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Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 
Aangesloten bij de FKM 
Brabantse bond van muziekverenigingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kunst Adelt via internet 
Website:  www.harmoniekunstadelt.nl 
E-mail KA:  info@harmoniekunstadelt.nl 
E-mail Muzikrant: muzikrant@yahoo.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postadres: Postbus 7 
 5268 ZG Helvoirt 
Secretaris: Marleen van der Zanden 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
Penningmeester: Nick Kockx 
 Sint Jorisstraat 40 
 5268 CP Helvoirt 
 Tel. 0411-642922 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekening: Rabobank Haaren-Helvoirt 
 Rekeningnr. 1211.94.787 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent Harmonie: Robert van Enschot 
 Wilhelmina Druckerstraat 8 
 5122 BC Rijen 
 Tel. 06- 12408409 
 robert.van.enschot@gmail.com  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent MiKA: Alphons van Stenis 
 Lupinevallei 48 
 5237 MD ’s-Hertogenbosch 
 Tel. 06-51340581 
 a.stenis@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instructeur Kenrick Gunther 
Slagwerkgroep: Brabanthoeven 70 
 5244 HJ Rosmalen 
 Tel. 06-22978981 
 kenrickgunther@home.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan- en afmelden lidmaatschap: 
schriftelijk via het secretariaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
MiKA: Anita van Haaren 
 Bij voorkeur via mail: 
 anita.vanhaaren@online.nl 
 Tel. 0411-644123 
Opstaporkest: Odette Mostard 
 Bij voorkeur via mail: 
 vannuland@planet.nl 
 Tel. 0627413868 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over                    Nolly van Brunschot 
kostuums: Achterstraat 89a 
                     5268 EB Helvoirt 
                     Tel. 0411-641818 

Info over Ad Verboven 
instrumenten: Tel. 06-51063508 
 adverboven@kpnmail.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over MiKA: Anita van Haaren 
 Tel. 0411-644123 
 anita.vanhaaren@online.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 José Vugts 
 Jorisakkerstraat 21 
 5268 BH Helvoirt 
 Tel. 0411-642141 
 familievugts@kpnplanet.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” (p)=peuterspeelzaal 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 

Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
17:30-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 

Dinsdag 
15:55-18:30 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:00-20:30 (p) Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 

Woensdag 
12:05-14:15  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:30-18:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:50-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 

Donderdag 
16:30-20:40   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 

Vrijdag 
16:30-18:00  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:00-18:45 Repetitie opstaporkest 
19:00-20:30 Repetitie MiKA 
 

Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 
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We zijn weer begonnen! 

 
De vakantie is weer voorbij en het muzikale seizoen is al weer een paar repetities oud.  
Tijdens de vakantie hebben José en Marleen niet stil gezeten en is onze website weer helemaal up to 
date! Handig, overzichtelijk voor alle informatie rondom Kunst Adelt en leuk om foto’s terug te 
kijken.  
Onze concert agenda is er ook op terug te vinden. Het groot orkest is op weg naar het concours op 24 
november en voor de MiKA staat er een openingsconcert gepland in de Notenkraker. Mooie muzikale 
momenten. 
 
Deze Muzikrant ontvangen jullie op een ander moment in de maand als normaal. Dit, omdat voor ons 
de vakantie er nog aan zit te komen en wij beiden een reis gaan maken en er dus een paar weken 
niet zijn!  
Maar ondanks onze afwezigheid;  mocht je iets met je muzikale collega’s willen delen, laat het ons 
weten! muzikrant@yahoo.com. 
  
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com


 4 

 
 
 
Mededelingen vanuit het bestuur. 
 
1. De vakantie zit erop, we hebben goed uitgerust, gereisd, gebruind, gebbqed,  gezwommen, 

gezweet (wat was het heet af en toe!) en zijn hopelijk weer gezond thuis gekomen. We pakken de 
draad weer op. Er komt een drukke periode aan, waarin van ons allemaal veel inzet, 
enthousiasme, doorzettingsvermogen en volharding wordt gevraagd. Daar staat tegenover dat er 
niets mooier is dan samen lekker muziek maken! 

2. De voorbereidingen voor de vele activiteiten die dit najaar volgen, zijn in volle gang: kledingmarkt 
15 september a.s., concours 24 november, Noten op de Noen etcetera. Kijk op de website voor 
het volledige programma. 

