RÉSONANCE

Verenigingsblad van Harmonie Gaudete in Domino

editie 33 Uitgave januari 2015

Cd-

Op 22 en 23 november was het dan zover, we
namen met de harmonie onze cd op!

Joost maakte de
keuzen uit ons brede
repertoire en zo

special !

Gaudete @ home
Het idee was er al jaren,
vanuit de leden zelf naar
voren gebracht als eens
‘wat anders’ dan een
groot concert of concours om je op voor te
bereiden.
Het jaar 2014 leende
zich ook goed voor een
wat alternatieve
programmering.
Er werd uitstel gevraagd
aan de bond voor
deelname aan een
concertwedstrijd
(voorheen concours) omdat we niet over een
vast repetitielokaal kunnen beschikken wegens
de verbouwing van de
schouwburg. Diezelfde
verbouwing maakt ook
dat we geen beschikking
hebben over de mooie
concertzaal. Al met al
konden we onze repetities dus gaan richten op
een ander uitdagend
project: een eigen cd.
Een cd waarop we voor
onszelf willen vastleggen waar we muzikaal
staan op dit moment en waarop we dat aan
anderen, gewoon thuis (@home) kunnen
laten horen en ook na jaren nog kunnen
blijven terugluisteren.
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hebben we tijdens de afgelopen maanden heel
diverse stukken kunnen repeteren om deze uiteindelijk in 2 dagen op te gaan nemen. Om met
onze dirigent te spreken, het is ‘een mooi palet
van ons kunnen’ geworden.
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De voorbereidingen zijn al een intensieve tijd
geweest maar het opnameweekend werd dat
helemaal. De parochie H. Martinus gaf alle
medewerking om de Jozefkerk te kunnen gebruiken als opnameruimte. De harmonie vond
de kerk qua akoestiek de beste locatie.
Er werden, vanwege die goede akoestiek ook al
vaker HAFA cd-opnamen gemaakt (door de
Luchtmachtkapel).
Voor de gelegenheid moest de kerk echter wel
voor een deel ontdaan worden
van de kerkbanken om voor het
hele harmonieorkest voldoende
plaats te bieden als opnamestudio. In de dagen voorafgaande
aan de opname werd er daarom
door vele handen al hard gewerkt om dit te realiseren. Banken werden losgeschroefd en
verplaatst, er werden geluidsabsorberende lappen stof op de
grond neergelegd.

nog extra af te schermen, zodat zo min mogelijk
geluid van deze instrumenten zou worden opgenomen door microfoons die hiervoor niet bedoeld zijn.
De muzikanten konden zich vrijdag de 21e
opmaken voor de belangrijke generale repetitie
in deze ‘studiosetting’ en dat was voor de meesten flink wennen.

Het opnameweekend

Ineens zit je dan toch anders
dan anders, verder uit elkaar
vooral en waren, door de geplaatste schermen, sommige
muzikanten ineens veel minder
goed hoorbaar en anderen juist
meer.
Kortom behoorlijk andere
klanken om je op te richten
maar, na een aantal nummers
spelen, raakte iedereen er
wel op ingesteld.
Verder kwam ook nog een praktisch probleem naar voren. De
kachel, een blower, die automatisch aanslaat, maakte nogal lawaai.
Daarom zou deze handmatig aanen uitgeschakeld gaan worden
tijdens de opnamedagen.
Ook werden grote transparante geluidsschermen geplaatst, bedoeld om het slagwerk en de
groep trompetten/trombones
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Zo werd het 22 november, opnamedag 1.
Wakker worden met Gaudete op de voorpagina
van de Maaslandeditie van de Gelderlander,
met bijbehorend het leuke artikel van Geurt
Franzen over ons opnameweekend.

