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Ook de afgelopen jaren heeft onze harmonie op
een groot aantal punten weer goed gescoord.

2019...
Bij de traditionele optredens, zoals de dodenherdenkingen in Cuijk en Katwijk, hebben we
onze maatschappelijke rol vervuld en ook bij
de jaarlijkse Martinusmis wordt onze muzikale
ondersteuning door de vele aanwezigen
op prijs gesteld.
Het Complete
Gaudete Concert
biedt alle
geledingen van
de harmonie
– de blokfluitgroepen, het
opleidingsorkest
en het harmonieorkest- de kans
zich te presenteren in volle omvang aan het
publiek.
Hartje zomer
wordt dat altijd
nog eens dunnetjes overgedaan tijdens het Kerkpleinconcert in
de open lucht voor de Sint Martinuskerk.
De jeugd heeft met het opleidingsorkest een zeer productief jaar
beleefd met deelname aan diverse
festivals, naast het ondersteunen van
o.m. de herdertjesmis.
Deelname aan de eerste Cuijkse
Lichtjestocht leverde vele positieve
reacties en complimenten op.
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En het harmonieorkest heeft
een buitengewoon geslaagd
Maestroconcert nog vers in het
geheugen.
Maar uitdagingen voor de toekomst zijn er zeker ook.
In de blokfluitopleiding van
Marjo zijn veel leerlingen die
de eindstreep halen, maar er
is een beperkte doorstroom
naar instrumentlessen.
Vele leerlingen haken af.
Naast maatschappelijke
factoren en vereiste langdurige inspanning om thuis te
oefenen, ook vanwege de
relatief hoge kosten van
muziekles. Vier muziekverenigingen in de gemeente
Cuijk hebben hun krachten
gebundeld en bij de gemeente
een plan voorgelegd de muziekopleiding zelf te
gaan verzorgen om deze kosten te drukken.
Onlangs kwam de gemeente met een antwoord
middels een nieuwe Cultuurnota, waarbij onze
aanvraag met subsidie wordt gehonoreerd.
Maar dan wacht ons nu nog de omvangrijke taak
van de uitvoering....
Ook wordt altijd gekeken naar de structuur van
onze harmonie in het licht van een algemene
maatschappelijke tendens: het teruglopen van
het ledenbestand bij praktisch alle verenigingen.
Zo wordt o.a. onderzocht
of we meer kunnen gaan
samenwerken met andere
(muziek)verenigingen om
onze leuke hobby ook op
termijn nog uit te kunnen
blijven oefenen.
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Onder luid gejuich van het massaal opgekomen
publiek werd op zondag 20 januari 2019
Marleen Kuipers-Smits uitgeroepen tot eerste
Maestro van Cuijk.

Maestroconcert
Na een opwarmronde en uitleg door
Peter Hendriks en Marco van Teeffelen kon
de wedstrijd beginnen.

Kandidaat Maestro Jos Janssen beet het spits af
bij de eerste ronde met het nummer Grease
en ontving 24 punten van de jury.
Hierna volgde Marleen met Music from Frozen
en zij nam meteen al flink afstand met
twee negens en een tien!
Martijn Willems, de derde Maestro in spé,
dirigeerde Eighties Flashback en kreeg
hiervoor 23 punten.
Tijdens de tweede ronde werden er geen cijfers
bekendgemaakt om de spanning er in te
houden. Ook het publiek mocht haar voorkeur
voor een kandidaat kenbaar maken met behulp
van een decibelmeter.
De jurering voor de tweede ronde was hierna
een formaliteit want het applaus en gejuich
waren overdonderend.

