Het jaar is alweer mooi op streek. Ook voor de geledingen van Concordia is er weer volop
muzikaal werk aan de winkel.
We begonnen de eerste orkestrepetitie van het jaar traditioneel met de nieuwjaarsborrel, als
vanouds culinair omlijst met een smakelijk hapjesbuffet. Dank hiervoor aan de Reis- en
Ontspanningscommissie, die in december ook al een bijzonder sfeervolle clubavond voor
ons had georganiseerd bij De Italiaanse Meren. Kortom, een onmisbare commissie die onder
aanvoering van Willem Mees steevast zorgt voor ‘de gezellige noot’ binnen het orkest!
Altsaxofoniste Linet Hemink is gestopt als lid. Ze kon al langere tijd de repetitieavond moeilijk
combineren met haar andere werkzaamheden en heeft en er nu helaas definitief een punt
achter moeten zetten.
Ook moesten we eind december afscheid nemen van nóg een altsaxofoniste, Vero ten Dolle.
Ze heeft een baan geaccepteerd als juf op een basisschool in Amsterdam (IJburg). Een
uitdaging die Vero met beide handen aanpakt. Dat betekent wel dat ze Concordia helaas
vaarwel moet zeggen. Maar gelukkig kunnen we met de volksfeesten en in de vakanties nog
een beroep op haar doen. Vero, dank voor jouw inzet - ook als juf van de blokfluitgroep - en
succes met je nieuwe job! Voor de blokfluitgroep is gelukkig snel passende vervanging
gevonden; Vero wordt opgevolgd door Eefke Sikkink, die samen met Lyanca te Kulve de
blokfluitlessen het komende jaar gaat verzorgen. Succes, meiden!
Mayke ten Hagen is onlangs geslaagd voor haar A-diploma op klarinet met een 7,5 als
gemiddeld cijfer. Gefeliciteerd Mayke, prima gedaan en op naar B!
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden we op donderdag 23 februari in gebouw
Wilhelmina. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur rekent op een goede opkomst!
Op zondag 23 april houdt Crescendo in Ratum voor de tweede keer een
Beginnersorkestendag. De jongste jeugd mag individueel meedoen. Wanneer er genoeg
animo is, kan de jeugd als beginnersorkest van Concordia ook enkele nummers spelen.
Het zit het orkest niet mee met de planning van het voorjaarsconcert. Diverse datums bleken
achteraf toch weer niet haalbaar vanwege andere activiteiten. Maar nu is er een definitieve
datum geprikt, namelijk op zondag 9 april vanaf 14.30 uur in gebouw Wilhelmina. We zijn
druk bezig met een leuk gevarieerd programma, dus noteer deze datum in je agenda!
Majorettes
Zowel de mini- als de majorettes dromen momenteel opvallend vaak weg in romantische
sferen… Geen wonder, want ze zijn aan het oefenen voor het Valentijnsconcert. De
minirettes dansen op het nummer Love is an Open Door van Frozen. De meiden dansen dan
ook als ijsprinsessen, net zoals Anna en Elsa en natuurlijk mag Olaf de Sneeuwpop ook niet
ontbreken. In deze groep hebben we twee nieuwe meiden mogen verwelkomen, waar we
heel blij mee zijn! Voor deze meiden is het dan ook extra spannend om te debuteren. De
majorettes laten een dans zien op het romantische nummer Hartbeat van Fayén en Rein uit

de gelijknamige film. De choreografie is voornamelijk door de meiden zelf bedacht.
Jeugdcommissie
Op vrijdag 17 februari wordt het Wilhelminagebouw in romantische sferen omgetoverd. Er is
dan namelijk een concert van de Concordia-jeugd met als thema Valentijn. Tijdens het
concert zul je verschillende optredens zien van de jeugdmalletgroep, beginnersorkest, LINK,
eerstejaars leerlingen en van de mini- en majorettes. Tijdens het Valentijnsconcert zullen
veel liefdevolle liedjes en dansjes aanbod komen. Heb je dus zin in een avond vol romantiek,
kom dan op vrijdagavond 17 februari naar Wilhemina in Kotten. De zaal gaat om 19.00 uur
open. Om 19.30 uur begint het concert. Entree vrije gift.
Naast de concertvoorbereidingen is de jeugdcommissie ook al druk bezig met het
organiseren van een veelbelovende 12+ avond op zaterdag 1 april (geen grap!). Met deze
activiteit hopen we de oudere jeugdleden onder ons te kunnen trakteren op een leuke en
gezellige avond. Wat we gaan doen deze avond blijft nog even een verrassing…
Malletband
De malletband moest in het nieuwe jaar meteen aan de slag met twee optredens. Op 8
januari stond het nieuwjaarsconcert van St. Switbertus op het programma. Dit was een
mooie generale voor het optreden tijdens Winterdrums op 29 januari in De Storm (zie foto).
De malletband heeft zich gespecialiseerd in mars- en straatoptredens, maar een optreden
tijdens Winterdrums is ook een uitstekende gelegenheid om van je te laten horen.
Het programma bestond voornamelijk uit bekende nummers als Animals van DJ Martin
Garrix, This is what it feels like van DJ Armin van Buuren, Royals van Lorde, Doe Normaal
(een medley van Normaal-hits), Hawaii five-O (titelsong van de gelijknamige politieserie) en
tot slot Fire in the Groove. Dit energieke stel muzikanten heeft plezier in muziek maken en
straalde dat tijdens beide concerten ook weer uit.
Binnenkort worden de agenda's op elkaar afgestemd om een zondagrepetitie te plannen
zodat er alvast een start gemaakt kan worden met het oefenen van de shows voor de
optredens komende zomer.

Tot de volgende Ontmoeting!
Jan Heijnen (orkest), Manon Bonnink (jeugd) en Wenke Wullink-Oonk (malletband).