Opnameweekend vervolg….
Allemaal op tijd paraat (8.45 uur) om om
9.00 uur aan een vol opnameprogramma te
kunnen gaan beginnen.
Bij de opname werd gebruik gemaakt van ca.
40 microfoons, opgesteld bij en boven de
meerdere instrumentgroepen. Verder stond
achter de dirigent een hoge standaard met
daarop nog 2 microfoons, die, van vóór het
orkest, het hoofdklankbeeld vormden.
Als orkest moesten we, steeds op het puntje
van de stoel, proberen ‘in balans’ te klinken,
onze Gaudete klankkleur zo goed mogelijk tot
zijn recht te laten komen want de geluidsopname zou gewoon de weergave worden van de,
door óns en op dát moment, gemaakte muziek.
De techniek zou achteraf wellicht nog wat bijschaven maar zeker niet kunnen toveren… Dit
betekende dus, voor iedereen individueel, waken voor foute noten en onzuiverheden maar
ook het samenspel optimaal laten zijn.

Voor en na elke opname
moest er ook enkele seconden helemaal stilte
zijn en ook tijdens het spelen van de stukken
moesten de muzikanten uiterst stil proberen te
zijn want alles was hoorbaar. Dus geen ritme
tikken met de voeten, geen gefluister met
buurman/vrouw, geen tussentijds kleppengerammel en waken voor geluid bij neerzetten
van dempers en ombladeren van muziek.
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Alle verkoudheden ten spijt was snotteren,
hoesten en niezen ook verboden tijdens de opnamen.
Het uitschakelen van de verwarming had toch
best impact. Soms vanwege het allemaal in
stilte moeten wachten op het stilvallen van de
blower, alvorens geconcentreerd een stuk in te
zetten. Maar ook moesten, vanwege de temperatuurschommelingen, de instrumenten telkens
opnieuw worden gestemd voor de volgende
opnamesessie. We wilden op de eerste opnamedag de meest complexe stukken opnemen.
Eigenlijk wilden we ook gewoon zoveel mogelijk stukken opnemen, om optimaal gebruik te
maken van de hele dag die we ter beschikking
hadden en van de te verwachten meest optimale concentratie en embouchure van de muzikanten. Ardross Castle, een 2e divisiestuk,
steeds al een ‘uitdaging’, vormde het zwaartepunt van de dag. Opperste concentratie van
vooral de solisten, om de mystieke, melancholische sfeer ‘echt’ op te roepen, gedurende het
lange werk en niet één keer maar meerdere
keren! RSC Music en dirigent Joost waren na de
derde opnamesessie voldoende tevreden over
het resultaat.
Na iedere opname van een stuk was er steeds
eenzelfde ritueel: dirigent en Roger naar de
regietafel, met alle digitale opnameapparatuur, voor de directe
feedback van opnameleider Roy
over wat hém, tijdens de opname,
al was opgevallen en het beluisteren van fragmenten. Soms was het
dan snel een ‘nee, niet goed genoeg’ maar ook wel een langer luisteren en overleggen of nóg een
keer gespeeld moest gaan worden.
Zo kon het gebeuren dat een enkel
stuk ‘in een keer goed’ bevonden
werd, maar de meeste stukken
moesten over.
Jammer en best moeilijk wanneer
je, als individueel muzikant, voor
je gevoel net wél lekker en foutloos
had zitten spelen.
Moeilijk voor een solist die,
tevreden over de solo, nógmaals perfectie
moet leveren. Het orkest voelde echter ook
vaak meteen goed aan of het, al dan niet,
een ‘cd-waardige’ uitvoering was geweest.
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De diversiteit van ons repertoire, met het doel
een cd te presenteren als afspiegeling van ons
kunnen, bleek op zo’n lange opnamedag ook
gewoon leuk en heel belangrijk om, juist mét
alle afwisseling, ieders spanningsboog op peil
te houden.

Het andere doel van het samen maken van cdopnamen was natuurlijk ook het organiseren van een intensief en gezellig project/
weekend voor Gaudete als club.