3. De nieuwe orkeststructuur gaan we komend seizoen nog eens goed tegen het licht houden.  Dit 
met het oog op een volwaardige doorontwikkeling van de MIKA en het groot orkest. Het bestuur 
wil een open discussie aangaan met alle geledingen binnen onze vereniging, waarin alle opties ter 
tafel mogen komen.  

4. De website is inmiddels weer verder geactualiseerd. De webmaster en zijn assistenten Jose en 
Marleen hebben niet stil gezeten. Kijk maar eens rond op www.harmoniekunstadelt.nl 

5. Het overleg met Haaren en Esch over de plannen van de gemeente om onze subsidies af te 
bouwen krijgt medio september weer een vervolg.  We bespreken dan onze strategie richting de 
gemeente. Tussen de drie muziekgezelschappen is in de vakantieperiode overleg geweest over de 
samenstelling van de marsboekjes.  We hebben nu drie marsen in het marsboekje hetzelfde, 
naast het Wilhelmus. Samen optrekken wordt daarmee vergemakkelijkt. 

6. Een punt van zorg voor het bestuur is de afwikkeling van het Imagine project van de Zuivelfabriek. 
Wij hebben meer dan 40 instrumenten ter beschikking gesteld en hebben deze nog lang niet 
allemaal retour gekregen. Intussen hebben we deze hard nodig vanwege het grote aantal nieuwe 
aanmeldingen, die vooral kwamen vanuit onze inzet in Windkracht 6 in groep 5 van de 
basisschool. Nieuwe aanmeldingen:  7 sax,  4 fluit,  4 trompet,  3 slagwerk,  1 souzafoon,  1 tuba,  
1 trombone,  5 klarinet en 1 cornet. Totaal 27 leerlingen! Alle leerlingen zijn ondergebracht bij de 
ons bekende muziekdocenten en hebben hun eerste lessen al gehad. 

7. De slagwerkgroep gaat komend jaar samen met Kenrick de marsen van het vernieuwde 
marsboekje instuderen. Daarover hebben wij met hen afspraken gemaakt. De slagwerkers hebben 
immers een belangrijke functie voor de harmonie. 

8. Op basis van de toezegging van onze beschermheer en beschermvrouwe Boukje en Karel Hubee 
(waarvoor nogmaals onze erkentelijkheid!) hebben we in de afgelopen tijd een nieuw instrument 
(bariton) aangeschaft. Tevens is  de aanschaf van nieuwe kleding voor de MIKA in volle gang. Het 
zal er straks allemaal gelikt uitzien, inclusief het nieuwe logo! 

9. We zoeken nog altijd een nieuw bestuurslid, want er is nog een vacature. Wie? 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda. Hieronder al onze optredens en concerten 
op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook voor alle ouders, familie van onze leden en 
Vrienden van Kunst Adelt.  
 
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren! 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

za 15 sep Kledingmarkt Allen Werkgroep 

zo 30 sep Openingsconcert  
10.00-12.00 uur Notenkraker 

MiKA MiKA-commissie 

zo 7 okt Uitwisseling Boxtel’s Harmonie 
Aanvang 19.30 uur in Boxtel 

Harmonie Muziekcommissie 

27 + 28 okt Repetitieweekend Harmonie Reiscommissie 

za 3 nov Uitwisseling Hardinxveld Giessendam 
in Helvoirt 19.00 – 20.30 uur 

MiKA MiKA-commissie 

zo 4 nov Regioconcert 
D’n Durpsherd Berlicum (optreden 11.30 uur) 

Harmonie Muziekcommissie 

zo  nov Intocht Sinterklaas   

za 24 nov Concours 
Veldhoven 

Harmonie Muziekcommissie 

za 8 dec Vrijwilligers- en ledenfeestavond Allen José 

zo 16 dec Kerstconcert MiKA MiKA-commissie 

    

2013    

zo  jan Noten op de Noen Harmonie  

za 2 mrt Pianorepetitie t.b.v. solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

za 9 mrt Solistenconcours Allen Joyce en Jenneke 

zo 24 mrt Leerlingen-presentatie  
12.00 – 13.30 uur 

Leerlingen MIK 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

mailto:secretariaat@harmoniekunstadelt.nl
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Arno Bergman 6 september Marianne de Leeuw 23 september 
Wouter van Stenis 11 september Nina Oomen 26 september 
Miriam Schoenmakers 13 september 
 
