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Lenteconcert 2020
Zaterdag 4 april 2020
in Dorpscentrum
MeerWaarde te Waarde
Aanvang 19.30 uur
Met een gastoptreden van

zanger en saxofonist
Philip Stobbelaar
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: Lenteconcert

27 april 2020 : Medewerking Koningsdag
4 mei 2020

: Medewerking Dodenherdenking

14 mei 2020

: Medewerking Avond-4-daagse

11 juni 2020

: Zomeravondconcert Krabbendijke

9 juli 2020

: Zomeravondconcert Waarde

23 okt. 2020 : Medewerking Lampionoptocht
21 nov. 2020

: Medewerking intocht Sinterklaas

19 dec. 2020 : Kerstconcert
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120 jaar Vooruit
Vooruit werd opgericht op zaterdag 15 september
1900 en is vernoemd naar Paul Kruger, een
prominent Zuid-Afrikaanse boerenleider in de
opstand tegen het Britse bestuur. Door middel van
renteloze leningen werd een bedrag van 500 gulden
bijeengebracht voor de aankoop van instrumenten.
Nog geen half jaar later droeg “Paul Kruger” bij in
de feestvreugde naar aanleiding van het huwelijk
van koningin Wilhelmina op 7 februari 1901 en op 17
januari 1902 hield “Paul Kruger” zijn eerste concert
te Waarde.
Net na de Eerste Wereldoorlog werd de naam van
de vereniging “Vooruit”. Op de schoolzolder vond
men nl. het vaandel van de voormalige zangvereniging
Vooruit waarna “Muziek- en” erbij werd geborduurd,
zodat de muziekvereniging daarna was voorzien van
een vaandel en een nieuwe naam.

Gelukkig zijn er veel oude foto’s bewaard gebleven.
Daaruit blijkt dat er in de beginjaren alleen mannen
lid waren van de vereniging. Pas op een foto uit 1955
zijn de eerste vrouwen te zien. Hoe anders is dat
nu, de vrouwen zijn zelfs in de meerderheid!

In 1975 was Vooruit door het grote aantal
jeugdleden letterlijk uit haar jas gegroeid en
werden er nieuwe uniformen aangeschaft.

In 1995 was het rood/witte uniform niet meer van
deze tijd en werd blauw de kleur van Vooruit.

Inmiddels heeft u vast al wel gezien dat we sinds
vorig jaar het traditionele uniform hebben
vervangen door een meer casual outfit. Naast het
gilet dat u hieronder op de foto ziet, hebben we ook
nog een zwart colbert en een warme buitenjas zodat
we bij alle gelegenheden en weersomstandigheden
toch uniform gekleed kunnen gaan.

Dit jaar bestaat Vooruit 120 jaar! Geen echt
jubileum, maar we zijn er trots op dat deze super
gezellige vereniging nog steeds bestaat. Nieuwsgierig geworden, of vroeger lid geweest? Kom gerust
eens langs op een repetitieavond, en wie weet viert
u of jij over 5 jaar samen met ons het 125 jarig bestaan!
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Sopraansaxofoon
Wie ben je?
Ik ben Tessa de Kunder en ik ben 23 jaar oud. Inmiddels
ben ik al ruim 15 jaar lid van de vereniging. Ik ben
begonnen op blokfluit en vervolgens ben ik de altsaxofoon
gaan bespelen. Begin 2018 heb ik de mogelijkheid
gekregen om sopraansaxofoon te gaan spelen, en heb ik
deze kans met beide handen aangegrepen. Naast dat ik
spelend lid ben, zet ik mij ook in voor deze nieuwsbrief en
voor overige PR-activiteiten.
Wat voor soort instrument is de sopraansaxofoon?
In de saxofoonfamilie is de sopraansaxofoon één van de
kleinste saxofoons. De soprillo en sopraninosaxofoon zijn
nog kleiner, maar daarentegen is de altsaxofoon maar één
slag groter. Een sopraansax is doorgaans recht, in
tegenstelling tot de alt en lagere leden van de
saxofoonfamilie.
Wie in de vereniging bespeelt dit instrument?
Binnen de vereniging ben ik de enige die dit instrument
bespeelt. In vele gevallen wordt er ook maar één
sopraansaxofoonpartij door de componist geschreven.
Deze partij gaat vaak samen met de partij van de bugel.
Met de hoge noten die in de partijen zitten verwerkt, is
dit een mooie aanvulling voor onze vereniging.

Woordzoeker

Op de lessenaar
Vive la France

Aladdin

Dit is een compilatie van
verschillende bekende
Franse liedjes, waaronder La Marseillaise,
Je Ne Regrette Rien,
Pour Un Flirt en Les
Champs-Elysée.

Deze animatiefilm uit
1992 is gebaseerd op
het sprookje Aladin en
de wonderlamp, één van
de sprookjes uit
Duizend-en-één-nacht.
In 2019 is de film
opnieuw uitgebracht als
live-action remake van
de film uit 1992.

Evergreen
De singel Evergreen is de
titelsong van de film A
Star Is Born uit 1976.
Barbra Streisand zong
dit nummer en ontving
hiervoor als eerste
vrouwelijke componiste
een Academy Award.

Overture Bonne
Fortune
Deze ouverture is in
1948 geschreven door
de Nederlandse
componist en dirigent
Simon Petrus van
Leeuwen. Vooruit
heeft dit nummer in
1949 ook al eens
gespeeld en daarmee
op concours een 3e
prijs behaald!
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