Qua temperatuurschommeling, moeten bijstemmen en dergelijke, ging het beter dan de
zaterdag maar om weer alle concentratie aan
te boren, steeds dat puntje van de stoel op te
zoeken, kortom weer eenzelfde opnamefocus
te hebben als de dag ervoor, bleek moeilijk.
Ook voldoende embouchure houden
bleek geen sinecure. Het nógmaals
moeten opnemen van een stuk,
voelde daarom steeds nét iets meer
als tegenslag maar al met al werden
óók de resterende werken naar tevredenheid vastgelegd. De hoop van
RSC Music en de dirigent was echter
dat er zondag nog voldoende tijd en
veerkracht over zou zijn om stukken
van de zaterdag nóg een keer en
‘vrijer’ en daarmee hopelijk nóg
beter te kunnen vastleggen.
Dat probeerden we als eerste met,
het al vermelde, Ardross Castle. Dit
bleek toch een brug te ver, ondanks
de, weer met alle liefde gesmeerde,
broodjes en de nóg lekkerder Chinese tomatensoep van chef Theo,
waarvan het recept gewild werd (zie elders in
deze speciale editie).

Dat werd het! Met dank aan alle vrijwilligers, die veel tijd in voorbereidingen en
uitvoering staken, waren er steeds voor
iedereen koffie, thee, fris en versnaperingen. Als lunch waren er stapels gesmeerde
broodjes en zelfs huisgemaakte soep uit de
Haagsestraat. Aan lange tafels in het parochiezaaltje, had iedereen veel met elkaar
te bepraten.
De zaterdag bleef, tot en met het laatste
opnamedeel, intensief. Iedereen was heel
moe maar ook tevreden dat we veel hadden kunnen doen, dat er mooie muzikale dingen waren gebeurd. Gezellig ook om samen
nog even ‘voldaan’ na te kaarten, te ontspannen met een drankje en, hoe kan het anders,
nootjes.
Opnamedag 2, zondag 23 november, kon pas
kort na de middag van start gaan want de vaste
kerkdienst vond gewoon doorgang.
Nou ja gewoon, natuurlijk wel in een vreemde
entourage, zo met Gaudete’s
opname-opstelling in het midden van de kerk.

Dus, vroeger dan gepland, werd besloten tot
‘einde opname’, langer doorgaan zou weinig
meer gaan toevoegen.
Het voelde ánders moe en ánders tevreden dan
die lange en intensievere zaterdag maar bij
iedereen was inmiddels wel veel nieuwsgierigheid en verwachting ontstaan naar het
eindresultaat, naar ‘onze’ cd.
Voor de behoefte aan ‘snel willen hebben en
kunnen geven’ werd een voucher gemaakt,
zodat leden met de feestdagen toch al ‘een
beetje cd’ als cadeau in handen hebben en
niet helemaal meer hoeven wachten tot de
cd-première.
Die première is op 18 januari 2015, tijdens het
grote Nieuwjaarconcert in de Martinuskerk,
samen met de koren Zang Veredelt en Vivace.
Helga van Duijnhoven
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Opname uit eigen gelederen
Naast het zoeken naar een geschikte opnamelocatie moest natuurlijk ook een partij worden
gevonden die de opname zou kunnen realiseren. De cd-commissie heeft gekeken naar opnamestudio's gespecialiseerd in het opnemen van
harmonieorkesten, maar dit zou hoge kosten
met zich hebben meegebracht, ook omdat daarvoor meerdere dagen heen en
weer gereisd zou moeten worden.

Maar liefst 40 microfoons werden opgesteld
om de instrumenten zoveel mogelijk afzonderlijk te kunnen opnemen. Het mixen van de
opgenomen stukken zou worden verzorgd door
Roy Creemers uit Overloon.
Roger: 'Ik ben gespecialiseerd in het faciliteren
van evenementen, zoals ook het uitversterken
of opnemen van orkesten. Het mixen is weer
een andere discipline en Roy, met wie ik veel
samenwerk, is een professional op dát gebied'.

