MUZIEKNIEUWS
Nieuwjaarsconcert 2014

Op zaterdag 4 januari 2014
start het nieuwe seizoen als
vanouds met een gezellig
nieuwjaarsconcert. Een concert
waarbij Onderling Genoegen en
Crescendo (muziekvereniging
Lopik) vrolijke muziek ten
gehore zullen brengen, zowel
gezamelijk als apart. Dit keer
zal het concert plaatsvinden in
het MCCL gebouw, Kolfbaan
14 te Lopik. Aanvang 20.00
uur.

Muzikale wereldreis OG groot succes

Zaterdag 9 november was het zover: na maanden van repeteren en
voorbereiden namen de harmonie en slagwerkgroep van Onderling
Genoegen het Benschopse publiek mee op een muzikale vlucht
rond de wereld. Dit keer niet alleen een lust voor het oor, maar
ook voor het oog, dankzij de spectaculaire fotopresentatie van
Sjaak. Het was een geslaagde avond, met lovende reacties van het
publiek. Bovendien werd tijdens deze avond het thema voor het
najaarsconcert 2015 bekend gemaakt: ‘Oorlog, vrede en vrijheid.’
Theo en Ingrid schonken de vereniging het perfect hierbij passende
stuk ‘The Story of Anne Frank’. Meer ideeën om dit concert aan te
kleden zijn uiteraard van harte welkom. Foto’s van onder andere het
najaarsconcert 2013 zijn te vinden op de website www.onderlinggenoegen.nl of op de Facebook-pagina van OG.

OG bedankt gulle gever

Mevrouw Terberg mocht dit jaar
85 jaar worden en vroeg geen
cadeaus, maar een bijdrage voor
OG. Wij konden natuurlijk niet
anders dan een serenade brengen.
Het was geslaagd zowel voor de
jarige en haar gasten als voor
ons. Dinsdag 19 november is
zij persoonlijk de cheque ter
waarde van 1950 euro aan onze
voorzitter komen overhandigen
en gaf aan al in kerststemming
te zijn gekomen. Namens heel
OG hartelijk dank!

Muzikale spellenochtend in Muziekgebouw

Op zaterdag 30 november was er een muzikale spellenochtend
in het Muziekgebouw. Het was een gezellige boel waarbij de
(peper)noten een belangrijke rol speelden. Wie wist een goede
notenbalk te maken met pepernoten zonder ze op te eten. Er waren
ook heel veel kadootjes waarin een stukje van een lied verstopt zat.
Na heel veel zoeken, en heel veel rommel, hadden de kinderen alles
gevonden. Marielle kon op haar dwarsfluit het hele lied blazen en de
kinderen konden meezingen. Aan het einde gaf het opleidingsorkest
een miniconcert. Als verrassing waren er drie zwarte pieten die het
geheel een vrolijk tintje gaven. Zij dachten ook wel even te kunnen
dirigeren, maar dat ging niet altijd goed. De kinderen, de docenten
en ook de pieten hebben zich opperbest vermaakt. Het was een
leuke en gezellige ochtend in het Muziekgebouw.
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NIEUWS voor og-leden
Play-inn: Doe je ook mee?

Leden van OG kunnen uitkijken
naar een jaar vol aktiviteiten.
De aktiviteitenkalender zal zo
snel mogelijk bekend gemaakt
worden. Eén activiteit kun je
alvast in je agenda schrijven:
een play-inn op zaterdag 21 juni
2014. Vraag iedereen die muziek
kan maken mee te doen en help
mee een enorm groot orkest
met heel grote slagwerkgroep
te vormen. Het belooft een
gezellige dag te worden.

Fijne feestdagen!

Mede namens het bestuur van
Onderling Genoegen wenst de
redactie van de nieuwsbrief u
fijne kerstdagen en het allerbeste
voor het nieuwe jaar!
We bedanken iedereen voor
zijn/haar inzet in 2013. Niet
alleen op muzikaal gebied, maar
in het bijzonder willen we ook
de ophalers van het oud papier
bedanken. We hopen iedereen
in 2014 weer te zien!

Onderling Genoegen viert Sinterklaas met surprises

Woensdagavond 4 december 2013 was het een gezellige boel in
het Muziekgebouw: Onderling Genoegen vierde Sinterklaas. Er
waren vijftien enthousiaste leden die briefjes hadden getrokken
en een surprise met gedicht voor elkaar hadden gemaakt. De een
had een mooie bol wol waar het cadeau in verstopt was, de ander
een kussen met veel zaagsel, een prachtige auto of een ledikant
vol papiersnippers. Je raadt het al, rommel genoeg. Maar ook veel
lol om alle prachtige gedichten die er bij zaten. Met tussendoor
heerlijke sinterklaaslekkernijen was het een geslaagde avond voor
iedereen. Met cadeau, een chocoladeletter, wat pepernoten en
veelal ook de surpise of wat er nog van over was, ging een ieder
voldaan weer naar huis.

Ledeninformatie

Onderling Genoegen mocht de
volgende leden verwelkomen:
Anneke
van
Ravenstein,
Mark Shalkovsky en Carolien
Rietveld - van Roest.

Agenda

De agenda voor 2014 is nog in
de maak. Deze wordt zo gauw
mogelijk bekend gemaakt. Data
die al wel bekend zijn:

Wij heten hen van harte 4 januari: Nieuwjaarsconcert
welkom en wensen hun veel 26 april: Koningsdag
4 mei:
Dodenherdenking
muziekplezier.
21 juni: Play-inn
De volgende leden hebben de
vereniging verlaten: Emma Elke 1e zaterdag van de maand
Moers, Sven Overbeek, Marit oud papier. Geef je snel op, er
is nog veel hulp nodig!
Nijsen en Jelle Verbree.
meer informatie en foto’s op www.onderling-genoegen.nl