Geerke van Iersel 5 oktober Isabel Oomen 24 oktober 
Gerrit Janssen 7 oktober Annemijn de Kadt 25 oktober 
Suus van Nuland 15 oktober Esther Verstijnen 26 oktober 
Fenne Mathijssen 19 oktober 
   

 

 

 
 

 
 
 
Bij deze verwelkomen we als nieuwe leden: 
 
Rosa v.d. Boer Rens Bremmers Fenne van Iersel Irvie Timmermans 
Loes Schoenmakers Ynke Traa Guus van Hemert Sjors van Haaren 
Loek v.d. Boer Joep van Haaren Joost Pijnenburg Sara van Geene 
Minke Spierings Sanne Spierings Dirk van Hooft Gijs Mathijssen 
Lotte de Rooij Sara Gudde Gabrielle Fischer Bente Pieterse 
Sam van Baast Olivier van Heesewijk Laja Govaarts Bieke Govaarts 
Robin van Kasteren Tijn Verhoeven 
 
 
Voor het lidmaatschap hebben bedankt: 
  
Sanne v.d. Ven Lisa Verbeek Jos Leermakers 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

In/Uit 
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De weg naar het concours 
Het concours is de afgelopen periode een veelbesproken onderwerp. De laatste keer dat Kunst Adelt 
op Concours is geweest, was in 2004. Sinds die tijd is er veel veranderd in de bezetting en het 
muzikale niveau van het orkest. 
 
Natuurlijk willen we het aankomende concours ons goed presenteren, dus zullen we hier allemaal 
onze schouders onder moeten zetten. Uiteraard worden vanuit de vereniging de nodige initiatieven 
genomen om te zorgen dat we de benodigde kwaliteitsverbetering gaan doormaken.  
Op groepsniveau zijn dat: 
• Workshop ademhaling voor blazers 
• Workshop mondstukken / rieten / stokken  
• Masterclasses per sectie  
• Studieweekend  
• Extra groepsrepetities  
• Extra tutti-repetities  
• Uitwisselingen met goede orkesten  

 
Daarnaast gaan we op individueel niveau nog proberen te organiseren dat er een mogelijkheid voor 
lessen komt. Deze zijn bedoeld om deskundige ondersteuning te geven bij de praktische problemen 
die muzikanten bij het spelen van de harmonieorkestpartijen ondervinden, dus niet om extra etudes 
en dergelijke te gaan spelen. In samenspraak met de betrokkenen wordt gezocht naar geschikte 
docenten.  
 
In de vlootschouw vorig jaar blijken bij het overgrote deel van 
het orkest de redenen voor het huidige muzikale niveau vooral 
buiten de eigen persoon te liggen, het ligt vooral aan de ander. 
Je hoort nog wel eens …“We hebben best wel goed gespeeld, 
alleen de bugels lieten het weer eens afweten”… Nu zijn er bij 
ons geen bugels, maar de essentie zal duidelijk zijn: het begint 
bij jezelf.  
 
Wat kun je dan zelf doen om bij te dragen aan de verbetering 
van de muzikale kwaliteit? Binnen een orkest wordt de 
muzikale kwaliteit mede bepaald door de kwaliteit van de 
aanwezige secties. De kwaliteit van de secties is op haar beurt 
de optelsom van de kwaliteiten van alle individuele 
muzikanten in die sectie. Groeien begint dus bij de wortel. We 
kunnen en moeten daar dus allemaal aan bijdragen. Op 
individuele basis kan iedereen aan de verbetering bijdragen door: 

 
 
 
 
 
 

Muziek-
commissie 
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• Gedegen instuderen eigen partij. 
• Luisteren naar de opnames, liefst met de eigen partij erbij, zorg dat je een beeld van het werk en 

je eigen partij krijgt. Zorg dat je partij beheerst en dat je met verschillende speelmanieren kunt 
spelen. 

• Aanwezigheid bij repetities, concerten, master-classes, groepsrepetities, etc. 
• Actieve deelname aan het proces, ook als een andere groep aan de beurt is…  
• Maak aantekeningen en vooral: volg ze ook op! 
 