In de St. Jozefkerk waren al eens opnamen geweest voor de Luchtmachtkapel,
maar dan moest nog wel een bedrijf worden gevonden die op locatie zou kunnen
opnemen. Snel werd duidelijk dat RSC
Music & Design uit Cuijk, het bedrijf van
Roger en Katinka Erkens, beiden muzikant bij onze harmonie, het aangewezen
bedrijf zou zijn om de opname te verzorgen.
RSC Music & Design bleek te beschikken
over alle apparatuur en attributen voor
een kwalitatief hoogstaande opname.
Roger: 'Ons bedrijf waarmee ik in 1996
ben begonnen is eigenlijk een uit de hand
gelopen hobby. Ik ben ooit begonnen als discjockey en ik wilde steeds het beste van het
beste. Stapje voor stapje, óók door het verkopen van apparatuur van gerenommeerde bedrijven waar we dealer van zijn, kon ik mijn
bedrijf uitbouwen tot wat het nu is.
Steeds vaker worden wij gevraagd om de licht-,
geluid- en beeldtechniek van grote evenementen te verzorgen, zoals onlangs nog bij
'Vrienden van Gennep Live'. Het is toch wel een
groot voordeel dat ik zelf een muziekinstrument bespeel want eerlijk is eerlijk, daardoor
heb ik toch wel een goed gevoel en klankbeeld
van verschillende bezettingen en om bijvoorbeeld een harmonieorkest op te nemen.'
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Op bezoek bij Roy waar dirigent Joost Hendriks aanwezig is, wordt net begonnen met het
mixen van Ardross Castle. Roy heeft een opleiding gevolgd voor Audio Engineer bij SAE in
Rotterdam en speelt daarnaast trompet bij
een fanfareorkest, dus ook ervaringsdeskundige. Het mixen gebeurt allemaal op een computer waarbij beurtelings per instrumentengroep
volumes op elkaar worden afgestemd.
Roy: 'De volumes per instrument zijn zo optimaal mogelijk opgenomen, maar daarmee zijn
ze nog niet optimaal in balans bij een bepaald
nummer of onderdeel daarvan'. Joost geeft
aanwijzingen bij het stuk waar Paul op fagot
wordt afgewisseld door Wilfred op klarinet.
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Vóórdat kon worden begonnen met mixen was
al een basis gelegd voor de klankkleur. 'Elke
ruimte waarin je speelt geeft een bepaalde
klankkleur, onder andere door de hoeveelheid
galm', legt Joost uit. 'Voor de ideale klankkleur
in combinatie met die van de Jozefkerk, kwamen we uit bij een Oostenrijkse concerthal'.

Mixage
'En kun je dan ook knippen en plakken en daarmee kleine foutjes wegwerken?', vraag ik.
'We zijn amateurmuzikanten, geen beroeps',
reageert Joost. 'Natuurlijk zitten er kleine
schoonheidsfoutjes in sommige nummers, maar
dat heeft ook zijn charme. Ik ben heel trots op
het resultaat'.
Roy vult aan: 'Als je gaat knippen en plakken
dan wordt het geheel kunstmatig en dat is niet
wat ons voor ogen staat. Wat je straks op de cd
te horen krijgt is echt!'
Meteen gaan Roy en Joost verder waar ze gebleven zijn.
Er moet nog veel werk worden verzet, daarom
neem ik afscheid. Elke verdere verstoring van
hun concentratie wil ik niet op mijn geweten
hebben.
Theo van Rijn.

