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Lenteconcert 2018
Vooruit met een Voice
Met een gastoptreden van
Bram Houg, bekend van
The Voice of Holland.
Zaterdag 7 april a.s. in
Dorpscentrum MeerWaarde

Aanvang 20.00 uur
Gratis entree
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Hoe werkt het?
Ga naar www.sponsorkliks.com en zoek ‘muziekvereniging Vooruit’ bij
‘Wie wilt u sponsoren?’ (of ga naar www.muziekvereniging-vooruit.nl en
klik op het Sponsorkliks logo). Kies de webshop waar uw bestelling wilt
plaatsen. Maak hiervoor gebruik van de knop ‘Bestel’. U wordt doorgestuurd naar de webshop waar u uw bestelling kunt doen zoals u gewend
bent! En klaar is Kees, met slechts een paar extra ‘kliks’ voorziet u
Vooruit van een directe inkomstenbron.
Vooruit dankt u hartelijk voor de sponsoring!
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Op de lessenaar
The Pink Panther

One Direction in Concert

The Pink Panther is een
filmserie van 11 films. De
bekende soundtrack die
in dit nummer te horen
is, is gecomponeerd door
Henry Mancini.

One Direction is een boyband uit het Verenigd
Koninkrijk en Ierland.
Sinds maart 2015 bestaat
de band nog uit 4 leden. In
maart 2016 nam de band
voor onbepaalde tijd een
pauze.

Les Misérables
De hoofdpersoon is 19
jaar en zit in een strafkamp omdat hij brood
heeft gestolen. Hij
bekeert zichzelf en
keert terug in de maatschappij, maar zijn verleden laat hem niet los.

The Beatles Gold
The Beatles was een popgroep uit Liverpool. De
groep was actief in de
jaren 60 en is de meest
invloedrijke band uit de
geschiedenis van de
popmuziek.

Wist je dat ...
● Bram Houg zijn debuut maakte bij kinderen voor kinderen
met “Zij is mooier dan
de mooiste, in haar ogen
schijnt de zon”.

● Ons oudste lid in februari 80 jaar is
geworden.

● Je met een uur Tuba
spelen 280 calorieën
verbrandt.
Je deze calorieën er in
de derde helft weer aan
kunt eten en drinken.

● Onze nieuwste leerling binnen een half
jaar al in zijn eentje
heeft opgetreden en
dat het erg goed ging.

● De oud papier container
tegenwoordig in de Westveerpolder staat en hierdoor de route gewijzigd is.

Muzikanten gezocht
Ben je op zoek naar een leuke
hobby, veel plezier, gezelligheid,
ben jij vrij op de donderdagavond
en heb je nog een beetje lucht
over, breng dan eens een bezoekje
aan onze wekelijkse repetitie.
Lijkt het je leuker om onze slagwerkgroep te versterken, kom dan
eens langs op de woensdagavond om
een repetitie van onze drummers
bij te wonen.

Heb je interesse?! Kijk dan op
www.muziekvereniging-vooruit.nl

Ben jij helemaal niet muzikaal,
maar wil je toch graag wat betekenen voor Vooruit? Dat kan! We zijn
nog hard op zoek naar vrijwilligers
die ons willen helpen bij het
ophalen van oud papier.
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Woordzoeker

De bas-tuba
Wie ben je?
Ik ben Jan Jansen en 80 jaar oud. Ik ben geboren en opgegroeid in
Kattendijke in een gezin met 7 kinderen. Vanwege mijn werk als architect
ben ik in 1962 in Waarde komen wonen. Door Louw Koeman ben ik gevraagd
om in de muziekvereniging te komen. Hij leerde mij muziek lezen en het bespelen van de bugel. Toen Louw Koeman stopte met het bespelen van de bas
zij hij ‘laat Jan dat maar leren’, zo ben ik bassist geworden. In 1964 ben ik
gekozen tot voorzitter en heb dit 40 jaar gedaan. Eind jaren 60 hadden we
nog maar 14 spelende leden. Gelukkig heb ik samen met Bram Wondergem
besloten om door te gaan en meldden zich na een ledenwerving 28 leerlingen
aan.
Wat voor soort instrument is de bas-tuba?
De bas-tuba, kort genoemd de Bas, is een groot koperinstrument. Dit
instrument speelt de laagste tonen in een muziekstuk en is onmisbaar in een
fanfare, harmonie of brassband. Ik bespeel de bas in Vooruit, in het
Seniorenorkest Zeeland en heb op verzoek in vele orkesten als invalkracht
gespeeld.
Wie in de vereniging bespeelt dit instrument?
Jammer, maar in vele orkesten is er gebrek aan bassisten. Binnen Vooruit
ben ik de enige basspeler. Ik speel met veel plezier en studeer daarom zeer
vaak verschillende liedjes, zoals school– en volksliedjes, hymnes en uit mijn
kerkboek.
Wie is de meest bekende basspeler volgens jou?
Er zijn best een aantal zeer goede en bekende basspelers. Een erg bekende
bassist is Jos Jansen (geen familie) van de Marinierskapel. Een basspeler
treedt zeer weinig op als solist en heeft dus niet de bekendheid van andere
koperblazers. Toch luister ik graag naar de CD’s van Patrick Sheridan. Deze
persoon speelt op een geweldige manier zeer moeilijke stukken, zoals ‘The
Flight of the Bumble Bee’.

Komende activiteiten
7 april 2018:

Lenteconcert 2018

27 april 2018:

Koningsdag

4 mei 2018:

Dodenherdenking

17 mei 2018:

Avondvierdaagse

27 mei t/m 2 juni 2018:

Anjeractie

7 juli 2018:

Concert op ‘t Kaaifeest in Waarde

6 oktober 2018:

Najaarsconcert Krabbendijke

15 december 2018:

Kerstconcert

6 april 2019:

Lenteconcert 2019

Een zomeravondconcert op Oostdijk en Krabbendijke staat ook nog op de
planning, alleen zijn de data van deze concerten nog niet bekend.
Wij zullen u hier van op de hoogte houden.

Bestuur:

Muziekvereniging Vooruit
p/a Noordweg 39
4413 AB KRABBENDIJKE

Tona Verburg

Voorzitter

Manon Vreeke

Secretaris

Adri van Espen

Penningmeester

Suzette Blok

Notuliste

Rianda van de Velde

Algemeen bestuurslid

Joke Schrier

Algemeen bestuurslid

Anja Vreeke

Algemeen bestuurslid

www.muziekvereniging-vooruit.nl
www.facebook.com/muziekverenigingvooruit

