
aan familie vrienden en 
kennissen om de kerk 
helemaal gevuld te krij-
gen. De PR commissie zal 
eveneens actie onderne-
men om het concert on-
der de aandacht te bren-
gen. 
Entree vragen aan de 
kerkdeur doen we niet en 
toch koppelen we een 
goed doel aan the Passi-
on. Daarover later meer. 
Maandag 1 april 15.00 
uur. 
 
Bonte avonden 
‘De doge generale’ zoals 
de eerste gezamenlijke 
repetitie voor de bonte  
avonden wordt genoemd, 
is erg hoopgevend verlo-
pen. Zeer gevarieerd, 
verrassend met veel ko-
mische momenten  en 
met medewerking van 
een paar ‘oud gedien-
den’ . 
Ingrediënten om nu al te 
spreken van een ouder-
wetse gezellige bonte 
avond. Vertel het verder! 
 
Binden Boeien Behou-
den 
Deze drie woorden staan 
opnieuw centraal als het 
gaat over de jeugd die 
een blaasinstrument be-

speelt of achter het slag-
werk te vinden is. We ma-
ken ons toch wat zorgen 
over een stagnerende 
doorstroming en daarom 
gaat een commissie aan 
de slag om zich over dat 
onderwerp te bezinnen. 
Vooralsnog zijn dat Jan-
neke, Erwin, Natalie en 
Tjeu Klauwers. Heeft ie-
mand vernieuwende idee-
ën dan weet u nu wie u 
kunt aanspreken. 
 
Valentijnsconcert 
Forever Youg deed ook 
mee aan het Valentijns-
concert op 24 feb. in de 
Oranjerie. Het theater 
was tot de nok gevuld en 
het publiek heeft genoten. 
Wie evenwel achter de 
coulissen keek, maakte 
zich toch wat zorgen over 
de organisatie. 
Als zelfs dirigente Ester 
Alofs verbaasd kijkt naar 
onbekende  blazers die 
plotseling mee spelen dan 
geeft dat niet bepaald een 
geruststellend gevoel. Mu-
zikanten zijn soms net 
acrobaten die altijd weer 
op hun pootjes terecht 
komen. Concert geslaagd! 
 
 
Foto iphone Tjeu Klauwers 

Sjiek! 
Martijn Klauwers en Stef 
Kessels hebben zich on-
langs bij de Sillentaler ge-
meld om mee gaan te spe-
len maar zo ver zal het 
niet komen. De volledige 
naam van de Sillentaler 
deed denken aan een spe-
ciaal genre muziek maar 
de band ambieert ook he-
dendaagse genres. Na een 
onderlinge brainstorm ses-
sie kwam de naam Sjiek! 
boven drijven.  
Sjiek! mét uitroepteken. 
De bezetting wordt dus 
wel uitgebreid met Martijn 
en Stef en we wachten op 
het eerste optreden van 
de Sillentaler onder de 
nieuwe naam ‘Sjiek!’ 
 
The Passion 
De leden van het korps 
moeten de handen nog 
behoorlijk uit de mouwen 
steken  om op tweede 
paasdag alle nootjes 
op het goede moment in 
de juiste harmonie te laten 
klinken. Alle hens aan dek 
voor alle muzikanten. De 
oproep is duidelijk. Er kan 
geen repetitie meer gemist 
worden om er voor het 
publiek weer een heel 
mooi evenement van te 
maken. Vertel dat laatste 

Infobulletin 
http://www.fanfareconcordialeveroy.nl 

Agenda:  

8/9 mrt. Bonte avonden 

23 mrt. Oud ijzer actie 

7 april Eurofestival              

 Forever Young 

1 april The Passion 

St. Barbarakerk 15.00 uur 

9 april Jaarvergadering 

21.00 uur 

 
Wij feliciteren  
26 feb. Ron Mertens 

27 feb. Hans Verlaek 

1 mrt. Lieke van Heel 

2 mrt. Marco Alofs 

2 mrt. Phyl Kessels 

7 mrt. Edwin Kurstjens 

7 mrt. Frank van Rijt 

7 mrt. Johan Ganzier 

10 mrt. Nando Zwambag 

 

Opruimen na de  

repetitie: 

26 feb. Marieke, Phyl/

Amber 

5 mrt. Lilian en Jill 

12 mrt. Janneke en Peter 

 

Om te onthouden Dinsdag 26 feb. 

2013-4 Sjiek! 

          


