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Cas:
“Wat mij raakt is de
warmte van jullie club.
Open mensen die graag
met elkaar een volgende
stap willen maken. Ik hoop
dat ik hiervoor een goede
keuze ben. Daar ga ik in
ieder geval mijn best voor
doen!”

Nieuwe dirigent Cas van der Horst stelt zich aan u voor
Ik ben in Hilversum geboren en na een aantal jaren in Amsterdam ben ik er inmiddels bijna 20
jaar geleden weer teruggekeerd. Mijn vader was violist bij verschillende omroeporkesten en ik ging
vaak met hem mee. Hiervan komt mijn liefde voor het dirigeren van ensembles. Zelf heb ik altviool
gestudeerd aan het conservatorium van Utrecht, Tilburg en Amsterdam. In Amsterdam heb ik ook mijn
lesbevoegdheid gehaald om voor de klas te staan. Dat doe ik op drie middelbare scholen. Ik dirigeer
bij drie verenigingen, als eerste natuurlijk bij jullie vereniging, in ieder geval tot het voorjaarsconcert.
Daarnaast nog bij de harmonie van St Carolus, en ook bij het Goois Jeugd Orkest in Hilversum. Dit
is het orkest waar ik zelf mijn eerste orkestervaring op deed. Waar ik op hoop, en mijn best voor doe,
is dat muziek maken iets is dat met energie moet gebeuren. Alles draait hierom, tenminste in mijn
visie. Als je weet hoe de energie van een stuk gaat, zelfs weet wat je erbij zou kunnen voelen, dan
gaan dingen als techniek zo veel gemakkelijker. Ik vind dat repetities niet saai moeten zijn, dus dat
probeer ik te voorkomen. Wanneer het ons muzikanten lukt met dezelfde energie te spelen, vind ik het
sowieso een succes voor ons. Dan kan het voor het publiek ook nauwelijks anders dan succesvol zijn.

Danique zit op klarinetles en vertelt...
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Mijn naam is Danique Pasman. Ik ben 8 jaar oud en ik woon
in Benschop met mijn vader, moeder en broer Colin die op
trommelen zit. Eerst wilde ik zelf ook op trommelen en heb vorig
jaar een paar proeflessen gedaan. Maar toch leek het me leuker
om klarinet te spelen en na een paar proeflessen op klarinet ben ik
na de zomervakantie in 2017 op les gekomen. Ik vind het vooral
leuk omdat ik mijn vingers kan trainen door op de vele knopjes
en klepjes te drukken van de klarinet en ik vind het blazen op de
klarinet gewoon heel leuk. Juf Carolien: “Het is leuk om te zien dat
Danique plezier heeft in het maken van muziek. Ze gaat vooruit en
het geluid dat uit de klarinet komt wordt steeds mooier. Danique
heeft de klarinet zelfs op school laten zien en een liedje uit haar
hoofd gespeeld in de klas. Dat vind ik erg knap en dapper!”

NIEUWS voor og-leden
14 april: concert en Bingo!

Nadat het najaarsconcert niet
door kon gaan, staan de leden
van het orkest te popelen om
in april weer eens wat muziek
ten gehore te brengen! Op
zaterdag 14 april staat het
voorjaarsconcert gepland, met
aansluitend de traditionele
Bingo. Het concert begint om
20.00u en de entree is gratis.
Nodig vrienden en familie uit
om er een gezellige avond van
te maken!

Heb jij het gouden idee?

Wie hem heeft neergezet is
een van de vele clubmysteries,
maar... in de kantine van Het
Muziekgebouw vind je de
ideeënbus. Heb jij ideeën
voor de muziekcommissie, de
feestcommisse, de kledingcommissie, of voor geheel
nieuwe zaken? Schrijf het op en
stop het in de bus!
De ideeënbus wordt regelmatig
geleegd en wij zorgen dat jouw
idee bij de juiste mensen terecht
komt.

Neem eens een kijkje op onze website
Op www.onderling-genoegen.nl vind je alle informatie over onze
vereniging. Zo lees je over de lesmogelijkheden, de verschillende
commissies, het oud papier ophalen en meer. Vooral leuk zijn de
vele foto’s van optredens, zowel van nu als vanuit de oude doos.
De oudste foto’s op de website dateren van de begintijd van onze
vereniging, in 1925! Bovendien vind je informatie over een aantal
instrumenten, een filmpje van een van onze straatoptredens, de
link naar Sponsorkliks (ook niet onbelangrijk!) en nog veel meer.
Regelmatig wordt de website bijgewerkt en aangevuld.
Heb je informatie of beeldmateriaal waarvan je vindt dat het
absoluut op de site moet komen? Laat het ons weten! Je vindt de
site op www.onderling-genoegen.nl

Ledeninformatie

OG mocht drie nieuwe leden
verwelkomen: Daniël Vendrig
(blokfluit), Henriëtte Verweij
(altsaxofoon) en Bianca van
den Brink (klarinet). Wij
wensen hen veel succes en
muziekplezier en hopen nog
veel van hen te horen!
Wim en Anneke van Ravenstein
hebben zich als Vriend aan
de vereniging verbonden. Wij
danken hen voor hun bijdrage
en hopen hen bij ons volgende
concert te kunnen begroeten!
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Agenda

27 feb: Vakantie harmonie
20 mrt: Gezamenlijke repetitie
10 apr: Gezamenlijke repetitie
14 apr: Voorjaarsconcert
18 apr: Gezamenlijke repetitie
27 apr: Koningsdag
4 mei: Dodenherdenking
31 mei: Avondvierdaagse
jun/jul: Pleinconcert
3 juli: Muziekdemonstratie
Iedere 1e zaterdag van de
maand oud papier: geef je op!
muziekinbenschop@hotmail.com

