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Veel aandacht voor onze jeugd in deze
Résonance. Want binnen de dorpsgemeenschap
vervult harmonie Gaudete nog altijd een niet
weg te denken rol. Door onze optredens,
maar niet te vergeten:
de inspanningen die Gaudete doet om de basisschooljeugd kennis te laten maken met muziek.

Ondersteuning...

Het concours.
De tweede helft van het afgelopen jaar stond
voor het harmonieorkest van Gaudete vooral
in het teken van het concours.
Eens in de vijf jaar wordt van verenigingen
die aangesloten zijn bij de muziekbonden
verwacht dat ze zich presenteren op deze
concertwedstrijd.

Met ruim 55 musicerende leden, én een groot
aantal jeugdige leden in opleiding willen we
onze toekomst veilig stellen. En om maar
meteen met de deur in huis te vallen: dat is
tegenwoordig een kostbare aangelegenheid.
We willen onze aanwas voorzien van
bespeelbare instrumenten die vaak kostbaar
zijn. En dit alles is niet meer kostenneutraal.
Gaudete is nog altijd een gezonde vereniging
mede door een mooie bijdrage van de gemeente
en het zelf organiseren van activiteiten om
onze clubkas aan te vullen.
En niet te vergeten: onze Vriendenkring.
Mede hierdoor kan Gaudete blijven bestaan.
Maar kosten stijgen, en omdat een contributieverhoging of hoge entreeprijzen niet altijd een oplossing
bieden, blijft het bestuur van
de Vriendenkring voortdurend
op zoek naar mensen die
Gaudete ondersteunen.
Zonder sponsoring wordt het
voor de harmonie lastig om
de jeugd een leuke zinvolle
vrijetijdsbesteding te bieden. En zonder
de aanwas vanuit de jeugd zou het
zomaar kunnen dat Cuijk het in de toekomst
zonder eigen harmonie moet stellen.
Dus: als u net als vele Cuijkenaren Gaudete een
warm hart toedraagt……

Floris van Heukelom
vz Gaudete
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Zoals de website van de bond het zegt:
'Het concours is een mooi middel om je als
orkest te meten wat je niveau is.
Los van het concours zelf is het juist de
voorbereiding die van grote waarde is.
Er wordt zeer intensief op een aantal stukken
gerepeteerd, waardoor alle puntjes
op de i kunnen worden gezet.
Ook is er veel aandacht voor de individuele
muzikant.
Tijdens groepsrepetities of individuele lessen
wordt veel aandacht besteed aan techniek, instrumentbeheersing en intonatie.'
Op 27 november was het weer zover:
het concours in Veldhoven. Na een intensieve
voorbereiding van een aantal maanden en een
leuke dag in Veldhoven hebben we van de jury
een tweede prijs gekregen. We weten weer
waar we de komende tijd aan kunnen werken.
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De bewoners van zorgcentrum Castella in Cuijk
mochten enige tijd geleden - ter gelegenheid
van de opening van het nieuwe gebouw een wens indienen.

Een bijzonder wensconcert.
Geer Hendriks, oud-bestuurslid van Gaudete,
nog lid van verdienste én groot fan, zou graag
een concert willen van ‘zijn’ harmonie.
Deze wens wilden bestuur en leden graag in
vervulling laten gaan. Het werd een concert
met een bijzondere lading.
Op de geplande datum van
5 juli was Geer net herstellende van een ziekenhuisopname, dus maar
liever een weekje
doorschuiven.

Zoon Harry Hendriks haalde herinneringen op
aan de tijd dat zijn vader bestuurslid was
en vol trots meeliep met de harmonie,
aan de buitenlandse reizen en dat Gaudete
op concours won van Thorn!
Geer was een groot liefhebber van marsmuziek.
Speciaal voor hem werd de
Regattamars gespeeld en
met de vierdaagse in aantocht ook de Posthorn mars.
Ook werd de Soldatenmars
van Gounod ten gehore
gebracht. Indrukwekkend.
Toen dirigent Joost het
laatste nummer aankondigde nam dochter Ineke het
woord om orkest en
aanwezigen te bedanken
voor dit bijzondere concert.

Het mocht
niet baten.
Op dinsdag
12 juli werd
Geer begraven en
's avonds
werd toch,
op uitdrukkelijk verzoek van de
familie, het door hem gewenste
concert uitgevoerd.

