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MUZIKALE VERBINDING VERTOLKT VANAF DE ZOMER

AGENDA

Met de muzikale klanken en prettige ervaring van de concertreis van de Koninklijke Harmonie Oefening &

2020

Uitspanning naar Innsbruck nog vers in het geheugen, maken we ons na de zomer alweer op voor de

Januari

ophanden zijnde activiteiten. In de vakantieperiode rekken we er al snel op uit om bij Harry en Marianka

01 januari 2020
Nieuwjaarsconcert
‘t Anker

Mommers een verdiende serenade te brengen. Niet lang daarna openen we traditiegetrouw de kermis op
een mooie zondagochtend in een septemberzonnetje. Bij serenades is mooi te zien dat de jeugd en
de wat ouderen samen muziek maken.
In het teken van ‘Bevrijding 75 jaar’ wordt na eendrietal repetities een fantastisch concert gegeven. Samen
met harmonie Sint Caecilia uit Lieshout en harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel trakteren we de

25 januari 2020
Verenigingsdag

bevolking van Laarbeek in de Servaaskerk van Lieshout op een gevarieerd programma waarin muziek
rondom de tweede wereldoorlog centraal staat. Het harmonieorkest van O&U geeft nog een
uitwisselingsconcert met de Gildebondsharmonie uit Boxtel als laatste muzikale
expressie van dit jaar.
Het jubileumjaar rondom 50 jaar jeugdorkest krijgt nog een feestelijk slot. Nadat de jeugd zich opgeladen
heeft tijdens het jeugdkamp beginnen de voorbereidingen van het jubileumconcert ‘Halve eeuw
Jeugdorkest O&amp;U, 50 jaar jong’. Het Anker zit op 16 november volgeladen met bezoekers die met volle

Februari
15 februari 2020
Carnavalsconcert

21 februari 2020
Carnavalsconcert

teugen kunnen genieten van muziek en show. Alle leden die ooit lid zijn geweest van het jeugdorkest hebben
de kans gekregen om samen met het huidige jeugdorkest nog een keer te vlammen. Met een mooie
programma-opbouw en dito presentatie wordt het podium allengs gevuld met muzikanten van vele
leeftijdscategorieën die samen muziek maken. Het is een lust voor het oog en vaak ook voor het oor. Een
prachtige avond met een soepele overgang van een muziekwerk met dancemuziek naar een van de
jongste dj’s van ons land. Onder de vakkundige leiding van dirigente Marianke van Doore-Hobé wordt het

Mei
4 mei 2020
Dodenherdenking

jubileumjaar perfect afgesloten. Het zal ons nog lang heugen.
Een andere hoofdrol is weggelegd voor de slagwerkgroep. Sinds vele jaren is deze hechte groep slagwerkers
weer van zins deel te nemen aan een slagwerkconcours, en wel in Etten-Leur. Met een prima try-out tijdens

Juni

de Jumbocup en een slagwerkconcert in het Anker moet 7 december D-Day worden, prima passend in het

26 juni 2020

bevrijdingsjaar. Al vroeg in de ochtend wordt op het scherpst van de slagwerksnede gestreden, het resultaat

Afstuderen Stan van Rixtel

mag er zijn. Het juryrapport is lovend en met een puntentotaal van 91,33 en onderscheiding keert het
uitgelaten gezelschap terug naar Beek en Donk. Dirigent Rob van Doore mag terecht apetrots zijn op zijn
muzikanten. Een mooie opsteker en een kroon op het vele werk.

Juli
En dan wordt het langzamerhand 2020. Op 31 december gaan we nog oliebollen blazen en slaan met de
jongste muzikanten en slagwerkers. Dirigent Fried Dobbelstein geeft na een periode van 10 jaar zijn
dirigeerstok over. Zijn aandeel voor de prestaties van het harmonieorkest is groot geweest. Zeer goede

10 juli 2020
Tuinconcert

resultaten tijdens een drietal concourse en een gelijk aantal buitenlandse concertreizen. We mogen
terugkijken op een succesvol decennium onder zijn muzikale leiding. O&U gaat zich beraden welke richting
het in de toekomst op moet en wil gaan. Door goed in de spiegel te kijken wordt een antwoord gegeven op
diverse vragen: welke muziek spreekt zowel de muzikant als de bezoeker aan, welke concertvorm past in
deze moderne tijd en welke muzikale leider kan ons op deze weg voorgaan? Voor deze zoektocht nemen
we de tijd en in deze periode neemt interim dirigent Harry Vorselen de honneurs waar, met als eerste
optreden het nieuwjaarsconcert. Veranderingen zijn aan de orde van de dag, dat geldt ook voor onze
mooie vereniging. Go with the flow but do it your own way.
Pierre Heesakkers
Voorzitter

