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60 jonge muzikanten in Putte!
Putte heeft muzikaal talent. Niet alleen
de artiesten en verenigingen die u al
kent. Nee, ook op de basisschool zit
talent!
Dit werd onlangs bewezen toen De
Volharding met allerlei
muziekinstrumenten op de basisschool
Op Dreef een introductiemiddag
verzorgde.
60 leerlingen van de basisschool
mochten zelf kiezen op welk
muziekinstrument zij die middag wilden
spelen. Trompetten, bugels, saxofoons,
drums, trommels, maar ook een klarinet
en dwarsfluit werden gekozen. Het doel
was om binnen slechts een uur te leren
hoe je geluid uit het instrument kunt
krijgen. En dat is gelukt!

Samen met enkele leden van de fanfare
speelden de 60 jonge talenten het liedje
’10 indiaantjes’ mee. Een groot succes!
Op zaterdagavond 23 juni vanaf 19:30
uur is er in het verenigingslokaal van de
fanfare (op het plein bij de
brandweerkazerne in Putte) weer een
voorspeelavond. Ook dan zal (bij
voldoende deelname) het liedje ’10
indiaantjes’ weer met de jonge talenten
gespeeld worden. Maar ook de
leerlingen en leden van de fanfare zullen
zeker die avond weer hun beste beentje
voor zetten en leuke muziek ten gehore
brengen! U bent van harte welkom om te
komen luisteren!
Hieronder leest u meer informatie over
deze voorspeelavond.

Voorspeelavond 23 Juni, 19:30 uur in het verenigingslokaal
Samen muziek maken zoals in het grote orkest van De Volharding, is een van de leukste dingen
die je als muzikant kunt doen. Maar wat zeker zo leuk is, is je eigen grenzen verleggen door zelf
iets voor te bereiden en dit solo of in een klein groepje ten gehore te brengen. Daarmee zet je
jezelf en je muziekinstrument in de schijnwerpers en het geeft je een extra podiumervaring.
Op zaterdag 23 juni kun je komen luisteren of zelf meedoen bij de “voorspeelavond” van de
Volharding. Tijdens de voorspeelavond laten leden van De Volharding, voornamelijk de
leerlingen, horen wat zij hebben geleerd, en waar zij op muzikaal niveau toe in staat zijn. Doordat
vrijwel alle leerlingen iets zullen voordragen en er dus ook een grote variëteit aan
muziekinstrumenten te beluisteren is, is deze avond zeer geschikt om eens te oriënteren op
muziekles voor u of uw kinderen.
Het doel van deze avond is om enerzijds de leerlingen te laten ervaren hoe het is om voor een
grote groep mensen op te treden, en anderzijds wil De Volharding U heel graag laten zien waar
de Putse Muziekvereniging tegenwoordig voor staat en waar zij zoal mee bezig is!
Het succes van het jubileumconcert van 18 november 2017, moet wat De Volharding betreft
doorgetrokken worden. Door u meer te betrekken bij de vereniging hopen wij aan een breder
publiek te laten zien dat “De Fanfare” in de loop der jaren op muzikaal gebied erg is veranderd.
Ook wij hebben een ontwikkeling doorgemaakt van traditionele marsmuziek naar hedendaagse,
herkenbare en soms ook vernieuwende muziek. Enfin deze en andere zaken zullen u verder
duidelijker worden op 23 juni! Vanaf 19:30 kunt u komen luisteren in ons repetitielokaal, op het
plein bij de brandweerkazerne van Putte.

Dorpsconcert Dorpsplatform
1 juli organiseert het Dorps Platform Putte
(D.P.P) wederom een muziekfeest in Putte.
Daarbij geven de muziekverenigingen uit de
gemeente Woensdrecht, onze eigen Fanfare
en een opleidingsorkest gevormd uit
muzikanten van alle deelnemende
verenigingen, een luchtig concert. U zult
deze middag getrakteerd worden op een
gezellige sfeer en goede muziek(anten).
Daarnaast zal er gezorgd worden voor een
bar, zodat u heerlijk kunt genieten bij een
lekker drankje gewoon hier bij ons in Putte.
De muziekmiddag zal plaats vinden op het
plein voor het Kruidvat en om 12:30 uur
starten. Het gezamenlijk opleidingsorkest bijt
het spits af en daarna treden
achtereenvolgens de Volharding, de
Scheldezonen uit Hoogerheide, de Hoop uit
Ossendrecht en Aurora uit Woensdrecht op.

Website

Sinds enige tijd beschikt de Volharding over
een vernieuwde website die volledig up-todate is en gehouden zal worden.

www.volhardingputte.nl
Uitkomst Rabobank Clubkas
Campagne 2018
In de vorige nieuwsbrief, de voorjaars editie,
hebben we u gevraagd om op ons te
stemmen tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne. De Volharding heeft mede
dankzij uw stemmen in totaal ruim €500,opgehaald. Onze dank hiervoor! Ook
danken we de Zorgcoöperatie Zorg om Zorg
voor de fijne samenwerking en de stemmen
die ook dit (wederzijds) heeft opgeleverd!

Digitale Nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden via de website of door een
mail te sturen naar: holdmuze69@gmail.com
Wilt u de Volharding niet alleen moreel maar ook financieel ondersteunen? U bent altijd welkom om
donateur van de vereniging te worden! Mede dankzij uw steun kunnen wij in Putte maar ook zeker
daarbuiten mensen blijven voorzien van muzikale optredens. Daarnaast helpt uw financiële steun ons
om de kosten van onze muzieklessen laag te houden. Dit in combinatie met een overeenkomst met
de gemeente Woensdrecht zorgt ervoor dat de financiële drempel zo laag mogelijk wordt gehouden,
zodat kinderen en volwassenen kunnen genieten van het maken van muziek!

Ons motto: Muziek is voor ieder toegankelijk. Als er drempels zijn nemen we die weg’
Ons bankrekeningnummer: NL52 RABO 0140 5920 83

Privacy

Sinds 25 mei voldoet ook onze vereniging
aan de AVG-privacy-eisen zoals die vanaf
die datum volgens de AVG gelden. Op onze
website staat ons privacy-statement en kunt
u lezen wat er met uw gegevens als lid,
leerling, donateur, digitale nieuwsbriefontvanger en sponsor wordt gedaan.

Agenda muzikale activiteiten!

Zaterdag 23 juni: Voorspeelavond
Locatie: Repetitie lokaal van De Volharding
Aanvang 19.30 uur,
Zondag 1 juli: Muziekmiddag i.s.m.
Dorpsplatform op het Kruidvatplein
Aanvang: 12:30 uur
Zondag 9 september: Klapstoelconcert Putte
Zaterdag 1 december: Jaarconcert