Ook dit jaar waren we er weer:
het kerkpleinconcert. En het bleef droog.
Het was natuurlijk wel een beetje
de goden verzoeken met het nummer
When The Rain Begins To Fall.
Samen met de blokfluitleerlingen werd
Recorder Goes Classic gespeeld, een medley
van 3 klassieke werken, waaronder
Ode An Die Freude van Beethoven.
Het publiek genoot van het nummer Crazy
Days waarbij de blokfluiters allerlei capriolen
uithaalden met muziekinstrumenten.

Kerkpleinconcert.

Als afsluiting speelde het orkest
Une Belle Histoire, heel toepasselijk in
deze tijd van de zomer, Tour de France
en melancholie.
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Al weer enige tijd geleden had Niels Hendriks
aangegeven te willen stoppen als dirigent van
de samenspeelgroep en het opleidingsorkest.

En Michel én de nieuwe muzikanten konden
bij de start van het nieuwe seizoen meteen
vol aan de bak.

Om het afscheid niet zomaar voorbij laten
gaan heeft het opleidingsorkest, onder
leiding van Niels, op dinsdag 28 juni in het
Muzieklokaal een afscheidsconcert gegeven
voor belangstellenden.

...en het Jeugdfestival.

Een nieuwe dirigent...
De muzikanten hebben het hele repertoire
voorbij laten komen met als afsluiting hun
favoriete nummer Jingle Bells en A Conductors
Nightmare. Het laatste nummer is zeker niet
representatief voor de periode dat Niels
dirigent is geweest want hij heeft het altijd
met veel plezier en enthousiasme gedaan.

Als blijk van dank kreeg Niels van de harmonie
en diverse
muzikanten nog
wat presentjes.
Niels op
zijn beurt
bood het
orkest een
arrangement van
’Waiting
for Love’
aan.
Afsluitend werd de nieuwe dirigent
Michel van de Berg voorgesteld.

Het Himalaya Jeugdfestival in Sint Hubert.
Met Marjo (blokfluitdocent) was al afgesproken
dat de 2e jaars blokfluitleerlingen een bijdrage
zouden leveren waarmee het thema natuur op
een leuke manier kon worden ingevuld.
Marjo die ervaring heeft met de jeugdfestivals
van Himalaya tipte meteen dat aankleding zeer
wordt gewaardeerd en dat ze voldoende materiaal in de kast had voor de aankleding.

Zelf waren we als laatste aan de beurt. De muzikanten zaten op het puntje van hun stoel en
de jury werd meteen aangenaam verrast door
de leerlingen die uitgedost als boeren en boerinnen met tractor en een heuse riek van achter uit de zaal opkwamen.
Tot slot speelden we gezamenlijk ‘10 kleine
indiaantjes’ en de jury werd wederom verrast
door volledig uitgedoste indianen die uit de
zaal opkwamen. Al met al voor de muzikanten
een leuk en succesvol optreden.
Bij de uitslag werden we verrast met de prijs
voor de meest creatieve manier van invulling
van het thema natuur.
Het was weer overduidelijk een optreden
waarbij geledingen van de harmonie elkaar
op de juiste manier hebben versterkt.

Michel heeft na de vakantie
letterlijk het stokje overgenomen.
Niels en Michel kennen elkaar en hebben de
laatste maanden regelmatig contact gehad
over de voorbereidingen voor het jeugdfestival
in St. Hubert dus wat dat betreft kwamen we
niet voor verrassingen te staan.
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Geslaagde samenwerking.
Een zeer geslaagde samenwerking op vrijdag
10 juni: een crossover concert met de
Bull Town Band onder leiding van de dirigenten Joost Hendriks en Rob van den Hoven.
Het begon met Absolute Crossover,
een nummer waarbij de karakteristieke
kenmerken van de orkesten worden benadrukt.
De harmonie met symfonische passages en de
bigband met swingende rockfragmenten.

Dit nummer is niet op bladmuziek verkrijgbaar.
Reden voor altsaxofonist Marc Loeffen om
zelf een arrangement te schrijven
voor big band en harmonie.
Ingid Heijl, zangeres van de Bull Town
Band, kreeg een ovationeel applaus na het
heerlijke nummer What'd I Say van Ray Charles
en dit applaus gold mede voor de vele solisten
tijdens dit nummer.
Helemaal los gingen alle muzikanten bij de
toegift Good God van Anouk.
De samenwerking is voor herhaling vatbaar!

