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Lenteconcert 2022
Zaterdag 9 april a.s. in
Dorpshuis MeerWaarde
Aanvang 19.30 uur
Gratis entrée
Met een gastoptreden
van Ron van Hoof
Inhoud
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Muzikaal talent (in wording) gezocht!
Ben je een muzikaal talent, of lijkt het je heel leuk om een muzikaal talent te worden?
Word dan lid van Vooruit!
Wij zijn op zoek naar zowel blazers als drummers. Voor beide instrumentgroepen is het
mogelijk om les te nemen.
Heb je de smaak dan te pakken, dan zien we je graag op donderdagavond bij de wekelijkse
repetitie in MeerWaarde. Hier repeteren we met het orkest voor concerten, rondgangen
door het dorp en maken we veel plezier met elkaar. Op woensdagavond repeteert de
drumband.
Interesse? Neem dan contact op via www.muziekvereniging-vooruit.nl/contact.html
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Vooruit in coronatijd
In maart 2020 waren we hard aan het repeteren voor het voorjaarsconcert dat gepland stond op 4 april.
Vanaf 16 maart 2020 zaten we plots allemaal thuis te werken, evenementen werden afgelast en was
samen muziek maken niet meer mogelijk. Iets wat zo vanzelfsprekend was. In de afgelopen twee jaar
hebben we door alle maatregelen helaas geen concerten kunnen geven, of hebben we op een andere
manier onze muziek aan u ten gehore kunnen brengen. Wat heeft dit met de vereniging gedaan?
Tona Verburg - Voorzitter Vooruit
Na een geslaagd kerstconcert in 2019 was het duidelijk wat ons volgende doel zou zijn: een jubileumconcert op 4 april 2020 want Vooruit vierde haar 120-jarig bestaan. Speciaal voor die gelegenheid werd
de oude klassieker “Overture Bonne Fortune” (uit 1949) uit ons archief gehaald en weer op de lessenaar
gezet. Echter, in maart was ons (muzikale) leven binnen enkele weken drastisch veranderd, verre van
“Bonne”. Nu zijn we twee jaar verder en zijn we er, net zoals veel verenigingen, niet geheel zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Maar… zoals het er nu uitziet, kunnen en willen we weer gaan bouwen met als
doel “samen muziek maken met een mooi resultaat”, waarbij gezelligheid ook hoog in het vaandel staat.
Op naar de 125!
Max Roozeboom - Dirigent Vooruit
"Een dirigent in coronatijd". Hoe erg is dat? Nou, niet erger voor een dirigent dan voor ieder ander lid
van een muziekvereniging! Geen repetities waarin je aan muziek kunt werken, kunt toewerken naar een
bepaald niveau voor een uitvoering of iets dergelijks. Maar ook steeds het opnieuw oppakken van de
draad als er weer versoepelingen kwamen. Met horten en stoten. Niet iedereen is, om begrijpelijke
redenen, direct bereidt om weer met een groep muzikanten in 1 ruimte te gaan zitten. Dus, je start weer
opnieuw met een groep die gaandeweg weer uitgroeit tot een volwaardig orkest. Om dan, na een paar
maanden, weer "terug in je hok" te moeten en weer maar af te wachten wanneer "we weer mogen". Wat
ik zeker zo heb gemist is het contact met de muzikanten. Het praatje in de pauze onder het genot van
een kopje koffie of achteraf als, onder het genot van 'n drankje en 'n hapje, alles wat er in de week
weer is gebeurd, de revue passeert. Laten we hopen dat deze nare tijd voorgoed achter ons ligt en dat
we weer gezamenlijk kunnen toewerken naar een mooie uitvoering! Om te beginnen op 9 april a.s.
Manon de Leeuw - Lid Vooruit
De donderdagavond is al jaren gereserveerd voor de repetitie van de muziek. Nooit gedacht dat er een
tijd zou komen waarin het niet toegestaan zou zijn om naar de repetitie te gaan. Helaas waren er in de
afgelopen 2 jaar meerdere periodes waarin de repetities niet toegestaan waren. In eerste instantie was
het even wennen om de donderdagavond thuis te zijn. Niet alleen om geen muziek te kunnen spelen, maar
juist ook om de muziekcollega’s te moeten missen. Naast de muzikale activiteiten is Vooruit namelijk ook
een hele gezellige club. Gelukkig waren we als Vooruit creatief genoeg om met elkaar in contact te
blijven. We hebben zelfs nog samen online muziek gemaakt. Nu lijkt corona een steeds minder grote rol
te spelen in onze samenleving. Hopelijk blijft dit zo en kunnen onze repetities weer gewoon wekelijks
doorgaan zoals we dat gewend waren.
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Op de lessenaar
ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE
Deze optimistische boodschap is de titel van een populaire song uit de bekende
Monty Python film 'Monty Python's Life of Brian'. Monty Python was een gezelschap
Engelse komieken dat zich continu in een absurdistische wereld begaf en deze op
een prachtige wijze in beeld bracht. Met de bekende droge Engelse humor, die je
dwingt om minimaal een glimlach op je lippen te krijgen. Maar ook de titel op zich
staat voor hoop. Je kunt de zaken altijd van twee kanten bekijken. We zijn weer
gestart en ja het blijft nog steeds een min of meer absurde wereld waarin wij ons
begeven, en het is nog steeds niet helemaal normaal. Maar wij gaan voor de “bright
side”.