Het idee is geboren binnen de programmacommissie. Wim van Duijnhoven: ‘We proberen
een of twee jaar vooruit te denken wat voor
optredens van de harmonie er gepland gaan
worden. In 2017 is er al een heel succesvol
Verbeeldingsconcert geweest en nu dan dit
Maestroconcert.’
De commissie voor het
Maestroconcert begon al
begin 2018. ‘We hadden van
tevoren een lijstje gemaakt
met personen die al niet
zelf dirigent of niet heel erg
muzikaal zijn. Daarbij
moesten ze wel wat
bekendheid hebben in de gemeenschap.’
Aan ieder werd een coach gekoppeld.
Coach Peter Hendriks:
‘Je probeert als coach de
maestro in drie maanden
tijd heelhuids door het
concert te loodsen.
Dirigeren is voor hen in het
begin takteren, de maat
slaan. Maar er komt meer
bij kijken. De etiquette
van een concert zoals onder meer het opkomen
en afgaan, maar ook vertel je wie waar zit in
het orkest. Belangrijk. De zelfgekozen muziekstukken hebben tempowisselingen, solo's.
We hebben ongeveer vijf keer samen kunnen
oefenen.’
Een deskundige jury bestaande uit
Gerty van Lith, Iedje Heere en Marcel Siebers
heeft de Maestro's beoordeeld. ‘Zij letten op de
maat slaan, de overgangen, het contact met het
orkest en geef je wel het goede instrument
aan wat speelt.’

De zoektocht naar een Maestro is zeker
voor herhaling vatbaar in de nabije toekomst.
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Lid van Verdienste
Op het afgelopen Caeciliafeest hebben we
Chris van Grinsven tot Lid van Verdienste
mogen benoemen.
Chris is in het verleden jarenlang onze
tambour-maître geweest. Daarna is hij tot het
bestuur toegetreden en heeft zich o.a. speciaal
met jeugd en opleiding beziggehouden.
En dat is heel veel werk!
Onze vier solisten haalden in 2018 allemaal
een mooie eerste prijs.
Sanne: 2de divisie: 82 pnt
Merel: 3de divisie: 91 pnt, met lof!
Kevin: 2de divisie: 88 pnt
Paul : 4de divisie: 83 pnt, deed de 1e x mee!
Al eerder behaalde Merel genoeg punten om
mee te doen aan de Brabantse
kampioenschappen. Daar werd ze kampioen!
En als gevolg daarvan was ze al zeker van een
finaleplaats in het Nederlands kampioenschap
blazers solisten.
De 12-jarige Merel was een van de acht
finalisten in haar divisie waar de beste blazers
van Nederland bij elkaar komen om te
strijden om dat Nederlands kampioenschap.
Terecht betrok Chris zijn vrouw Greetje
- ook al zeer actief binnen Gaudete in zijn dankwoord bij de huldiging.

Met een totaalscore van 84 punten werd Merel
gedeeld derde. Merel, van harte gefeliciteerd!

Wedstri jden
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen
organiseerde in 2018 en 2019 weer een
aantal solistenconcoursen of –wedstrijden.
Een concours is een gelegenheid voor musici
die (solo) voorspelen op een instrument
en dan worden begeleid door een pianist.
De deelnemers worden ingedeeld naar speelniveau (1e t/m 5e Divisie en Introductiedivisie)
en worden dan binnen hun eigen niveau
beoordeeld door een professionele jury.
Na afloop ontvangt de solist een juryrapport,
waarin wordt vermeld hoe er is gespeeld en
hoeveel punten er zijn verdiend op in totaal
vijf onderdelen.
De beste speler uit zijn/haar niveau,
dus diegene met het meeste aantal punten,
is de winnaar.

Pagina 4

En ook in 2019 waren er weer de wedstrijden.
Paul behaalde in de 4de div. alt saxofoon 82,5
punten met ‘Zayda’, begeleid op piano door
Paul Grevelt. Merel behaalde in de 3de div.
alt saxofoon 85 punten, met ‘Valse Vanite’,
begeleid door Jens Seebeck en Kevin behaalde
in de 2de divisie klarinet 87 punten, met
‘Clair Matin’, begeleid door Betty Bartels.
Allemaal weer van harte gefeliciteerd!
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Op de Algemene Ledenvergadering van 2019
werd door Arnold Jacobs en Louk Hombergen
weer traditioneel namens de Leden van
Verdienste een muziekstuk aangeboden.

Helga van Duijnhoven-Avontuur is al 40 jaar
lid van Gaudete en kreeg daarvoor o.a. de
speld en oorkonde van de Bond.

