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Lenteconcert
Zaterdag 6 april a.s. in
Dorpshuis Meerwaarde
Aanvang 19.30 uur
Gratis entrée
Met een gastoptreden
van Zeeuwse Sien
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Donateurs
In januari zijn verschillende leden
van de vereniging op pad gegaan
voor de donateur wervingsactie. Dit
heeft een geweldig resultaat
opgeleverd waar wij dankbaar voor
zijn. Daarom willen wij alle nieuwe
donateurs, maar zeker de donateurs
die ons de afgelopen jaren al hebben
gesponsord, bedanken voor jullie
jaarlijkse donatie!

Actie
Naast dat wij nog steeds hard bezig
zijn met het bekend maken van de
actie Sponsorkliks willen wij u graag
kennis laten maken met de lege cartridge/oude telefoon actie. Door lege
cartridges of oude telefoons bij ons in
te leveren bent u milieuvriendelijk
bezig, want deze worden gerecycled,
maar daarnaast steunt u ook onze
clubkas. De lege cartridges of oude
telefoons kunnen bij één van onze
leden worden ingeleverd en bij vragen
kunt u natuurlijk ook bij een van onze
leden terecht. Wij danken u alvast
hartelijk.
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Het drumstel
Wie ben je?
Ik ben Sjaak Aantjes en ik ben 41 jaar. In oktober 1986 ben ik op 9 jarige
leeftijd begonnen bij de drumband van muziekvereniging Vooruit en
vanaf 1993 ben ik te vinden achter het drumstel van de fanfare.
Wie in de vereniging bespeelt het drumstel?
Naast dat ikzelf het drumstel bespeel, speelt Shania Raamsdonk ook
enkele nummers op het drumstel. Tijdens het jaarconcert van
afgelopen jaar hebben wij een nummer gespeeld, genaamd
Fascinating Drums, waarbij drie drumstellen aan bod kwamen.
Bente de Bat heeft hier ook een stukje op zijn drumstel gespeeld.
Hoe is het drumstel ontstaan?
Zo’n dertigduizend jaar geleden wisten de mensen al trommels te
maken. Dit deden ze door een dierenvel over een ketelvormig voorwerp te spannen en het te gebruiken als slagvel. Waar een drumstel
tegenwoordig de fundering van de muziek vertegenwoordigt, had
de percussionist toentertijd wel een andere functie.
Slaginstrumenten werden gebruikt voor onder meer religieuze
ceremonies, jacht- en oorlogsrituelen en communicatie. Bovendien
stond de drummer er vaak alleen voor, want (bas)gitaristen,
toetsenisten, strijkers en blazers konden hun talent nog niet tonen,
simpelweg omdat hun instrumenten nog niet bestonden.
Wat voor instrument is het drumstel?
Een drumstel is een groep van slagwerkinstrumenten waarachter
één persoon muziek maakt. Deze persoon noemen we een
drummer. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van
verschillende andere slagwerkinstrumenten, maar deze worden door
Dries Weber en Kevin van Houte bespeeld.
Wie is de meest bekende drummer voor jou?
Cesar Zuiderwijk, hij is met regelmaat bij de Baxshop geweest om zijn
kunnen te demonstreren. Naast Cesar Zuiderwijk zijn ook Buddy Rich,
Gene Krupa en Neil Peart bekende drummers voor mij. Deze vier
drummers zijn ware legendes en hebben hun sporen in de drumwereld
dubbel en dwars verdiend.

Percussionisten gezocht!
Lijkt het u leuk om samen muziek te maken,
maar u ziet het niet zitten om een instrument te
moeten leren bespelen? Dan is de percussie
groep misschien wel iets voor u!
Met alleen noten leren lezen komt u al een heel
eind en dat is gemakkelijker dan u denkt.
Interesse???
Kom dan een keer tijdens de repetities luisteren
hoe leuk het is! We repeteren op donderdagavond van 19.30 – 21.30 in Meerwaarde.
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Op de lessenaar
Coldplay Classis - Arrangement Michael Browns
Coldplay is een Britse popband die in 1996 in Londen werd gevormd en de muziek van
deze band blijft een prominente rol spelen in de eigentijdse popmuziekwereld.
Het stuk Coldplay Classic is een vlotte, geweldig klinkende medley van hun grootste
hits: Clocks, Paradise en Viva La Vida. Clocks is nog steeds de best bestverkochte
song op iTunes. In de song Paradise staat de olifant centraal die ontsnapt uit de dierentuin
en naar het paradijs vlucht. De alternatieve videoclip voor Viva la Vida werd opgenomen in
Den Haag.
De Film ‘A head full of dreams’ is een muzikale documantaire over Coldplay.