SINGIN’ IN THE RAIN
Wie kent niet de beroemde filmscène waarin Gene Kelly zingend om een lantaarnpaal heen danst en zich met een paraplu in de hand spetterend door de plassen
beweegt? Het lied dat hij daarbij zingt is al net zo iconisch en bekend bij jong en
oud! Ook zin in zingen in de regen?

MY DREAM
Peter Leitner is componist, arrangeur, trompettist en zanger van de
succesformatie "Fegerländer" uit het Oostenrijkse Karinthië. Onder het motto
"Der Blasmusik-Schlager" brengen de 13 muzikanten Boheemse blaasmuziek op
hoog niveau, gecombineerd met moderne schlager-bigband muziek. Tot het
repertoire van het populaire Oostenrijkse blaasorkest-bigband behoren talloze
eigen composities van Peter Leitner, zoals "My Dream". De prachtige melodie is bij
het improviseren met bugel en piano ontstaan en werd later uitgewerkt tot een
ontroerende blaasmuziek-popballade voor solobugel. We betoveren graag ons
publiek met de prachtige klanken van "My Dream"!
PUEBLO
Dit indrukwekkende werk van John Higgins weerspiegelt de mysteries van de
inheemse Amerikaanse volkeren, hun verwantschap met de natuur en wonend in een
Pueblo (nederzetting). Pueblo's zijn historische gemeenschappen en nederzettingen
in het zuidwesten van de Verenigde Staten en worden gekarakteriseerd door
huizen met Mexicaanse en Spaanse invloeden. De gebouwen zijn voornamelijk van
klei in pasteltinten, okergeel en wit. Het stuk bestaat uit 4 secties genaamd:
“Enchanted Mesa”, “Adobe Village”, “Ancient Voices” en “Mother Earth, Father
Sky.” Opvallend hierin is de bijzondere solo.

Wist-je-dat...
● Onze voorzitter ongeveer 90 uur
aan de digitale kerstgroet heeft
gewerkt!
● Sinds de uitbraak van het
coronavirus 44 repetities niet door
zijn gegaan. Dit staat ongeveer
gelijk aan een heel jaar van
repetities. Hopelijk blijft het
hierbij!
● De jubilarissen altijd tijdens het
lenteconcert een speldje uitgereikt
krijgen. Vorig jaar heeft de
uitreiking niet plaats kunnen
vinden. Manon is 25 jaar lid en
Kevin 12,5 jaar. Proficiat!

● Onze oude uniformen te koop
worden aangeboden als bijvoorbeeld kostuum voor de carnaval.
Mocht u interesse hebben of
iemand kennen die interesse
heeft, dan kan er contact
worden opgenomen met via
www.muziekverenigingvooruit.nl/contact.html

● Onze dirigent ook les geeft aan
een leerling op blokfluit.
● Onze leerling op F-hoorn
geslaagd is voor haar theorieexamen A! En dat ze op 9 april
praktijkexamen mag doen.
We wensen haar veel succes!
● Een aantal vrouwelijke
muzikanten meedoen aan het
Sophia biljardtournooi. En dat ze
daar veel plezier in hebben!
● We ernaar uitkijken u weer te
verwelkomen!

Komende activiteiten
Zaterdag 9 april 2022

:

Lenteconcert 2022

Woensdag 27 april 2022

:

Koningsdag

Woensdag 4 mei 2022

:

Dodenherdenking

29 mei t/m 4 juni 2022

:

Collecte Prins Bernard Cultuurfonds

Donderdag 21 juli 2022

:

Zomeravondconcert Waarde

Vrijdag 16 dec. 2022

:

Kerstconcert 2022 in N.H. Kerk

Zaterdag 8 april 2023

:

Lenteconcert 2023

De data voor het zomeravond- en najaarsconcert in Krabbendijke zijn nog
niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij deze met jullie delen.

Bestuur:
Tona Verburg
Manon de Leeuw
Tessa de Kunder
Suzette Blok
Rianda Houtekamer
Joke Schrier
Anja Vreeke

Muziekvereniging Vooruit
Westhof 6
4413 GJ KRABBENDIJKE

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Notuliste
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

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

