MUZIEKNIEUWS
Play-inn groot succes!

Zatrdag 21 juni organiseerde
OG voor de derde keer een playinn. En wederom met succes:
met hulp van 15 gasten kwam
het totaal op 38 muzikanten. Na
een dag lang repeteren, brachten
wij ‘s avonds een gevarieerd
concert ten gehore. De slagwerkgroep was helaas wat minder
groot, maar klonk hier niet
minder swingend om! Al met
al was het een gezellige dag, die
zeker voor herhaling vatbaar is.

foto Play-inn

Sprookjes bestaan: OG naar de Efteling!

Zaterdag 11 oktober zullen harmonie en slagwerkgroep van
Onderling Genoegen gezamenlijk twee optredens verzorgen in
pretpark de Efteling. Diegenen die er ook vorige keer al bij waren
zullen het zich vast nog wel herinneren: muziek maken op een
bijzondere locatie, maar daarnaast bovendien de hele dag pret in
het park. Wij wilden de nieuwkomers deze ervaring natuurlijk niet
onthouden, vandaar een herhaling van deze gezellige dag. Vorig
jaar is het helaas niet gelukt om een datum te reserveren voor onze
vereniging, maar dit jaar wel. Dit betekent voor spelende leden:
gratis naar de Efteling(!) en tweemaal mogen optreden. Natuurlijk
mag je familieleden, vrienden, vriendinnen en wie je maar wilt
meenemen om deze dag met ons mee te beleven. Mis deze kans
niet, zeg alles af en geef je snel op voor dit mooie evenement.

Braderie & optocht

Vrijdag 6 september is het tijd
voor de lampionnenoptocht.
We gaan door het bos en
over de kermis om bij het
Muziekgebouw te eindigen.
De dag erna starten we om
10:00uur op de braderie met
optredens van de harmonie
en de slagwerkgroep. Dit jaar
besteden we extra aandacht aan
ledenwerving. Nodig vrienden
en vriendinnen uit en kom
vooral even kijken bij de kraam!

Leerlingendemo-avond
Ieder jaar geven leerlingen van
OG, ook zij die nog niet in
orkest of slagwerkgroep spelen,
een optreden. Zij laten horen wat
er al geleerd is. Voor sommige
is dat al heel veel, anderen
zijn net begonnen. Voor velen
een spannende avond. Dit jaar
organiseerde de jeugdcommissie
er een leuke en gezellige
spellenavond bij waar prachtige
prijzen te winnen waren. Het
was een zeer geslaagde avond.

Clubkas OG gespekt

Actie “spek je clubkas” van
de Rabobank heeft €775,50
opgebracht, waarmee wij een
hoorn willen aanschaffen. OG
kreeg 165 stemmen. In 2015
wordt deze actie herhaalt. Meld
je vóór 1 januari aan en stem mee!
Aanmelden kan via de site van de
Rabobank. De rondgangen op de
vrachtwagen van fa. van Os zijn
ook goed verlopen. Opbrengst
is €1.122,11. Iedereen die heeft
meegewerkt, van harte bedankt!
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NIEUWS voor og-leden
Nieuwe vriend voor OG

Gastdirigent Willem van Beek
met zijn bedrijf BouwAdviesNL
is vriend geworden van OG.
Wanneer een muzieknoot op de
verkeerde balk staat, hoort de
kritische luisteraar dit direct.
Perfectie in de muziek is
essentieel, evenals het uitvoeren
van bouwprojecten.

BouwAdviesNL
ondersteunt
bedrijven en particulieren bij
de voorbereiding van (ver-)
bouwplannen.
Met
zorg
worden de bouwtekeningen en
berekeningen gemaakt zodat
‘de juiste noten op de juiste balk
staan’. Naast het voorbereiden
van tekeningen verzorgen wij
ook vergunningsaanvragen, aanbestedingen en bouwbegeleiding. Om op die manier ‘het
muziekstuk van begin tot eind
perfect te kunnen schrijven.’

Nu polsstokclinic, straks jeugdweekend

Van de jeugdcommissie - Op zaterdag 28 juni heeft een kleine
groep leden een clinic polsstokverspringen gehad, georganiseerd
vanuit een beursvloerdeal. We begonnen met paalklimmen, niet
voor iedereen even gemakkelijk. Vervolgens droogspringen van de
lage en later van de hoge schans. Degene die lef hadden mochten
over het water. Niels, Amanda, Louise, Martijn, Remco en Femke
haalden op de jeugdschans gemakkelijk de overkant. Martijn wilde
ook over de grote schans, maar daarbij eindigde hij in het water.
Gaf natuurlijk de nodige hilariteit. Moe maar voldaan gingen we
weer richting huis. In het weekend van 24 en 25 oktober staat een
spannend jeugdweekend gepland, voor leden t/m 18 jaar. Wat we
gaan doen is nog veel geheim, maar een bosspel en een nachtje
slapen in het Muziekgebouw mogen natuurlijk niet ontbreken!

Ledeninformatie

Agenda

Onderling Genoegen mocht 15 juli: Barbecue
Roos van Beek verwelkomen 26 aug: 1e rep. harmonie
als leerling op de blokfluit.
27 aug: 1e rep. slagwerkgroep
Vier muzikanten behaalden 5 sept: Lampionnenoptocht
een muziekdiploma: Lucie van 6 sept: Braderie
den Berg en Margriet Schouten 11 okt: Efteling
(A), Amanda van de Geer en 24 okt: Jeugdweekend
Beaudine Manschot (B). Alle 7 nov: Generale repetitie
vier van harte gefeliciteerd.
8 nov: Najaarsconcert
Beaudine Manschot, Thomas
Brouwer, Laura Buyserd en Iedere 1e zaterdag van de
Samuel van Oostrum hebben de maand oud papier: geef je op!
vereniging verlaten.
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