Uiteraard kunnen we elkaar best helpen en motiveren om het benodigde resultaat te bereiken. En 
ook elkaar op een constructieve manier aanspreken als het nog niet lukt! Maar praat dan in ieder 
geval met elkaar, niet over elkaar. 
 
De bezetting van het orkest is ook regelmatig een punt van discussie. We zijn een klein en kwetsbaar 
orkest geworden. De afgelopen concerten hebben we steeds gegeven met een groep vaste en 
trouwe invallers. Daar is nog wel eens discussie over, ook met het oog op het concours. “Moeten we 
niet gaan zoals we zijn?” is een vraag die zo nu en dan voorbij komt. In de praktijk is het zo dat we 
die invallers op structurele basis heel hard nodig hebben om concerten te kunnen geven, dat geldt 
dus niet minder voor het concours. Wat we proberen is om de groep invallers zoveel als mogelijk bij 
het geheel te betrekken zodat we kunnen wennen aan de totaalklank. Daarnaast zullen we een 
alleen aanvullen waar het voor de balans of voor de bezetting strikt noodzakelijk is. 
 
De weg naar het concours is een muzikale reis. Laten we die reis vooral met veel onderling plezier 
gaan maken. het is ontzettend leuk om samen op een goed niveau muziek te maken. Dus laten we er 
naar streven om dat te bereiken; het concours is immers niet zozeer een einddoel, maar een opmaat 
naar een nieuw begin. 

 

Datum Activiteit Groeps (vanaf 19:00) 

dinsdag 4 september 2012 Repetitie   

dinsdag 11 september 2012 Repetitie Trompetten 

dinsdag 18 september 2012 Repetitie Klarinetten 

dinsdag 25 september 2012 Repetitie Baritons / Bassen 

dinsdag 2 oktober 2012 Repetitie Slagwerk 

zondag 7 oktober 2012 Extra Repetitie (vanaf 14:00u)   

zondag 7 oktober 2012 Concert (vanaf 19:30u)   

dinsdag 9 oktober 2012 Repetitie Saxofoons 

dinsdag 16 oktober 2012 Repetitie Klarinet 1, Fluit, Hobo 

dinsdag 23 oktober 2012 Repetitie Hoorns 

zaterdag 27 oktober 2012 Repetitieweekend Bladel   

zondag 28 oktober 2012 Repetitieweekend Bladel   

dinsdag 30 oktober 2012 Repetitie Trompetten 

zondag 4 november 2012 Regioconcert   

dinsdag 6 november 2012 Repetitie Klarinetten 

dinsdag 13 november 2012 Repetitie Baritons / Bassen 

donderdag 15 november 2012 Extra Repetitie Slagwerk 

dinsdag 20 november 2012 Repetitie Saxofoons 

donderdag 22 november 2012 Extra Repetitie Klarinet 1, Fluit, Hobo 

vrijdag 23 november 2012 Extra Repetitie Trompetten 

zaterdag 24 november 2012 Concours   
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Nieuws van het opstaporkest 
 
Ook het Opstaporkest zal weer gaan repeteren. Tijd en plaats blijven bij het oude: vrijdag van 18.00 
uur tot 18.45 uur in De Notenkraker. 
 Wel verandert er wat in de contactpersonen voor het opstaporkest.  
Dit gaan wij, Harriette de Kadt (moeder van Annemijn de Kadt), Inge van Sprang (moeder van 
Janneke en Puck van Haaren) en Odette Mostard (moeder van Suus van Nuland), van Anita van 
Haaren overnemen. 
Uiteraard met dank aan Anita voor haar inzet.   
 
De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn hebben we verdeeld.  
Inge zal elke vrijdag aanwezig zijn in De Notenkraker. Jullie kunnen dan met vragen en opmerkingen 
bij haar terecht. Ook zal zij Alphons indien nodig ondersteunen.   
Harriette gaat de contacten met het bestuur, grote harmonie, leerlingenorkest en Alphons 
verzorgen.  
Odette is eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen van het orkest. Zij zal iedereen via de mail 
op de hoogte houden over bv. uitval van repetities, optredens e.d.  
Bij haar kunnen jullie terecht met vragen en opmerkingen. Hierbij heeft het de voorkeur om dit 
contact via de mail (vannuland@planet.nl) te laten lopen. Telefonisch kan ook: 06-27413868. 
Afmeldingen graag voor donderdagavond aan Odette, ook hier bij voorkeur weer via de mail.   
 