De keus viel dit keer op het werk ‘Robinson
Crusoe’ van componist Bert Appermont.
Gebaseerd op de wereldberoemde gelijknamige
roman van Daniel Defoe uit 1719.

Uit de ALV 2019
Een mooie en belangrijke geste ieder jaar van
de Leden van Verdienste, waarvoor ook dit jaar
weer onze dank.

De loftrompet
ging dit jaar
naar Floris
van Heukelom.
O.a. voor zijn
jarenlange inzet,
actieve betrokkenheid en onmisbaarheid bij
ieder optreden.
’Een duizendpoot die we
nodig hebben’
aldus de jury.
Vier jubilarissen dit jaar.
Feest bij de familie Bovenkerk. Hennie, Rob en
André zijn allen 25 jaar lid van de harmonie en
kregen daarvoor de ster(ren) van de harmonie
als onderscheiding. Uiteraard vergezeld van
een kleine attentie.
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Het opleidingsorkest bestaat uit leerlingen
die al een tijdje les hebben op hun gekozen
instrument. Zij worden ondersteund door een
aantal ervaren muzikanten. Michel van den
Berg heeft de leiding over het opleidingsorkest.
Intussen heeft dit jonge orkest al verscheidene
prijzen in de wacht gesleept!
De blokfluitgroep bestaat uit 1ste en 2de-jaars
leerlingen. Na het opleidingsorkest lieten zij
door middel van een achttal liedjes horen wat
ze de afgelopen 2 jaar of korter geleerd hebben van de blokfluit docent Marjo v.d.Locht.

het Complete Gaudete
Het harmonieorkest bestaat uit jeugd- &
volwassen leden. De leeftijd loopt uiteen
van 11 tot 75 jaar.

Na het succesvolle Maestro-concert in januari,
liet Gaudete zich op zondag 17 maart weer in
haar volledige omvang zien.
Tijdens het Complete Gaudete Concert in het
Schouwcafé van de schouwburg presenteerden
de blokfluitgroep, het opleidingsorkest en
het harmonieorkest zich aan elkaar
en aan het publiek.
Het Complete Gaudete Concert, de nieuwe
naam voor het concert dat vroeger als
Familie- & Vriendenconcert door het leven
ging, wordt jaarlijks gegeven. Dit luchtige
zondagmiddagconcert heeft als doel om de
verschillende groepen binnen de harmonie
- jong en oud, ervaren en onervaren - te
verbinden en te presenteren aan het publiek.
Daarnaast wil de harmonie laten zien wat je
kunt
bereiken
met
samen
muziek
maken,
door met
een
gezamenlijk
muziekstuk af
te sluiten.
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Bij de keuze van haar repertoire laat de
harmonie zich leiden door een evenwichtige
balans tussen zowel klassieke- als origineel
voor harmonieorkest geschreven composities.
Ook het populaire genre komt aan bod tijdens
dit concert.
Het geheel
werd afgesloten door het
gezamenlijk
optreden van
alle groepen.
Na afloop werd
er onder genot
van een consumptie nog
gezellig nagepraat over
deze mooie
en muzikale
middag voor
jong en oud.
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De Cuijkse harmonie is een vereniging die altijd
een belangrijke rol binnen onze gemeenschap
heeft gespeeld en wil blijven spelen.