Het maken van zo’n Cd is een redelijk kostbaar
gebeuren. Zeker voor een amateurmuziekvereniging. We hebben er dan ook alles aan gedaan
om, door veel zelfwerkzaamheid, de kosten
zoveel mogelijk te beperken.
En daarbij past dank.
Aan de Cd-commissie bijvoorbeeld en aan
dirigent Joost Hendriks.
Aan alle sjouwers die het instrumentarium
voortdurend getransporteerd hebben en de
kerkbanken verwijderd, versjouwd en weer
teruggebracht.
Aan de mensen van de catering, en natuurlijk
de mensen van RSC Music & Design.
En vooral weer niet te vergeten:
de St.-Martinusparochie, Theo Lamers en
Maarten Hermens!

Met dank aan
En naast professionele opname en
mixage hoort natuurlijk ook een
professionele verpakking.
Met daarvoor hartelijk dank aan
Lisa Maria Rutten
voor het ontwerp
(zie een voorproefje van de
prachtige hoes op
de voorpagina) en
aan Helga van
Duijnhoven en
Sylvia Hagemann
voor de teksten.
Financieel zijn we
weer ondersteund
door de Stichting
Vriendenkring
van Gaudete
en
de Industriële
Kring Land van
Cuijk.
Waarvoor
uiteraard ook zeer
hartelijk dank.
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Tijdens de opnamen van de cd viel het me op:
het leeftijdsverschil tussen de jongste en de
oudste muzikant. Het leek me leuk om daar
aandacht aan te besteden.

