MUZIEKNIEUWS
90-jarig jubileum OG

Muzikale Oorlog, Vrede en Vrijheid

Zaterdag 8 november vond het jaarlijkse najaarsconcert plaats in
het met vlaggen en andere attributen aangeklede Dorpshuis. Na
maanden van hard repeteren waren we klaar om de luisteraar mee te
nemen in een stukje oorlog, vrede en vrijheid. Wederom versterkten
de beelden van Sjaak het effect van de muziek. De slagwerkgroep
liet de trommen ‘donderen’ en maakte daarmee veel indruk bij
zowel het jonge als het wat oudere publiek. De harmonie wierp
vooral hoge ogen met de grote contrasten: lieflijke solo’s en harde
oorlogsklanken, en uiteindelijk swingend de vrijheid tegemoet
met Glenn Miller en Groove Music. Irma van Roest ontving -beter
laat dan nooit- na 14 jaar een speldje, oorkonde en bos bloemen
voor haar 12,5-jarig lidmaatschap. Al met al was het een geslaagde
avond. Wat zal het thema zijn voor volgend jaar?

Van de voorzitter - Buiten is
het guur, de wereld lijkt somber.
Verhoudingen onderling zijn
scherp, harde tonen worden
geuit. Van harmonie kun je
nog weinig spreken. Wat
koester je dan de vereniging,
de muziek, het samenspel.
Elkaar de ruimte geven: ieder
met zijn eigen geluid. OG
heeft in haar begin jaren veel
‘oorlogsgekletter’ meegemaakt.
De instrumenten lagen verstopt,
om het metaal wat men kon
gebruiken. Na het geweld
kwamen de instrumenten weer
tevoorschijn, om te trommelen,
roffelen en fluiten. Een nieuwe
wereld vol muzikaal gekletter!
Nog steeds is de harmonie niet
altijd te vinden. Maar wel bij
de muziekverening. Het is goed
toeven bij OG, met ruimte voor
iedereen, en waar saamhorigheid
een groot goed is. Wij spelen in
harmonie... en dat al 90 jaar! Ik
nodig u uit hier zoveel mogelijk
van mee te genieten!

Muziek voor iedereen! Intocht van Sinterklaas
Het Jeugdcultuurfonds geeft
kinderen cultuur! Geen geld
voor muziekles? Het Jeugdcultuurfonds kan helpen, zodat
kinderen en jongeren toch
lid kunnen worden van de
vereniging en muziekles kunnen
volgen. Het fonds ondersteunt
kinderen uit gezinnen met een
minimuminkomen.

Na jaren van afwezigheid, was
OG dit jaar weer betrokken bij de
Sinterklaasintocht in Benschop.
Op wellicht de zonnigste 22
november van de eeuw, werd
de Sint op het Dorpsplein met
muziek opgewacht, om bij
aankomst onder begeleiding
van OG te worden toegezongen
door de kinderen en hun ouders.
Een mooie gelegenheid voor de
Meer weten? Kijk op de site: harmonie en slagwerkgroep om
www.jeugdcultuurfonds.nl
gezamelijk te spelen.
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NIEUWS voor og-leden
OG speelt op Jaarmarkt

Op 5 september stonden we
op de jaarmarkt, met muziek
én een prijsvraag. Men moest
raden hoeveel muzieknoten er
gespeeld moeten worden bij
het muziekstuk Lady Gaga.
Monique van Geffen kreeg de
1ste prijs, een taart. Goede 2e was
ons lid Anneke van Ravenstein.
Het orkest heeft gespeeld en
kreeg goede reacties. We hebben
ons weer aan Benschop laten
zien en horen, een goede zaak!

N i e u w j a a r s c o n c e r t Sinterklaas viering Spek onze clubkas!
Van de jeugdcommissie - Op
3 december vierden we, in
een gezellig versierde kantine,
Sinterklaas. Dit jaar met een
dobbelspel. 15 leden streden
om de mooiste cadeaus. Toen
iedereen 2 cadeaus had, deels
uitgepakt, zodat je kon zien
waar we om speelden, werd
Kerstwens
De redactie wenst u, mede er fanatiek gedobbeld. Met 2
namens het bestuur, gezellige cadeaus en een chocoladeletter
kerstdagen en een gelukkig, ging een ieder blij naar huis.
Volgend jaar is Sint er weer!
gezond en muzikaal 2015!
Zaterdag 3 januari presenteren
wij samen met muziekvereniging
Crescendo uit Lopik het jaarlijkse
nieuwjaarsconcert, dit jaar bij
ons in Het Muziekgebouw.
Nodig vrienden en familie uit
om hierbij aanwezig te zijn!
-----

Ledeninformatie

In 2015 is er weer de actie
‘Spek je Clubkas’ van de
Rabobank. Ieder lid van 18 jaar
en ouder mag stemmen. Om
dit te kunnen doen moet je wel
lid zijn van de Rabobank. Lid
worden (en lid zijn) is gratis!
Doe dit voor 1 januari, anders
kun je niet mee stemmen.
Iedere stem levert geld op voor
de muziekvereniging. Nodig
zoveel mogelijk mensen uit om
ons te helpen en spek de kas!

Agenda

Onderling Genoegen mocht 22 dec: Repetitie in Lopik
Ilse van Dijk verwelkomen 3 jan: Nieuwjaarsconcert
als leerling op de blokfluit.
We wensen Ilse veel succes en In week 4 of 5 wordt een
plezier!
scholentour georganiseerd. We
Rachel van de Akker behaalde bezoeken de St. Victorschool,
op zaterdag 15 november jl. Eben Haëzer en Samuëlschool.
haar muziekdiploma A. Een
mooie prestatie. Van harte De complete agenda voor 2015
gefeliciteerd!
volgt zo snel mogelijk.
Lisan Ruitenbeek, Teus van
Nifterik en Tijn Klomp hebben Iedere 1e zaterdag van de
maand oud papier: geef je op!
de vereniging helaas verlaten.
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