De Vriendenkring
‘Als er feest is in mijn dorp speelt het
harmonieorkest.
De warme klanken, verwaaid door de wind,
dringen door tot in mijn huiskamer. Altijd een
reden om de deur uit te gaan. Harmonieën zijn
een wonderlijk fenomeen in onze traditie.
Ze hebben veelal het predicaat ‘Koninklijk’
vanwege hun meer dan honderdjarige leeftijd
en ze bereiken soms grote muzikale hoogten’.
Dit zijn niet voor niets de eerste
woorden van auteur Theo Peters Sengers
in het jubileumboek van 100 jaar
Gaudete in Domino.
Cuijk zonder een harmonie zou een
enorme verarming van onze culturele
identiteit betekenen. Een harmonie van
het niveau van Gaudete is iets om
trots op te zijn.
Echter de instandhouding kost veel geld.
Geld dat niet alleen door de leden kan
worden opgebracht. De doelstelling van
de Stichting Vriendenkring is dan ook om
elk jaar een bedrag te doneren om de
harmonie als vereniging financieel gezond te houden.
Deze middelen worden aangewend
voor het
onderhoud en
aanschaf van
instrumenten en
uniformen.
Door de jaren heen
heeft de stichting
een aanzienlijke
bijdrage geleverd.
Ook afgelopen jaar
weer
konden we
een mooi
bedrag aanbieden voor
o.a. nieuwe grote
lessenaars en groot
onderhoud van de
altsaxen van de harmonie.
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Deze steun is van groot belang voor de leden
van de harmonie om zich ook in de toekomst
met kwalitatief goede instrumenten en
uniformen te presenteren.
De gemiddelde bijdrage is 50,- per jaar,
maar er kan natuurlijk ook van dit bedrag
afgeweken worden.

Als je besluit lid te worden van onze
Vriendenkring’ word je o.a. periodiek op de
hoogte gehouden door middel van dit blad
van de harmonie ‘De Résonance’.

ook lid te worden
Belangstelling om g en daarmee
in
van de Vriendenkr unen?
te
rs
de
on
te
e
et
Gaud
et Don Arts.
Neem contact op m
l
don.arts@hetnet.n

book.com/
https://www.face D
GI
vriendenHarmonie
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Op 3 november heeft ons opleidingsorkest
gespeeld op een jeugdfestival in Ammerzoden.
Wekenlang was er geoefend om gedurende
20 minuten te laten horen aan een jury wat
het orkest allemaal kon.
Het ging fantastisch, het opleidingsorkest
speelde de sterren van de hemel en het
ontvangen juryrapport vermeldt dit dan ook.
In totaal 82,5 punten, een eerste prijs!

Onze jeugd.
Het is op dit moment al weer even
geleden maar ook in 2018 weer heel
veel enthousiaste blokfluitleerlingen
die onder leiding van Marjo hun
welverdiende diploma kregen.
Voor sommigen: op naar het tweede
jaar blokfluitles en voor de anderen:
op naar een vervolginstrument!

Van harte proficiat
met dit geweldige
resultaat, en ga
zo door!

De leerlingen op de foto boven
volgden de lessen in ontmoetingscentrum Den Oeiep en de leerlingen
op de foto onder kregen les in De Nielt.
Inmiddels zijn onlangs de diploma’s van 2019
ook al weer uitgereikt.

gsOns Opleidin
o
orkest ann
april 2019

Pagina 8

Résonance Voorjaar|zomer 2019

Praktisch iedereen begint zijn | haar carrière
bij de harmonie met blokfluitlessen en kiest
daarna een instrument om mee verder te gaan.

Dit snuffelen aan instrumenten gebeurde weer
op 9 april dit jaar. Om te laten horen hoe alles
samen klinkt in een groep speelde het
opleidingsorkest enkele nummers.
Leuk om te zien hoe collega-blokfluiters van
vorig jaar nu vol meespelen in een orkest!

Instrumentkeuze

Tijdens de instrumentkeuzeavond krijgen de
leerlingen net voor het eind van de lessen
de gelegenheid om kennis te maken met
de instrumenten die in een harmonieorkest
worden bespeeld.

Hierna konden de blokfluitleerlingen en hun
ouders de orkestleden opzoeken met de
instrumenten die hen wel interessant leken.
Naast een praatje en wat vragen mochten de
leerlingen (en ouders) alle instrumenten ook
uitproberen. Bijna iedereen kreeg er wel
geluid uit, ook al was het natuurlijk nog niet
helemaal perfect ...

Blokfluitdocente Marjo heeft vooraf tijdens
de les al het een en ander verteld over
diverse instrumenten.
Sommigen weten al lang wat ze willen gaan
spelen, anderen kunnen maar moeilijk kiezen.