Leeftijd geen bezwaar….
Kevin van Dijk.
Kevin is op zijn 7e begonnen met blokfluitles
bij Annemie Pouwels in
St. Anthonis. Op basisschool Het Telraam in
Oeffelt wordt het
maken van muziek
gestimuleerd.
Nadat Kevin het blokfluiten onder de knie
had ging hij bij Meander
snuffelen om te kijken
welk instrument hij
daarna zou willen gaan
bespelen. Hij kreeg van
de docent een klarinet
in de handen gedrukt en
het lukte hem zowaar
om er noten uit te krijgen. Daarmee had hij
zijn keuze gemaakt.
Kort na het Nieuwjaarsconcert wordt Kevin 11
jaar en al weer enige
tijd blaast hij bij onze harmonie zijn partijtje
mee.
Partijtje is hiervoor eigenlijk niet de goede
omschrijving want hij blaast zijn partijen op
uitstekende wijze mee. Zijn medemuzikanten
zijn trots op, maar ook verbaasd over de
snelheid waarmee Kevin de muziekstukken onder de knie heeft.
Hij is dan ook heel
serieus bezig en
repeteert steevast
elke dag.
Henk Bongaards.
De oudste muzikant tijdens de
opnamen had ik
tijdens de pauze,
terwijl we
genoten van de
broodjes en de
soep al terloops
wat gevraagd over
zijn muzikale carrière. Hij speelt
inmiddels al weer
15 jaar bij onze
harmonie de besbas. En met verve.
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Dat hij jong van geest is blijkt ook wel omdat
hij ook speelt bij het studentenorkest
in Nijmegen.
Ik wilde nog wat aanvullende informatie,
maar toen Henk doorkreeg waarover het ging
gaf hij aan dat hij helemaal niet het oudste lid
is en verwees vriendelijk maar beslist
naar Tonny Thonen.
Tonny Thonen.
Omdat Tonny sukkelde met zijn gezondheid,
'de halve tijd ziek' in zijn eigen bewoordingen,
kon hij niet altijd de repetities volgen en besloot daarom in overleg met dirigent Joost om
niet bij de opnamen aanwezig te zijn. 'Ik was
bang dat ik er misschien langs zou blazen en
dat me dat boze blikken van de dirigent zou
opleveren', grapte Tonny.
Toen ik hem belde om te vragen hoe het nu
gaat en voor wat informatie zei hij: 'Goed.
Wanneer kom je langs voor je verhaal?'.
Ik gaf aan dat ik geen boek wilde gaan schrijven, maar graag wat info wilde voor een stukje
in de Resonance. Tonny: 'Het is inderdaad wel
jammer dat ik een tijdje minder heb kunnen
blazen want ik vind het nog steeds heel leuk
om te doen. Maar soms gaat het niet …'
'Op een zaterdagavond zaten Sientje en ik aan
een glaasje wijn en ineens zag ik haar driedubbel. Ik schrok me kapot! Toen maar snel naar
bed gegaan en de volgende morgen ging het
een stuk beter. 's Middags bij mijn dochter op
bezoek zag ik de hele familie ineens driedubbel
en toen wist ik zeker dat er iets niet goed was.
Ik bleek een tia te hebben gehad.
Tja, toen kon ik een tijdje niet blazen.
Gelukkig heb ik er niks aan overgehouden'.
'En dan ook nog een navelbreuk! De dokter wil
dat ik de trompet aan de kapstok hang maar als
ik niet meer mag blazen kan ik net zo goed de
Maas in lopen.
Nou blaas ik 4e
trompet bij de
harmonie, dus dat
is wat minder
belastend dan de
1e partij die ik
nog steeds speel
bij het seniorenorkest.
Dat is best wel
moeilijk, maar
wat wil je? De
trompettisten
liggen niet voor
het oprapen.
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Ik vind het ook leuk dat ik meespeel bij het
opleidingsorkest. Dat hadden ze gevraagd.
Maar nou speel ik bij het grote orkest maar tot
negen uur. Ik oefen nog
steeds wel elke dag een
uur. Ik wil mijn embouchure toch wel op peil
houden. Ik zat voordat
je belde trouwens net
de band te bekijken die
ik heb gekregen toen ik
60 jaar lid was. Leuk om
alles terug te zien van
de reizen die we met de
harmonie hebben gemaakt.'
Over passie gesproken!
Over Tonny en zijn belevenissen zou zomaar een
boek volgeschreven kunnen worden.
Enkele dagen later belt
hij bij ons aan met een
briefje in z'n hand met
daarop een overzicht
van zijn muzikale carrière. Zoals al eerder aangegeven is Tonny een
aantal jaren geleden
gehuldigd voor zijn 60jarig lidmaatschap van
onze harmonie.
Maar ook als er andere
intiatieven waren op
muzikaal gebied, dan was Tonny van de partij.
Bij de door Bert van Heukelom in de jaren ‘50
opgerichte boerenkapel de Cultivators,
bijvoorbeeld, waarmee ze nog naar Brusssel
zijn geweest om de Cuijkse Stier mee op te
gaan halen. Tien Lange uit de Haagsestraat die
het Oranjecomité oprichtte en er op koninginnedag 's morgens reveille werd geblazen.
Eerst op een paard maar nu al jaren met motor
met zijspan. Al 27 jaar lid van het Seniorenorkest. Ook is Tonny 25 lid geweest van het
Vierdaagseorkest en ook nog van hofkapel de
Tröters en niet te vergeten de Bull Town Band.
Dat boek begint al aardig vorm te krijgen.
Theo van Rijn.

HANS LEMMENS
TWEEWIELERS
Het Zand 14 17
- Cuijk
Gildekamp
Tel. 0485
- 31 27 16
5431
SP Cuijk
Tel. (0485) - 312716