De harmonie heeft zich in de loop der jaren
steeds vaker op het terrein begeven van jazzy
nummers, zoals That Man van Caro Emerald.
Nu werd het samen met de BTB uitgevoerd met
zang van Ingrid Heijl. Een knappe prestatie.
De harmonie speelde ook het nummer
The Legend Of The Amber Room, waarmee het
in november op concours zou gaan.
Presentator Erik Jansen gaf, uit het blote
hoofd, uitvoerige uitleg over de onderdelen
van het nummer, dat ook nog werd begeleid
door achtergrondbeelden.
Een van de absolute hoogtepunten was
Atchafalaya van Snarky Puppy,
waarbij het plezier van de muzikanten
van beide orkesten afspatte.
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De jeugd.

En ook geslaagden bij de jeugd met een
vervolginstrument.

Weer een mooi aantal geslaagden binnen de
aanwas van Gaudete, de blokfluitleerlingen.

Sanne Graat, altsaxofoon B en
Merel Ubeda altsaxofoon A.

Tonny Thonen 70 jaar lid.
Tijdens het Familie- en Vriendenconcert
op 21 februari is Tonny Thonen (84) in het
zonnetje gezet vanwege zijn 70-jarig
actief lidmaatschap van de harmonie.
Gastspreker Jan Donkers belichtte de
gehele muzikale carrière van de jubilaris.
En die is niet gering.

Je kunt gerust stellen: als er iets te doen
was op muzikaal gebied in Cuijk,
dan was Tonny van de partij. En nog steeds
blaast hij zijn partijtje met verve mee.
Voorzitter Floris van Heukelom mocht Tonny
de vergulde speld met 3 zirkonia's - behorende
bij het 70-jarig lidmaatschap - opspelden.
Namens het opleidingsorkest bedankten
Laura Bus en Ilse Hartings Tonny voor zijn
ondersteuning bij hun repetities.

Pagina 6

Résonance dec. 2016 | jan. 2017

Het Familie- en Vriendenconcert staat na een
aantal jaren van afwezigheid inmiddels weer
jaarlijks op de agenda van onze harmonie.
Het doel is om alle geledingen
(zowel blokfluitleerlingen, samenspeelgroep,
opleidingsorkest als harmonieorkest) in een
ongedwongen sfeer te presenteren
aan familie, leden van onze Vriendenkring
maar ook aan andere belangstellenden.

...en overigen

Familie en Vrienden.
Het concert op 21 februari was prima bezocht.
Vele opa's, oma's, ouders, vrienden en andere
belangstellenden luisterden naar de harmonie
in steeds weer veranderende samenstellingen.
Groep 1 alleen en samen met groep 2 van de
blokfluitleerlingen o.l.v. Marjo van der Locht;
samen met het opleidingsorkest
o.l.v. Niels Hendriks; samen met
het harmonieorkest o.l.v. Joost Hendriks.
Er zijn diverse samenstellingen denkbaar en
allemaal kwamen ze aan bod.

Zoals gebruikelijk kreeg ook de Vriendenkring
van onze harmonie het woord.
Floris van Heukelom ontving uit handen
van Rianne Hillenaar en Don Arts een cheque
van maar liefst € 3.573,Richard en Marco showden de nieuwe
concertkleding die onder andere
hiermee is aangeschaft.
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Een deel is bestemd voor het onderhoud van
instrumenten en er is een nieuwe bariton
aangeschaft, die trots werd gepresenteerd.

Zoals Don terecht aangaf is de
inmiddels gebruikelijke bijdrage
van de Vriendenkring onmisbaar
geworden voor het voortbestaan
van onze muziekvereniging.
Heel veel dank hiervoor.
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Op de ALV van 23 februari namen we afscheid
van Theo de Krosse als bestuurslid.

Uit de ALV van 2016.
Omdat
Theo als
vaandrig
al langer
aan Gaudete verbonden
is, is hij
toevallig
dit jaar
ook 12,5
jaar lid
van
Gaudete.
Daarom ontving hij naast de bos bloemen als
dank, ook nog eens de ster die bij
een dergelijk jubileum hoort.
Chris van Grinsven was als bestuurslid
aftredend en werd met algemene instemming
herkozen voor een volgende termijn.
Als opvolger van Theo de Krosse werd Marc
Hartings eveneens met algemene instemming
gekozen als bestuurslid.

Traditiegetrouw boden de Leden van Verdienste, onder aanvoering van Arnold Jacobs
en Louk Hombergen, een muziekstuk aan.
Een gebeurtenis die steeds gepaard gaat met
een onnavolgbare gesproken column door Louk.
Bijdetijds, maar toch ook zeker tradities in ere
houdend.
Deze traditie wordt zonder meer van harte
ondersteund door de harmonie!

De felbegeerde en welverdiende loftrompet
ging dit jaar naar Richard van Geffen.