Bohemian Rhapsody - Arrangement Paul Murtha
Dit is een stuk in rapsodische vorm van de Britse popgroep Queen. De term
Rhapsody komt uit de klassieke muziek en betekent dat het uit verschillende muziekstijlen bestaat.
Het nummer bestaat uit 6 delen. De intro gevolgd door een ballade. Daarna volgen een
korte gitaarsolo, een opera-achtig intermezzo en een hardrockgedeelte. Ten slotte is er
een lang outro (naspel) wat wordt afgesloten met het geluid van een gong.
Het stuk verscheen in 1975 en heeft een afwijkend vorm qua opbouw doordat het geen
refrein kent, tevens komt geen enkel couplet een tweede keer voor. Misschien werd
het mede daardoor een wereldwijde hit en wordt dit nummer algemeen beschouwd als
een van de succesvolste popnummers aller tijden.
In de sinds 1999 jaarlijks door Radio 2 uitgezonden Top 2000 stond Bohemian
Rhapsody bijna elk jaar op nr 1. De film Bohemian Rhapsody ging op 23 oktober
2018 in Londen in première en is een verpletterende ode aan Queen, hun muziek en
hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury.

My Heart Will Go On - Arrangement Paul Murtha
Dit is een nummer van Celine Dion en is de Sound track van de film Titanic.
De film gaat over de twee geliefden Rose en Jack, die elkaar ontmoeten tijdens de fatale
overtocht van de RMS Titanic in 1912. Het schip bezweek nadat hij in botsing kwam met een
ijsberg in het midden van de Noord-Atlantisch Oceaan.
Deze liefdesballade werd een internationale hit en tevens één van de best verkochte singels
aller tijden en heeft een grote rol gespeeld in de carrière van Celine Dion.

The best of James Bond - Arrangement Paul Murtha
Dit is een stuk met een aantal van de bekendste spionage-thema's van de James Bond films
door de jaren heen, nl. De bekende liedjes in dit stuk zijn James Bond Theme, Goldfinger,
Live and Let Die en Skyfall. James Bond Theme is de originele soundtrack van de James
Bond films en komt in alle films voor. Goldfinger is de 3e James Bond film en is uitgebracht
in 1964. Skyfall is de 23e film en ging in 2012 première. Live and Let Die is de 8e film en verscheen in 1973.

Hallelujah - Arrangement Frank Bernaerts
Dit nummer geschreven door de Canadese zanger Leonard Cohen en verscheen voor het
eerst in 1984, sindsdien is het tientallen keren gecoverd. Daarnaast is het nummer veelvuldig
gebruikt in films en televisieseries, zoals Shrek, Basquiat, The West Wing, The
O.C. en Numb3rs.

Komende activiteiten
Zaterdag 6 april 2019 :

Jaaruitvoering/Lenteconcert

Zaterdag 27 april 2019 :

Koningsdag in Waarde

Zaterdag 4 mei 2019 :

Dodenherdenking

Donderdag 16 mei 2019 :

Ophalen deelnemers “Wandelvierdaagse”

Week van 19 t/m 25 mei 2019 : Anjerfondscollecte
Zaterdag 25 mei 2019 :

Concert op Grote Markt te Goes

Zaterdag 15 juni 2019 :

Jubileum voetbalvereniging SC Waarde

Zaterdag 14 of 21 dec. 2019 :

Kerstconcert in N.H. Kerk Waarde

Zaterdag 4 april 2020 :

Jaaruitvoering/Lenteconcert

De data voor het zomeravondconcert en najaarsconcert in Krabbendijke
zijn nog niet bekend. Wanneer dit duidelijk is zullen wij dit met jullie delen.
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