De blokfluit
lessen
eindigen
voor de
vakantie,
dan moeten
leerlingen ook
hun instrumentkeuze hebben
gemaakt.
Na de zomervakantie kan dan begonnen
worden met muzieklessen op
het nieuwe instrument.
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Afscheid nemen van een lid van Gaudete.
Meestal maken we daar in De Résonance
geen melding van. Maar soms mag je wel
een uitzondering maken.

Afscheid...
Op de Algemene Ledenvergadering van
2017 namen we afscheid van Tonnie
Thonen als muzikant bij Gaudete.
Maar liefst 71 jaar is Tonnie actief
muzikant, trompettist, geweest bij ons.
En dat is geen sinecure, dat komt
zelden voor. Bij dat afscheid hebben
we hem mogen benoemen tot Lid van
Verdienste van onze vereniging.
Helaas heeft hij niet al te lang van zijn
‘muzikale pensioen’ mogen genieten.
Onlangs, april 2019, kregen we bericht
van zijn overlijden.
De naam Tonnie Thonen zal voor velen,
zeker de wat oudere Cuijkenaren,
nog lang onlosmakelijk aan Gaudete
verbonden zijn….

Eind augustus | begin september start Marjo
altijd met de groepen blokfluitleerlingen.
Om kinderen in aanraking te brengen met het
(samen) maken van muziek is de blokfluit een
uitstekend instrument.
Marjo geeft al 37 jaar muziekles en
heeft al meer dan 1.800 kinderen les
gegeven en is nog steeds erg gemotiveerd om dat te doen. Zij is als jong
meisje ook begonnen bij Gaudete en heeft
na studie een praktijk opgestart voor
blokfluit en muzikale vorming.
Sinds sept. 2018 werkt ze met de door haar zelf
ontwikkelde- en geschreven blokfluitmethode
van 'Bas en Viola' welke uitgeven wordt bij
muziekuitgeverij Himalya Music. Alle liedjes
zijn gratis te downloaden via de site van
Bas & Viola, zodat de leerlingen thuis ook met
begeleiding mee kunnen spelen .
Deze methode is helemaal geschreven vanuit
de wereld van het kind en bestaat uit leuke
liedjes en oefeningen vergezeld door leuke
tekeningen.
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Enkele keren per jaar wordt ook opgetreden
met de harmonie tijdens concerten, zodat de
kinderen kunnen laten horen wat ze allemaal
geleerd hebben.

Blokfluitlessen

De blokfluitlessen worden gegeven aan kinderen vanaf groep 4 op dinsdag na school in
Wijkcentrum De Nielt en ontmoetingscentrum
Den Oeiep. Belangstelling voor komend seizoen
voor je (klein)kind?: muziekonderwijsmarjo.nl

Résonance Voorjaar|zomer 2019

Dinsdag 25 juni behaalde Kevin van Dijk tijdens
een optreden samen met het harmonieorkest
in het schouwcafé het diploma D.
Het D-diploma voor het bespelen van een
instrument is het hoogste diploma dat je
kunt behalen als amateurmusicus!
Kevin is
15 jaar en
begon als
6-jarige met
blokfluitles bij
Annemieke
Pouwels.
Na de blokfluit
koos hij voor de
klarinet en zo
kwam hij in 2011
bij Gaudete
terecht.
In september 2012 begon hij daar bij het
opleidingsorkest, vanaf september 2013 mocht
hij ook bij het harmonieorkest meespelen op
de derde rij. Zijn eerste concert was het
nieuwjaarsconcert van 2014.

Sindsdien geniet hij volop van de repetities van
het opleidingsorkest en het harmonieorkest en
speelt hij alle concerten mee.

Diploma D voor Kevin van Dijk !
Inmiddels is hij doorgeschoven naar de eerste
rij. Naast het harmonieorkest speelt Kevin
ook bij het jeugdsymfonieorkest KJO in Nijmegen en wordt
hij regelmatig
gevraagd als
invaller bij
concerten
van andere
orkesten.
25 Juni was
hij voor zijn
examen de
solist in het
‘Concertino’
van Weber.
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5431 CE Cuijk
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Website:
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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

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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