De loftrompet.
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Juryrapport
Hij is al jarenlang de ruggengraat van onze
slagwerksectie,
hij leidt voortdurend nieuwe slagwerkers op,
hij is trouw in zijn repetitiebezoek waarbij
hij regelmatig alleen zit, maar zich daarbij
niet laat ontmoedigen,
en is daarnaast een promotor van Gaudete via
bijvoorbeeld Ut Word Wa en andere kanalen.
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Het is al weer even geleden maar het
Kerstconcert 2015, met De Ghesellen van Sint
Maerten en Creation, was een groot succes.
In een wervelende show werd een volle zaal
getrakteerd op een afwisseling van zang,
muziek en toneel waarbij zowel uitbundigheid
als ingetogenheid een gelijke rol vervulden.

Kerst met elkaar.
Het centrale thema ‘vluchteling’ overheerste
niet.

Waarbij het gezamenlijke slotnummer
‘Midden in de winternacht’, uit volle borst
meegezongen door het publiek, een mooie
afsluiting was van een zeer geslaagde
kerstvoorstelling.
En de talrijk ingezamelde enveloppen met
inhoud na afloop van dit unieke gebeuren doet
veel goeds vermoeden voor het Rode Kruis.
Dat krijgt, na aftrek van de kosten, een leuk
bedrag overgemaakt wat de vluchtelingen
zeker ten goede zal komen.
Peter van Grinsven

Een bijzondere serenade.
Een bijzondere dag, 7 oktober 2016.
Op de eerste plaats voor onze
klarinettiste Nelleke en dirigent Joost
die met elkaar in het huwelijk traden.
Natuurlijk was Gaudete er bij voor een
serenade.
En daarmee werd het ook voor de harmonie
een bijzondere dag want voor zover we kunnen
nagaan was dit de eerste keer in de ruim
115-jarige historie dat Gaudete het huwelijk
van een dirigent muzikaal opluisterde.

Terwijl de harmonie juist niet de nadruk legde
op kerst deden Creation en De Ghesellen dat
weer veel meer. De drie geledingen hadden er
knap voor gezorgd dat de programmaonderdelen naadloos in elkaar overliepen. Als de laatste tonen van een muziekstuk of lied nog naklonken spraken de toneelspelers alweer hun
eerste woorden in een vermakelijk spel over de
typische familieperikelen rond een kerstboom.
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Zoekend in ons onvolprezen boek van het
100-jarig jubileum ‘Als er feest is in het dorp…’
vind je dat we bijvoorbeeld wel eens een
serenade gegeven hebben tgv het 25-jarig
huwelijksfeest van dirigent Willem van Riet,
maar op de huwelijksdag zélf van een dirigent
waren we nog nooit.
Nelleke en Joost, namens ons allemaal:
nogmaals van harte en veel geluk samen!
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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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Traditioneel heeft het opleidingsorkest op
Kerstavond de gezinsviering in de Jozefkerk
in Cuijk Noord opgeluisterd.

En evenals voorgaande jaren hebben de
blokfluitleerlingen op 24 december in groepjes
opgetreden bij de Jumbo supermarkt in Cuijk.

Nog meer jeugd...

Ze spelen altijd voor een goed doel en dit jaar
was dat 'Ik heb een liefste wens'.

Dit jaar hebben orkest en jeugdkoor samen
enkele nummers ingestudeerd en ten gehore
gebracht. Een mooie samenwerking.
Het was de laatste kerstviering in de huidige
Jozefkerk omdat het gebouw, na 52 jaar dienst
te hebben gedaan als R.K. kerk, komend jaar
wordt omgebouwd tot een MFA.

Op de foto is duidelijk te zien dat we
inmiddels een flink opleidingsorkest hebben;
het resultaat van de inspanningen en
investeringen in de afgelopen jaren.

RÉSONANCE
is een uitgave van harmonie Gaudete in Domino.

Afmelden repetities

Redactie:

Floris van Heukelom
Theo van Rijn
Chris van Grinsven

Harmonieorkest

Secretariaat:

Anka Cranen
Telefoon 0485-320179

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
secretaris@harmoniegid.nl

Postadres GiD

Stationsplein 16
5431 CE Cuijk
secretaris@harmoniegid.nl
info@harmoniegid.nl
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Website:

Pagina 11

Hogehoek 10a 5441 XE Oeffelt
www.excelmusic.nl

PETERS

Molenstraat 53
5431 BW Cuijk
Tel. 0485-321787

Verf|Behang|Zonwering|Gordijnstoffen

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

Keuze uit 700 stuks
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