MUZIEKNIEUWS
Nieuwe krant voor OG

Je hebt het eerste exemplaar in
handen van de nieuwe ‘krant’
van Onderling Genoegen. Dit
Muzieknieuws zal ongeveer
twee maal per jaar verschijnen
en staat vol met leuke muzieknieuwtjes en handige informatie
van de vereniging. De redactie
staat altijd open voor ideeën,
opmerkingen en kopij voor de
volgende editie. De redactie
bestaat uit Irma en Dicky van
Roest en Jeannette van Schaik.

Geslaagde zomeravondconcerttour

Zaterdag 29 juni gingen harmonie en slagwerkgroep gezamelijk op
een heuse tournee door Benschop. Van 18.30 tot 22.00 uur speelden
we op verschillende locaties in Benschop: bij de Weidehoek, het
Burgemeester Zielhuishof en de Groenehof speelden we gezamelijk
en apart een kleine selectie stukken, om de avond af te sluiten
met het jaarlijkse zomeravondconcert op het Dorpsplein. Al was
het wat het weer betreft nog niet op en top zomer, het was een
geslaagde avond. Op alle locaties was er een enthousiast publiek,
al was het niet altijd even groot. De opbrengst was ruim 200 euro,
dus het was zeker niet voor niets! Uiteraard werd de avond gezellig
geëvalueerd en afgesloten in café het Plein. Meer foto’s van onder
andere de zomeravondconcerttour zijn te vinden op de website
www.onderling-genoegen.nl of op de Facebook-pagina van OG.

Tevreden over rondgang

In mei hebben de rondgang
door de buurt en nieuwbouw
plaatsgevonden. Door het nogal
regenachtige weer in de geplande
eerste week, werd besloten de
beide rondgangen in één week
te houden, en wel op dinsdag
en woensdag. Al was het erg
koud, er werd gezellige muziek
gespeeld uit het marsenboekje
gecombineerd met onze Party
Hits. Dit leidde tot mooie giften
in de collectebus. De opbrengst
was ruim 1200 euro.

Nieuwe kleding voor Onderling Genoegen

Tijdens het voorjaarsconcert is de nieuwe kleding gepresenteerd.
Om de spanning op te bouwen werd dit uitgesteld tot na de pauze.
De slagwerkgroep begon het concert in de ‘oude’ zwart/wit kleding.
Lucie liet het oude uniform nog even zien, waarna Thomas het
nieuwe uniform voor buitenoptredens showde: de zwarte pantalon
met het blauwe overhemd en eventueel de blauwe jas, gecombineerd
met een witte stropdas. Ron toonde de kleding voor binnen: dezelfde
zwarte pantalon met een bordeaurood overhemd. De dames dragen
hierop een wit sjaaltje, de heren een witte stropdas. Met vragen
over je kleding kun je terecht bij de kledingcommissie: Esther en
Jeannette. De aanschaf van de kleding werd mogelijk door deze
sponsoren: van den IJssel bedrijfskleding, het Prins Bernhard
cultuurfonds, het VSB fonds, het kfHein fonds en de Rabobank.
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NIEUWS voor og-leden
OG is ook op Facebook

Onderling Genoegen is dan al
ruim 85 jaar oud, ze gaat met
haar tijd mee. Sindskort heeft de
vereniging een eigen Facebookpagina. Op deze pagina vind
je leuke weetjes over muziek,
filmpjes van inspirerende bands,
maar vooral heel veel foto’s! De
pagina wordt onderhouden door
Rita van Doorn, maar ook leden
kunnen berichten en foto’s
plaatsen. Dus wacht niet langer
en ‘vind dit leuk’!

Sponsorkliks: help OG! Leerlingen laten van zich horen op demo-avond
Het is nu heel makkelijk zelf
onze vereniging te sponsoren.
Het enige wat je hoeft te doen
is shoppen! Via Sponsorkliks
wordt voor elke online aankoop
die je doet, een klein bedrag aan
onze vereniging geschonken.
Maak hiervoor gebruik van de
Sponsorkliks banner op onze
website. Zo’n 200 winkels zijn
aangesloten bij Sponsorkliks. Tot
nu toe hebben wij als vereniging
op deze manier al bijna 50 euro
bij elkaar gespaard.

Vrijdagavond 5 juli was het weer zover: de jaarlijkse avond
speciaal en alleen voor leerlingen. Tijdens de demonstratieavond
laten alle leerlingen van Onderling Genoegen horen (en zien)
wat zij allemaal geleerd hebben, door solo op te treden of in een
groepje. Sommige leerlingen waren wat zenuwachtig om al die
bekenden in het publiek, maar dat gaf niets. De demonstratie werd
afgesloten met een spetterend eindoptreden, waarbij alle leerlingen
-ondersteund door Jan en Helma, en begeleid door Mariëlle Huttensamen Händel’s Water Music ten gehore brachten. Dit belooft wat
voor de toekomst! Nadat er opgetreden was, was het tijd voor
ontspanning. Een heerlijke disco voor de jeugd. Lekker dansen
op gezellige muziek onder mooi gekleurde lampen. Al met al een
leuke en gezellige avond, die zeker nog een keer komt.

Ledeninformatie

OG mocht de volgende leden
verwelkomen: George Latuny,
Hennie Boonacker, Samantha
Strelow en Marius Verheij

Agenda

Zet deze data in je agenda:
21-08: 1e Repetitie slagwerk
27-08: 1e Repetitie harmonie
06-09: Lampionnenoptocht
07-09: Braderie
De volgende leden hebben de 07-09: Maarn (slagwerk)
vereniging verlaten: Remco 15-10: Gezamelijke repetitie
Brandes, Eva Stigter, Esmee 08-11: Generale repetie
Bogaard en Leonie Buyserd
09-11: Najaarsconcert
De volgende leden haalden hun
muziekdiploma A: Amanda van Iedere 1e zaterdag van de
de Geer, Beaudine Manschot en maand oud papier. Geef je
Alie Rijneveld. Louise van de snel op, er is nog voor veel
zaterdagen hulp nodig!
Geer haalde diploma B.
meer informatie op www.onderling-genoegen.nl