Wij wensen iedereen weer veel muziekplezier en hopen op een fijne samenwerking met jullie.  
 
Groeten, 
 
Harriette, Inge en Odette 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
Opstap-
orkest 
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
08 september  Adrie Melis  Joyce van Brunschot 
15 september  KLEDINGMARKT 
22 september  Marijke Beset  Tonnie van Opstal 
29 september  Maria Vugts  José Vugts 
06 oktober  Ria van Wijk  Elle Verstijnen 
13 oktober  Tonnie van Iersel Christ van Iersel 
20 oktober  Adrie Melis  Maria Mesman - Boekenmarkt 
27 oktober  Marijke Beset  Jos Leermakers 
03 november  Maria Vugts  Marianne de Leeuw 
10 november  Ria van Wijk  Petra Bunk 
17 november  Tonnie van Iersel Yvette Verstappen 
24 november  Adrie Melis  Carola Mous 
01 december  Marijke Beset 
08 december  Maria Vugts  Mieke van Laarhoven -Boekenmarkt 
15 december  Ria van Wijk  Hans Leermakers 
22 december  Tonnie van Iersel Henny Heesbeen 
29 december  Adrie Melis  Monique van Brunschot 
 
Op zaterdag 15 sept. a.s. is weer de kledingmarkt en wij zouden hulp vanuit de leden zeer op prijs 
stellen want er is altijd veel te doen. 
De hulp is nodig op woensdag 12 september (kan al vanaf 09.30 tot en met de avond) voor bij het 
ophangen en op zaterdag 15 september na afloop van de kledingmarkt. We beginnen om 15.00 uur 
op te ruimen en meestal is het werk na 1 of 1½ uur klaar. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Hoeveel decibel kan een muzikant hebben? 
 
Ik speel nu inmiddels 35 jaar bij de harmonie. Meestal zit ik als hoornist voor de trompetten. 
Misschien qua geluidsniveau wel de meest ongunstige plek in het orkest. Omdat ik benieuwd was 
hoeveel decibel mijn oren te verwerken krijgen op een repetitieavond, heb ik een onderzoekje 
gedaan met een decibelmeter.  
 
Ik heb gemeten hoeveel decibel er op de meest ongunstige plekken en met een hard spelend orkest 
klinken. Zittend voor een trompetgroep die forte speelt, heb ik tussen 105 en 110 decibel gemeten. 
Voor de trombones, baritons en slagwerk valt dit enkele decibels lager uit. Hoe verder je weg zit van 
deze instrumentengroepen, hoe gunstiger natuurlijk voor het geluidsniveau.  
 
Op internet ben ik gaan zoeken wat schadelijk is voor het oor. Kijk bijvoorbeeld op Google bij 
‘’geluidsniveaus en decibel” en “geluid en (h)oren”. Je leest dan dat behalve het aantal decibel ook 
de toonhoogte (doffe tonen zijn schadelijker dan hoge) en de duur van het geluid bepalend zijn voor 
het eventueel optreden van gehoorbeschadiging. 
Een geluidsniveau van 101 dB is veilig bij een duur van 3,5 minuten per dag, 104 dB is veilig bij 1,5 
minuut per dag en 107 dB bij 0 seconden per dag! 
 
Ik heb na dit onderzoekje besloten om voortaan te spelen met oordopjes, speciaal met een filter 
geschikt voor muziek. Als je vragen daarover hebt, mag je me altijd daarover aanspreken of mailen.  
 
Marianne de Leeuw 
E-mail: m_deleeuw@hotmail.com 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geluid… 

mailto:m_deleeuw@hotmail.com
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Kopij inleveren voor de 20e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Prijsvraag: 
  
 Van wie zijn deze charmante benen??? 
 Stuur je antwoord naar: muzikrant@yahoo.com 
 

  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Ingezonden door de Schijndelse Harmonie: 

 

 

Twijfel niet, zet je onzekerheid overboord en doe mee!  

