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“Tijdloos” concert 1 december
Het zat er al een tijdje aan te komen,
wellicht stond het al in uw agenda: 1
december, concert van de Volharding in
sporthal de Biezen.
Vorig jaar heeft De Volharding ter ere
van haar 80-jarig jubileum met succes
teruggepakt naar het welbekende
concept van een jaarconcert, genaamd
up-to-date.
De Volharding brengt 1 december een
gevarieerd en tijdloos muzikaal
programma, en heeft daarom het
concert de naam ‘Timeless’ gegeven.
Van opera’s via jazz en musicals naar de
hedendaagse popmuziek.
De jaren verstrijken maar deze muziek
blijft in trek. Onder leiding van dirigent
Pierre van Broekhoven presenteert de
Volharding zich op 1 december vanaf
20:00 uur. De presentatie is dit jaar in
handen van Nina Gerdes die de diverse
muziekstukken losjes aan elkaar zal
praten.
Een bijzondere gast deze avond is een
welbekende putse zanger, maar voor de
Volharding een nieuwe muzikale partner.
We hebben het hier over de enige echte:
Bart van Laarhoven. Bart heeft in de loop
der jaren al vele optredens op z’n naam
staan, zowel solo als met de band Wow
maar dus nog niet eerder met de putse
fanfare.
Donateurs hebben recht op een 2-tal
kaarten voor speciale prijs van € 5,- per
stuk. Zij kunnen deze kaarten bestellen
d.m.v. het sturen van een e-mailtje naar
ons secretariaat:
holdmuze69@gmail.com.

Uiteraard kunt u ook extra kaarten
bestellen, deze kosten € 8,Dus, bestel NU uw kaarten en we zien
elkaar op 1 december!

Dorpsconcert Dorpsplatform
Het Jordaensplein, in de volksmond beter
bekend als het Kruidvatplein was op 1 juli j.l.
het decor van de 4e muziekmiddag van het
Dorpsplatform Putte. I.s.m. de Volharding
organiseerde het platform een middag waar
een 4-tal orkesten uit de diverse kernen van
de gemeente zich muzikaal konden
presenteren. Daarnaast was ook het onlangs
opgerichte regionale opleidingsorkest
present. St. Cecilia uit Huijbergen ontbrak, dit
vanwege de recente dirigentenwissel die dit
orkest had ondergaan.
Echter, (uiteraard) de Volharding uit Putte,
De Scheldezonen uit Hoogerheide, Aurora uit
Woensdrecht en de Hoop uit Ossendrecht
waren present en trakteerden de
aanwezigen samen met het
eerdergenoemde opleidingsorkest op een
zonovergoten, muzikale middag.

Klapstoelconcerten 2018
Ook een vast item op onze jaarkalender zijn
de klapstoelconcerten. Luchtig en vluchtig
van opzet, in de wijk. Dit jaar was gekozen
voor het plein van de Moriaansdreef en het
Douane plein aan de Canadalaan.
Zoals u van ons gewend bent, een luchtig
programma dat ruimte biedt aan

toehoorders om in hun eigen omgeving te
genieten van de mooie klanken van de
putse fanfare. Gezeten in hun eigen klapstoel
en genietend van een zelf meegebracht
drankje, tussendoor keuvelend met de
buurman. Binnen ’n uur uitpakken, spelen en
weer verhuizen. “De Volharding kwam weer
naar je toe, deze zomer”. En het goede weer
kregen we er allemaal weer gratis bij.

Voorspeelavond op 23 Juni, groot succes.
In de vorige editie van de nieuwsbrief hebben we het aangekondigd. De voorspeelavond van
onze vereniging waar vele leerlingen en ensembles van onze fanfare zich presenteren aan het
publiek als zijnde de afsluiting van het lesjaar. Onze vereniging verzorgt al tientallen jaren
gedegen muziekonderwijs en deze optredens vormen dan het slotstuk van een jaar vol muziek.
Niet alleen veel muzikanten waren aanwezig, ook veel publiek. De zaal van ons repetitielokaal zat
vol en gaandeweg liep de temperatuur op deze zomerse avond dan ook op tot een bijna
tropische waarde. Maar de muziek en de sfeer heeft er niet onder geleden. Ook dit jaar weer
dank aan de vakkundige docenten die onze leerlingen weer een heel stuk verder op weg
geholpen hebben.

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 iedereen toegankelijk. Als er drempels zijn nemen we die weg’
Ons bankrekeningnummer: NL52 RABO 0140 5920 83

Privacy

Agenda muzikale activiteiten!

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
nieuwsbrief-ontvanger en sponsor wordt gedaan.

Zaterdag 1 december: Timeless concert
24 december: Opluistering Kerstnachtmis
30 maart: Uitwisselingsconcert met harmonie
Oranje, Wouw

