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Van het bestuur
Hallo allemaal,
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel hebben mee gekregen ben ik sinds 1 maart het nieuwe bestuurslid van
Muziekvereniging Apollo.
Ik hoop de komende tijd een mooie aanvulling te zijn voor dit topteam!
Nu even een terugblik naar deze maand, allereerst hebben we een begin gemaakt van onze ABC-reis.
We zijn met bijna al onze leden naar het Comics Station in Antwerpen geweest.
De reis begon al als feestje want Adrie Kouwer heeft een speldje ontvangen omdat zij al 50 jaar lid van onze
vereniging is! Wat een topprestatie, nogmaals gefeliciteerd Adrie!
In Antwerpen aangekomen eerst een kleine toeristische wandeling naar Comics Station, en na alles naar de
onderste verdieping te hebben gesjouwd (waarbij dank voor de vele hulp) hebben het leerlingenorkest en de
steelband een mooi concert verzorgd!
Daarna zijn er een aantal jeugdleden lekker gaan spelen in het Comic Station, een aantal leden zijn zelf de stad
in gegaan en een aantal leden zijn met de sagen en legenden tocht mee geweest.
Toen was de harmonie aan de beurt met een interactieve “voorstelling”
Ik vond het een succes! En volgens mij de kinderen die mee hebben gedaan ook!
Iedereen bedankt voor leuke en gezellige dag!
Zaterdag 13 april is de jeugd naar het klimbos geweest, van wat ik heb gehoord is dit ook een leuke activiteit
geweest! Wel valt op dat er vaak niet veel jeugdleden mee gaan met de activiteiten die het jeugdbestuur
organiseert.
Als je nou zelf leuke ideeën hebt mag je ze altijd aan de leden van het jeugdbestuur melden!
Toen was het nog Koningsdag, we hebben ons vertegenwoordigd in 3 dorpen.
Om 9.00 uur de vroege vogels in Geersdijk, daarna 10.00 uur naar Kamperland en als laatste om 11.00 uur in
Wissenkerke.
Helaas waren er niet erg veel leden aanwezig, en daar heeft iedereen uiteraard zijn redenen voor, maar willen
jullie dit wel in ieder geval ruim op tijd laten weten zodat er rekening mee gehouden kan worden en we niet
voor een verassing staan!
Dit kunnen jullie voor iedere repetitie maar ook voor ieder optreden via de site doen, uiteraard graag op tijd
zodat er rekening mee gehouden kan worden.
Verder hebben we deze maand weer een leuke maand voor de boeg met eerst 17 mei het try out concert in
Goes voor de Berlijn reis, dan in de week van 19 t/m 25 mei de anjercollecte ( jullie krijgen daar t.z.t. nog info
over via de mail) en natuurlijk van 29 mei t/m 2 juni de Berlijn reis.
Ik heb er weer zin in! Jullie ook?!
Groetjes Debbie Kapoen
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Ledennieuws
Op 26 april is Owen geboren, zoon van Rianne en Niels van Leeuwen, broertje van Milou. Van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje en veel geluk.

Alle bladmuziek van Gé Reinders gratis beschikbaar

De Roermondse singer-songwriter Gé Reinders stelt alle arrangementen die hij heeft laten maken zijn
optredens met (blaas)orkesten gratis beschikbaar. De stukken zijn vanaf vandaag te downloaden via
www.gereinders.nl/bladmuziek.
Reinders reist nog ruim een maand door het land met zijn laatste show Oetblaoze (Uitblazen). Daarna gaat hij
met pensioen. “Juist nu ik ga stoppen met toeren vind ik het mooi om al mijn muziek beschikbaar te stellen. Ik
hoop zo iets terug te kunnen doen voor de blaasmuziekwereld.”
Het oeuvre omvat meer dan 150 volledige bewerkingen. Zo zijn van het succesnummer Blaosmuziek zeven
verschillende arrangementen te downloaden. Behalve voor harmonie, fanfare en brassband zijn er ook versies
voor houtkwintet, koperkwintet, koperensemble en symfonieorkest beschikbaar. Tot nu toe werd deze
bladmuziek verkocht voor 90 euro per orkestarrangement.
Zowel de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) als het Fonds Sociale Instellingen (FSI) steunen dit
project. “De LBM is er voor alle aangesloten muziekgezelschappen”, zegt LBM-voorzitter Noël Lebens. “De
arrangementen van Gé Reinders zijn ook geschikt voor kleinere bezettingen. Dat maakt deze samenwerking
voor ons extra interessant.” Jan Koks van FSI juicht het toe dat jonge blaasmuzikanten op deze manier de
gelegenheid krijgen om gratis goede arrangementen te spelen.
De top van de Nederlandse blaasmuziek-componisten heeft nummers van Reinders bewerkt. Hardy Mertens,
de Kerkraadse toondichter wiens stukken wereldwijd worden gespeeld, was de allereerste. Naast Hardy hebben
ook andere grote namen uit de blaasmuziek nummers van Gé bewerkt, zoals Bert Appermont, Sandor Hendriks,
Jel Jongen, Peter Kleine Schaars, Johan de Meij en Steven Walker.
Reinders toert nog tot 9 juni rond met zijn programma Oetblaoze. Zowel de show als de gelijknamige cd kregen
dit seizoen uitstekende recensies. Meer informatie: http://www.gereinders.nl/
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Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website?
Neem dan contact op met de penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