Schrijf je nú in voor audities Promconcert 2013 
 
Twijfel niet, zet je onzekerheid overboord en schrijf je in! Nog maar een aantal dagen, en dan sluit 
de inschrijftermijn voor de audities van het Promconcert 2013 in Schijndel. De Schijndelse 
harmonie zoekt voor deze twee grandioze avonden nog lokaal en regionaal talent. Kun je zingen, 
dansen, muziek maken of acrobatische kunsten en ben je in oktober 2013 16 jaar of ouder? 
Reageer dan snel! 
 
Het Promconcert is een initiatief van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, maar is nadrukkelijk 
bedoeld voor de hele gemeenschap. Daarom hoopt de harmonie dat (onbekende) talenten uit De 
Meierij hun muzikale kunsten tijdens het Promconcert met het publiek willen delen. 
 
Twee keer eerder hield de vereniging een groots opgezet Promconcert waar nationale helden als 
musicalster Henk Poort en zangeres Petra Berger aan meewerkten, maar waarbij lokaal talent een 
even zo grote rol speelde. Kortom: het Promconcert is een mix van deelnemers, muziekstijlen en 
zang en dans. De organisatie wil door middel van openbare audities talent in de regio een kans geven 
op te treden tijdens dit spektakel. Grijp je kans!  
 
De audities vinden zaterdag 13 oktober 2012 plaats in Cultureel Centrum ‘t Spectrum in Schijndel. 
Inschrijven kan tot vrijdag 14 september 2012 via het inschrijfformulier op de website van het 
Promconcert: www.promsschijndel.nl. Op deze website vind je tevens een promofilmpje van 
voorgaande edities en kun je de voorwaarden voor deelname bekijken. 
 

 
 
Voor meer informatie over deze audities en het promconcert 2013 kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de Promcommissie, Peter de Rooij, via: peterderooij@prorooij.nl. 
 
 
 

http://www.promsschijndel.nl/
mailto:peterderooij@prorooij.nl
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum    secretaris: Marleen v.d. Zanden   penningmeester: Nick Kockx 
 

Muziek Evenementen Financiën 
Werving en 

selectie 
Beheer 

PR en 
communicatie 

       

Muziek 
Robert van 

Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van 
Houtum 

Cees van Hattum 
Dré Dekkers 

Bas van Ewijk 
 

Supervisor 
Jenneke van 

Houtum 
 

Bladmuziek 
Ad Verboven 

Corné van Hout 
 
 
 

Concerten 
José Vugts 

Susan Verstijnen 
 

Buitenoptredens 
Arno Bergman 
Marc van Iersel 

Nick Kockx 
 

Solistenconcours 
Joyce van 
Brunschot 

Jenneke van 
Houtum 

 
Dauwtrappen 

José Vugts 
Ad Vugts 

 
Noten op de noen 

Marijke Beset 
José Vugts 

 
Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
 Laura Kloprogge 

Nick Kockx 
Wendy Vugts 

Financiën 
Nick Kockx 

 
Oud ijzer 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Piet Vermeer 

 
Kledingmarkt 
Marijke Beset 

 
Plantjesactie 

Nick Kockx 
Marc van Iersel 

 
Lotto 

Piet Vermeer 
 

Vrienden: 
Christ van Iersel 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding en 
werving 

José Vugts 
 

MiKA en 
Opstaporkest 

Anita van Haaren 
Helma Hoff 

Jeanine van Iersel 
Lucy de Graaf 

Odette Mostard 
Harriette de Kadt 
Inge van Sprang 

 
Slagwerkgroep 

José Vugts 
Marc van Iersel 

 
 

 
 

Secretariaat 
Marleen v.d. 

Zanden 
 

Onderhoud & bar 
Notenkraker 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Beheer 

Notenkraker 
Ad Verboven 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Instrumenten 
Ad Verboven 

Christ van Iersel 
Piet Vugts 

Hans Leermakers 
Ilse de Vrije 

Hans van Rooij 
 

Uniformen 
Nolly van 
Brunschot 

Pers en PR 
Christ van Iersel 

Marleen v.d. 
Zanden 

Lucy de Graaf 
 

Muzikrant 
Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

José Vugts 
Marleen v.d. 

Zanden 
Theo van Hattum 

 
 
 

     15 april 2012 

 


