MUZIEKNIEUWS
Even voorstellen: Timo

Ik ben Timo, 21 jaar, en kom
uit Lopik. Woon inmiddels in
IJsselstein bij moeders en haar
man Gerard met 2 katten en een
hond. Mijn vader kennen jullie
ook wel dat is Ben. En ik heb
nog twee oudere broers. Mijn
opleiding in het toerisme ben ik
aan het afronden en hoop in de
toekomst een leuke baan in het
toerisme te vinden. Wat precies,
geen idee, plannen is niet mijn
sterkste punt...

Met spoed gezocht: nieuwe leden (m/v)

Tijdens het gezamenlijk nieuwjaarsconcert met Crescendo en het
grootse slotnummer tijdens Muziek op het Plein hebben we het
weer ervaren: een groot orkest speelt lekkerder, klinkt mooier en
-last but not least- is gezelliger. Onderling Genoegen is dan ook
met spoed op zoek naar nieuwe leden! Met name drummers en
slagwerkers, klarinetisten, fluitisten en trombonisten
kunnen
we goed gebruiken. Ken jij een muzikant die ons wellicht wil
versterken? Nodig hem of haar uit op de repetitie om gewoon
eens mee te doen of mee te luisteren. Ook beginners of startende
muzikanten zijn van harte welkom om lessen te komen volgen.
----Wil je meer weten? Alie kan je alles vertellen over de
mogelijkheden, van proefles tot lidmaatschap.

Naast mijn opleiding werk
ik voor De PartyShop.nl en
doe daar van alles en nog wat.
Hobby’s naast muziek maken is
zwemmen bij de reddingsbrigade
en gek genoeg werken. Zo heb je
het altijd naar je zin! Ik hoop dat
jullie me een beetje beter hebben
leren kennen en anders maar een
keer een praatje maken tijdens
de pauze of na de repetitie!
----Anneke, stel jij je de volgende
keer voor in de nieuwsbrief?

Muzikale suggesties? Meld je bij de MC!

Van de muziekcommissie - Carolien, Sander, Ben en onze dirigent
Theo vormen samen de muziekcommissie (MC). Een belangrijk
gezelschap: als de MC er niet zou zijn, was het heeeel stil op de
concerten van OG. Aan de hand van het jaarprogramma gaat de MC
aan de slag om dit in te vullen met muziek, veelal met een thema als
leidraad. Het thema voor 2016 mogen wij nog niet vertellen, maar
met stukken als The Phantom of the Opera en Bohemian Rhapsody
kun je het wel een beetje raden. Heel belangrijk is de inbreng van
de leden zelf: doel van de MC is namelijk om leden enthousiast te
maken en te houden.
----Wil jij een muziekstuk graag spelen of horen?
Laat het weten, de MC staat altijd open voor ideeën!
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NIEUWS voor og-leden
In memoriam

Met leedwezen hebben wij kennis
genomen van het overlijden van
Eef Zwanenburg
Eef heeft onze vereniging
jarenlang met hart en ziel
gediend als voorzitter en is
daarom ook benoemd tot erelid.
Wij wensen zijn kinderen,
kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte toe om dit verlies te
dragen.

Leuk, muziekles!

Ik ben Roos, dochter van Esther.
Ik zat op blokfluitles. Dat vond ik
heel leuk en ik ging snel vooruit.
Ik vind muziek maken leuk
en dus ging ik op dwarsfluiten
omdat ik het een mooi instrument
vind. Ik zit bij Mariëlle op les.
Ik ben nu bij boek 1. Je krijgt
leuke opdrachtjes. Er is een cd
bij om mee samen te spelen en
soms moet je stukjes uit je hoofd
naspelen. De les duurt een half
uur, maar dat is zo voorbij.

Goed onderhoud voor je muziekinstrument

Van de instrumentencommissie - Muziekinstrumenten geven
klankkleur aan het leven, gebruik ze veelvuldig. Maar let wel,
instrumenten zijn teer en duur (van €100 tot wel over de € 10.000).
Vooral saxofoons, klarinetten en fluiten zijn met hun kleppen erg
kwetsbaar, maar ook ventielinstrumenten zijn gevoelig voor vuil.
Het is daarom zaak om ze zeer voorzichtig te behandelen. Een
aantal tips: Voed je instrument niet met jouw eten, dat lust ie niet.
Spoel je mond even. Leg het voorzichtig, schoon en droog weg in
de koffer of op een standaard. Laat reparaties over aan een expert.
----Gebeurt er iets met je instrument? Het kan iedereen overkomen.
Vertel het Jan en hij zorgt dat het goed komt!

Ledeninformatie

Agenda

Wij verwelkomen twee nieuwe 12 apr: Gezamenlijke repetitie
leden: Timo Beumkes op bugel 27 apr: Koningsdag
en Ben Beumkes op trompet.
4 mei: Dodenherdenking
17 mei: Rondgang buurt
Anton Brust (trompet) heeft zijn 18 mei: Rondgang nieuwbouw
lidmaadschap opgezegd.
9 juni: Avondvierdaagse
Naast leden zijn wij ook op 11 juni: Pleinconcert
zoek naar donateurs of vrienden 1 juli: Muziekdemonstratie
van de vereniging. Draag jij OG 5-7 juli: Laatste repetitie
een warm hart toe? Vraag Dicky
naar de mogelijkheden om onze Iedere 1e zaterdag van de
vereniging te steunen.
maand oud papier: geef je op!
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