Nieuwsbrief

JAARGANG 2, NUMMER2

MAART 2017

Eline de Gast geslaagd voor Bachelor Piano

Agenda

Prachtig examen van een veelzijdige pianiste

Zaterdag 11 maart
Uitvoering saxofoon, bugel en
trompet
@Melishof, Melissant
Zaterdag 18 maart
Concert Peter en de Wolf
@De Staver, Sommelsdijk
Zaterdag 25 maart
Slagwerkdag ‘GO van Slag!’
@Dorpstienden, Ouddorp
Zaterdag 25 maart
Eric Vloeimans
@MFC ‘t Centrum, Ooltgensplaat
Zaterdag 1 april
Workshops Militair Harmonieorkest
@Haegse Huus, Stellendam
Vrijdag 7 april
Uitvoering saxofoon, klarinet &
koper

Het eiland Goeree-Overflakkee is weer een professioneel musicus
rijker. Op 15 februari j.l. speelde Eline de Gast haar Bachelor
examen piano op de Hogeschool voor de Kunsten, Codarts in
Rotterdam. Zij slaagde met een 9 en werd daarmee tevens
toegelaten tot de Master opleiding.
Eline de Gast toonde haar veelzijdigheid: lyrische en poëtische
passages werden afgewisseld met dynamische contrasten zonder de
grote lijnen uit het oog te verliezen. Zij toonde aan gevoel te
hebben voor grote structuren in de muziek en beschikt daarnaast ook
over een krachtig fortissimo. Ze was heer en meester over de grote
Steinway concertvleugel. De jury was vol lof over haar spel en de
volle zaal beloonde haar optreden met een daverend applaus.
In haar dankwoord benadrukte Eline het belang van goed
instrumentaal muziek onderwijs, dankte haar docenten Bart van de
Roer en Stéphane de May en ook haar oud-docent Piet Westhoeve
die haar van haar achtste tot achttiende lesgaf en coachte op de
Muziekschool Goeree-Overflakkee (nu het Muziekgebouw GO).
Goeree-Overflakkee kan trots zijn op de jongste loot aan de al volle
takken van de muzikale boom die maar blijft groeien en bloeien. Voor
verdere informatie kunt u haar website bezoeken:
www.elinedegast.nl

Zaterdag 8 april
Jeugdvent SMMGO
repetitiedag @ Haegse Huus,
Stellendam
concert @ Dorpstienden,
Ouddorp
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Workshop: La Musique Militaire Grand-Ducale.
Vrijdag 31 maart aanstaande organiseert fanfareorkest De Hoop in samenwerking met de ZuidHollandse Muziekbond een galaconcert van het Luxemburgse professionele Militaire Harmonieorkest
Grand-Ducale.
La Musique Militaire Grand-Ducale
Behoort tot de Europese top onder de militaire orkesten. Het orkest heeft een rijke militaire traditie die zijn oorsprong
vindt halverwege de 19de eeuw. Parades, optochten en wachten behoren tot de kerntaak van dit ensemble. Toch
heeft dit orkest zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een concertband met een grote internationale faam. Het is
de eerste keer dat het orkest
een galaconcert verzorgd in
Nederland.
Workshops 1 april
Zaterdag 1 april worden er
workshops gegeven door
muzikanten van het GrandDucale. Deze workshops worden
gehouden in het Haagse Huus
te Stellendam aan het einde
van de ochtend tot halverwege
de middag. De volgende
instrumenten komen aan bod:
hout, trompet/bugel, trombone,
groot koper, saxofoons, hoorns
en slagwerk. Het minimale niveau
voor deelname is diploma B. De
kosten voor deze workshops
zullen zijn: €10,- exclusief lunch.
Afhankelijk van de inschrijving
zullen de groepen worden
ingedeeld. Opgeven kan via:
tickets@fanfaredehoop.nl.
Concert 31 maart
Het concert zal aanvangen om
20:00 uur in de Dorpstienden te
Ouddorp. Kaarten kosten in de
voorverkoop 10 Euro aan de
kassa 12,50 Euro. U kunt kaarten
voor dit concert reserveren door
een mail te sturen aan:
tickets@fanfaredehoop.nl o.v.v.
Galaconcert +Naam bezoeker
en aantal kaarten.
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De locatie van het concert is
MFG De Dorpstienden
Dorpstienden 4
3253 AS Ouddorp

Jeugdevent 2017 op 8 april!
Jeugdevent 2017 zal dit jaar wederom
plaatsvinden en wel op 8 april. Dit evenement
wordt wederom organiseert door de Stichting
Muziek Manifestatie Goeree-Overflakkee onder
auspiciën van de Zuid Hollandse Bond van
Muziekverenigingen. In verband met het jubileum
van Fanfareorkest De Hoop is deze keer
gekozen voor de lokatie: Stellendam en
Ouddorp.
Programma: ZATERD

Nodig je ouders, familie, vrienden en vriendinnen uit om ’s
avonds te komen luisteren op het slotconcert. Het is
natuurlijk het leukst als we voor een volle zaal spelen!!!!
Aanmelden kan door middel van het sturen van een mail
met daarop de volgende gegevens, deze mail kan
gestuurd worden naar:
bestuur.smmgo@gmail.com
Vereniging:
Contactpersoon:
Tel. nr:
Mailadres:
Per muzikant:
Naam deelnemer:
Instrument:
Leeftijd
Diploma(s)

AG 8 APRIL 2017

09.30 uur aankomst
deelnemers in het
repetitiegebouw va
n De Hoop Stellend
am: ’t
Haagse Huus Haag
sestraat 4a in Stelle
ndam.
10.00 uur Begin va
n de repetities
12.15 uur Lunchpau
ze waarbij gezorgd
wordt
voor broodjes en dr
inken
13.00 uur Begin va
n de repetities in gr
oepen (tot
14.45 uur)
15.00 uur Gezamen
lijk repetitie
16.00 uur einde repe
tities
16.30 uur Gezamen
lijk friet eten met ee
n snack
17.45 uur Vertrek na
ar MFG De Dorpstie
nden,
Dorpstienden 4 in O
uddorp
19.00 uur Concert
voor publiek in MFG
De
Dorpstienden. Voor
af nog kleine soundc
heck.
20.30 uur Einde va
n de dag.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.smmgo.nl of
stuur een email naar bestuur.smmgo@gmail.com.

Deze hele dag zal er muziek worden gemaakt, gelachen,
gegeten en afgesloten met een prachtig concert.
Er zal de hele dag in groepen gerepeteerd worden.
De repetitie wordt gedaan door:
- Lieuwe de Jong voor het koper
- Christiaan van der Weij voor de saxofoons
- Peter de Kluiver voor het slagwerk
De slagwerkers zullen tevens enkele stukken als slagwerkensemble instuderen. Aan de de slagwerk deelnemers
wordt dan ook gevraagd: Graag indien mogelijk een
kleine trommel met standaard meebrengen voor het
slagwerk ensemble!
Lieuwe de Jong zal het jeugdevent orkest dirigeren.
Peter de Kluiver zal het slagwerk-ensemble dirigeren.
De lokatie waar we repeteren is:
‘ t Haagse Huus
Haagsestraat 4 a
3251 CR Stellendam
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