte vonden het stoer. Twee
donderdagmiddagen vol muziek. Uitleg over
drums, slagwerk, koperblaasinstrumenten en
saxofoons en bovenal: zelf meedoen. Zingen,
fluiten, blazen en zelfs drummen. Het mocht
allemaal op 9 en 16 maart. Op de vraag ‘wie
wil er zelf ook zo’n instrument thuis’ staken
bijna alle kinderen hun hand op. Daar doen
we het allemaal voor! Dus heeft uw kind
interesse in muziek? Stuur ons dan even een
berichtje!
20 april 2017 is het project ‘meer muziek in de
klas’ aan de basisschool gestart. Het
gespecialiseerde bedrijf Muzisens geeft in
samenwerking met de fanfare en de
basisschool 7 weken muziekles in groep 5 en
6, waarbij de muziekinstrumenten en het
muziek maken centraal staan. Deze activiteit
is tot stand gekomen door ondersteuning van
het Dorpsplatform Putte, die we daarvoor
dan ook hartelijk danken! Op zondagmiddag
2 juli wordt ‘meer muziek in de klas’
afgesloten met een leuke muziekmiddag en
een openbare repetitie in het
verenigingslokaal van de Volharding.

Klapstoel concert
Vrijdag 30 juni is het weer zo ver, het klapstoel
concert! Op deze vrijdag avond 30 juni zullen
we op verschillende locaties in Putte een
klein concert ten gehore brengen. Deze
locaties zullen later bekend worden gemaakt
door middel van posters die in het dorp te
zien zullen zijn

NIEUWE VOORZITTER
Vrijdag 12 mei 2017 vond, zoals dat hoort bij
een vereniging, de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats. Alle
belangwekkende zaken kwamen uiteraard
aan bod, zoals de financiële verantwoording,
de plannen voor de komende tijd, de
(her)verkiezing van bestuursleden en de
muziekopleidingen. Nadat Rob de Bruijn vorig
jaar april na vele jaren zijn voorzitterschap
had neergelegd heeft Paula Teijssen als vicevoorzitter deze taak waargenomen. Op de
vergadering werd kandidaat Max
Roozeboom als voorzitter gekozen en heeft
de vereniging dus weer een “full-time”
voorzitter.

In de befaamde “oude doos” vonden wij deze foto. Wellicht herkent u ook enkele van de muzikanten maar
misschien kunt u ook meer vertellen over de gelegenheid waarbij deze foto is genomen. Het gouden
bruidspaar heette “Peer en Wies”, zoals te zien op de plaquette.

Nieuwe Website
Sinds 12 mei jl. beschikt de Volharding weer
over ’n eigen website die volledig up-to-date
is en zal worden gehouden. Het juiste webadres luidt: www.volhardingputte.nl

Wat staat er op de lessenaar?
Elsa’s Procession: Sinds enige tijd heeft de
Volharding een “nieuw” nummer op de
lessenaar waaraan inmiddels stevig wordt
gerepeteerd. Nieuw voor ons althans, het is
afkomstig uit de opera Lohengrin van Richard
Wagner en in 1850 in premiere gegaan.
Het muziekstuk geeft het relaas weer van de
prinses Elsa, dochter van de hertog van
Brabant. Na het overlijden van deze hertog
wordt zij beticht van broedermoord door een
persoon, genaamd Frederik van Telramund
die kans denkt te kunnen maken op de titel

hertog van Brabant. Elsa’s broer, Godfried is
namelijk onder verdachte omstandigheden
om het leven gekomen en Elsa is verdachte
#1 in de ogen van Telramund. Voor de ogen
van koning Hendrik de Vogelaar pleit zij
onschuldig maar ze is in groot gevaar.
Voortgetrokken door een zwaan verschijnt
op de Schelde een ridder, de zwaanridder
dus. Hij daagt Telramund uit tot een
tweegevecht, hij wint maar laat hem wél in
leven. Omdat de onbekende ridder het op
deze wijze voor Elsa heeft opgenomen mag
hij met haar trouwen.
Na vele intriges, en schermutselingen slagen
de 2 er toch in te trouwen. “Elsa’s Procession
to the Cathedral”
Wilt u het volledige verhaal lezen? Kijk dan
op onze website:

www.volhardingputte.nl

De Nieuwsbrief!
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, stuur dan even een e-mailtje naar:
holdmuze69@gmail.com
Wilt u de Volharding niet alleen moreel maar ook financieel ondersteunen, ons bankrekeningnummer is:
NL52 RABO 0140 5920 83