Keuze uit 700 stuks
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Chinese tomatensoep
Zoals beloofd, de Chinese tomatensoep zoals
Theo van Rijn die altijd maakt op onze weekenden. Voor 8 personen.
Ingrediënten:
- 1 liter water
- 1 liter tomatensap (geen Zontomaatje)
- 2 kippenbouten zonder vel of 2 kipfilets
- 2 blokjes kippenbouillon
- 1 ui (125 gram)
- 2 tenen knoflook
- 6 eetlepels (el) suiker (60 gram)
- 4 el ketjap manis (50 gram)
- 2 el azijn (15 gram)
- 1 afgestreken theelepel sambal
- 1 afgestreken theelepel djahé (gemberpoeder)
- 1 afgestreken theelepel sereh
(citroengraspoeder)
- 2 el maïzena (10 gram)
- Handje vol mihoen, kortgesneden (30 gram),
apart koken, dan snijden.
Bereiding:
- Breng 1 liter water met het vlees, bouillonblokjes, ui en knoflook aan de kook en laat dit hierna
ca. 2 uur zachtjes trekken (tot het vlees gaar is).
- Haal alle ingrediënten uit de bouillon, pureer de
ui en knoflook en voeg weer toe aan de bouillon.
- Snijd het vlees. Zet dit apart om later toe te
voegen.
- Voeg het tomatensap toe aan de bouillon en
breng aan de kook
- Maak een mengsel van suiker, ketjap, azijn,
sambal, djahé en sereh en voeg aan de
tomatenbouillon toe
- Roer de maizena in een kopje koud water tot een
gladde massa en voeg aan de soep toe. Roer even
door. Voeg de mihoen toe en laat alles 20 minuten
zachtjes doorkoken, voeg hierna het vlees toe.
Maak deze soep bij voorkeur 1 dag van tevoren,
dit komt de smaak ten goede.
De soep is uitermate geschikt om in te vriezen.
Door 2 blokjes groentebouillon en tofu te nemen
in plaats van kippenbouillon en kip krijg je een
heerlijke soep, geschikt voor vegetariërs.
Smakelijk eten!
Pas op: dit recept kan sporen van tomaat bevatten...

PETERS

PETERS

Molenstraat
53 BW Cuijk
Molenstraat
53, 5431
5431 BW
Tel.Cuijk
0485 321787
Tel. 0485-321787
Fax0485 311742
Verf|Behang|Zonwering|Gordijnstoffen

Verf – Behang – Zonwering - Gordijnstoffen
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Openingstijden: ‘s maandags gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 13.30 t/m 19.00 uur
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur

Veldweg 35 – Cuijk
(ca. 150 m v.a. station)
Tel.
0485 317 141
Fax.
0485 317 141
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Agenda
Geen vaste agenda dit keer want nog niet alle
data zijn 100% zeker.
Zondag 08 maart 2015:
Een oude traditie gaan we herstellen:
het Familie- & Vriendenconcert.
Uiteraard wordt u daarvoor tzt
weer persoonlijk uitgenodigd.
Zaterdagavond 20 juni 2015:
Een zeer speciaal optreden als EERSTE theateroptreden in de nieuwe schouwburg.
De datum kan nu nog niet met zekerheid worden
gepland, maar als de bouw op schema blijft.....
Dinsdagavond 07 juli 2015:
Zomeravond Kerkpleinconcert bij
de St.-Martinuskerk.
En aan het begin van het seizoen zijn we
betrokken bij de officiële opening van de
schouwburg.
En zoals het er nu naar uitziet:
zondag 20 december 2015
Kerstconcert in de Theaterzaal.

Wordt vervolgd…..
De meest actuele agenda staat steeds op
www.harmoniegid.nl

RÉSONANCE
Is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino.

Afmelden repetities

Redactie:

Harmonieorkest
Opleidingsorkest

Greetje van Grinsven
Greetje van Grinsven
Tel: 0485-312957
greetjevangrinsven
@hotmail.com

E-mail:
Bankrekeningnr:

info@harmoniegid.nl
NL51 RABO 0110 5055 14
Rabobank Cuijk
www.harmoniegid.nl

Inleveren kopij:

Helga van Duijnhoven
Floris van Heukelom
Theo van Rijn
mail@florisvanheukelom.nl

Secretariaat:

Wim van Duijnhoven,
Telefoon 0485-318194

Postadres GiD

Veldweg 19
5431 CH Cuijk
info@harmoniegid.nl

Résonance januari 2015

Website:
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Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt
www.excelmusic.nl

Detailhandel en consumentengoederen
Lange Beijerd 20, 5431 SJ Cuijk
Tel. 0485-312939

Pagina 12

Résonance januari 2015

