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Van de kledingcommissie: Esther van Beek en Jeannette van Schaik

Aan de slag voor concert
De kop is eraf, het nieuwe 
muziekseizoen is al weer een 
paar weken terug gestart. Na een 
welverdiende vakantie, en zelfs 
al een eerste optreden op de 
braderie, is het weer de hoogste 
tijd om te gaan repeteren voor 
het ras naderende najaarsconcert 
in oktober. De muziekcommissie 
heeft zoals altijd weer een mooie, 
gevarieerde set muziekstukken 
uitgezocht, met de nodige 
uitdagingen erbij. Laten we er 
met elkaar voor zorgen dat we 
de muziekstukken goed tot hun 
recht laten komen. Een goede 
uitvoering staat of valt met de 
inzet van álle muzikanten, van 
solist tot begeleiding, en van 
sopraan tot bas. Bij deze dan 
ook de oproep zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn op de repetities 
en ook thuis de stukken te 
oefenen. Zo zijn wij er  van 
overtuigd dat het een spetterend 
concert gaat worden, waarbij 
wij als muzikanten veel plezier 
hebben en het publiek volop zal 
genieten! 

MUZIEKNIEUWS

Zonder dirigent toch succes op braderie
Het was toch wel even spannend. Een krappe week voor het 
optreden op de jaarlijkse braderie in Benschop ging dirigent Theo 
dusdanig door zijn rug dat dirigeren niet ging lukken. En zo kwam 
het dat harmonie en slagwerkgroep er ‘gezamenlijk alleen’ voor 
stonden. Goed naar elkaar luisteren, kijken en vooral niet bang zijn 
om in te zetten, dat was het motto. En met succes. De bekende 
popnummers vielen goed bij het publiek: Skyfall, Grenade, What 
a Wonderful World... Maar ook het vrolijk ritmische Shalom werd 
goed gewaardeerd, mede door de heerlijk opzwepende drums, die 
perfect pasten bij het zomerse weer. Anders dan vorig jaar speelden 
we niet op het terras bij Dorpsplein XXL, maar in de Koningin 
Julianasingel, aan het einde van de kindermarkt. Het publiek wist 
ons hier prima te vinden!
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We willen graag goed voor de dag komen met onze optredens. Daarom is het heel belangrijk om 
zoveel mogelijk eenheid uit te stralen bij de optredens. Hoe was het ook alweer? 

Ieder optredend lid van OG krijgt twee uniformen in bruikleen: een voor buitenoptredens en een voor 
concerten. Beide maken gebruik van de zwarte pantalon, waarbij nette zwarte schoenen en zwarte 
sokken gedragen worden. Voor buitenoptredens is er de blauwe blouse met een witte stropdas en 
eventueel een blauwe softshell jas. Voor de concerten is er de rode blouse met witte stropdas voor de 
heren en witte sjaal voor de dames (dames slagwerkers dragen wel de stropdas).

Volg het wasvoorschrift in de kleding. Als er iets niet in orde is met het uniform of als een kledingstuk 
niet meer past, meld dit dan tijdig aan de kledingcommissie. In overleg is het ook mogelijk het 
overhemd (m.n. bij de dames) iets korter te maken. Bij aanvang van een activiteit kunnen leden 
van de kledingcommissie de draagwijze van het uniform (bijv. mouwen wel/niet opstropen, stropdas 
netjes, lange broek, jas dicht of open, blouse in de broek) aanpassen aan de weersomstandigheden. 



Veel jong talent binnen onze vereniging 
Het is al even terug, maar wat was het een mooie avond. Op 27 juni 
jl. lieten de leerlingen van onze vereniging van zich horen tijdens 
de leerlingendemonstratieavond in Het Muziekgebouw. Het was 
duidelijk hoorbaar dat er goed geoefend was. Ieder op zijn eigen 
niveau speelde een of enkele solostukken. Danique had pas een 
paar klarinetlessen gehad maar was niet bang toch al op te treden. 
Dat belooft wat voor volgend jaar! Ook de jonge slagwerker Colin 
blijkt talent te hebben. Nog maar net op les en toch sloeg hij de 
stukjes voor die het publiek mocht uitkiezen. De meer ervaren 
leerlingen, Hennie en Marius, lieten horen hoever je kunt komen 
na een aantal jaren les. Voor slagwerkleerling Roos was er zelfs 
een bijzondere verassing: zij mag op het najaarsconcert meespelen 
met de slagwerkgroep! We zien uit naar de demoavond van 2018.

Agenda
27 okt:  Generale repetitie
28 okt:  Najaarsconcert
25 nov: Intocht Sinterklaas
20 dec:  Volkskerstzang

In oktober zullen bovendien 
gezamenlijke repetities worden 
gepland voor harmonie en 
slagwerkgroep. Houd het bord 
in de gaten.

Iedere 1e zaterdag van de 
maand oud papier: geef je op!

NIEUWS voor og-lEdEN

         Muziekverening Onderling-Genoegen               muziekinbenschop@hotmail.com

Stem en steun onze club!
Van de penningmeester - 
Rabobank organiseert weer haar 
jaarlijkse Rabobank Clubkas 
Campagne. Er wordt € 70.000 
verdeeld onder verenigingen 
en stichtingen. Leden van de 
Rabobank worden schriftelijk 
uitgenodigd om te stemmen. 
Stem tussen 25 september 
en 16 oktober op Onderling 
Genoegen! Het geld zal gebruikt 
worden om bladmuziek aan te 
schaffen voor concertstukken. 

Ledeninformatie
OG mocht vier nieuwe leden 
verwelkomen: Kirsten van 
Ieperen (altsax),  Sjaak Bontje 
(grote trom), Danique Pasman 
(klarinetles) en Colin Pasman 
(slagwerkles). Ilse van Dijk 
is doorgestroomd vanuit de 
blokfluitles naar proefles op 
altsax. Zij ontving maandag jl. 
haar blokfluitcertificaat. Sigrid 
van Stralen heeft de vereniging 
verlaten. Karel van Houten is 
gestopt, maar blijft als Vriend 
aan OG verbonden.

Nieuwe muziekcommissie
Vanwege een nieuw gestarte 
opleiding heeft Sander de 
muziekcommissie (tijdelijk) 
moeten verlaten. Gelukkig is 
een vervanger snel gevonden: 
Lucie van de Berg zal de 
muziekcommissie versterken. 
Lucie, dank voor je inzet! We 
zijn benieuwd welke stukken 
we het komend seizoen gaan 
spelen. Versterking en/of 
suggesties zijn altijd welkom bij 
de muziekcommissie.