Check de website voor de
volledige agenda
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Een vooruitblik op het nieuwe seizoen
Het harmonieorkest zich op voor een nieuw seizoen met concerten. Dit seizoen geen concertreis maar wel
een vervolg op het concert ‘Hermenieke van Bergeijk’, diverse buitenoptredens en een slagwerk-examen.
Het orkest gaat aan de slag met een aantal fantastische muziekstukken, waaronder Libertadores van Oscar
Navarro. Een werk wat niet alleen het oor maar ook de ogen vermaakt.
Uiteraard beginnen we het nieuwe jaar met de carnavalsconcerten die dit jaar volledig los gaan met de
guilty pleasures van toen en nu. Vervolgens gaan we in maart op bezoek bij Harmonie Echo der Kempen
voor een gezamenlijk concert in Bergeijk. Daarna bereiden wij ons voor om lid en slagwerker Stan van Rixtel te
begeleiden tijdens zijn afstudeerexamen aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg. Een bijzondere
eer voor het orkest om hiervoor gevraagd te worden. Naast deze zaaloptredens treden we ook naar buiten
voor de 4 mei herdenking en ons jaarlijkse tuinconcert begin juli in de Muziektuin.
De muzikale leiding wordt tot aan de zomer verzorgd door interim-dirigent Harry Vorselen. Hij staat sinds
december 2019 voor het orkest nadat het nieuws bekend was gemaakt dat na tien jaar samenwerken de
paden tussen O&U en dirigent Fried Dobbelstein zijn gescheiden. Bestuur en orkest zullen in het komende
seizoen samen optrekken om een muzikaal leider te vinden voor de toekomst. Ondertussen blijft het orkest
doen wat het wil doen: repeteren en concerten geven voor u, het publiek. Volg ons en onze voorbereidingen
via de website en social media.
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Terugblik op 2019 door SMO
We kijken terug op een mooi en intensief jaar voor SMO. In januari zijn we gestart met het traditionele
Nieuwjaarsconcert. Onze jonge leerlingen hebben zich daar feestelijk gepresenteerd aan het publiek en met
een passend muziekstuk en daarmee iedereen een muzikaal nieuwjaar toegewenst.
Aan de Beek en Donkse basisscholen werd het muziekproject “Ik heb een melodietje in mijn hoofd”
aangeboden. Jonie en Cameron hebben op alle scholen de muziekstukken met veel plezier ingestudeerd.
We bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor dit mooie project!
In maart werden de theorielessen afgerond, in juni gevolgd door het praktijkexamen. Proficiat aan alle
geslaagden! Aan het einde van het schooljaar werden de blokfluitleerlingen van Linda in het zonnetje gezet
met een mooi certificaat en werd er door het leerlingenorkest en de leerlingslagwerkgroep een gezellig
afsluitend concertje georganiseerd. Omdat het zo’n success was, werd meteen de afspraak gemaakt om het
nieuwe seizoen te starten met een leuk concertje. Het is altijd leuk en motiverend om ergens naar toe te
werken en voor publiek te spelen... Dan weet je waar je voor repeteert!
De leerlingen die deelnemen aan het jeugdorkest vierden het 50-jarig jubileum van het jeugdorkest, met vele
leuke en leerzame activiteiten en workshops en in november schitterend afgesloten met een drukbezocht
reünieconcert. Afsluitend was er in december nog de jaarlijkse voorspeelochtend in een gezellige kerstsfeer,
een gezellige en drukbezochte ochtend! Het jaar 2019 werd traditioneel afgesloten met het oliebollen
concertje door het leerlingenorkest en de leerlingslagwerkgroep. Onder het genot van een Oliebol op het
Heuvelplein werd dit jaarlijks terugkerende concert gebruikt als generale voor het nieuwjaarsconcert.

Mei
4 mei 2020
Dodenherdenking

Juni
26 juni 2020
Afstuderen Stan van Rixtel

Juli
10 juli 2020
Tuinconcert

De cirkel is daarmee weer rond, 2020 stond met de nieuwjaarsconcerten voor de deur! Ook dit jaar staan er
weer mooie muzikale noten op de agenda, met onder andere het Jeugdslagwerkfestival op 29 maart in
Asten. De Leerlingslagwerkgroep is al volop bezig met de voorbereidingen en wij wensen Frank en de
leerlingen alvast heel veel plezier en succes.
Namens SMO wensen wij iedereen een heel gelukkig en muzikaal 2020 toe.

VACATURES SMO
Bij Stichting Muziek Opleiding (SMO) is een (tijdelijke) vacature vrijgekomen in het bestuur. Zij zoeken een
enthousiasteling die zich graag wil inzetten voor allerlei zaken wat met het opleiden van leerlingen te maken
heeft. Denk hierbij aan het opzetten evenementen met de blokfluitklas, het leerlingenorkest en de
leerlingenslagwerkgroep, scholenprojecten et cetera. Vindt u het daarnaast leuk om bezig te zijn met PRgerichte taken, dan is dit een functie die u binnen SMO zou kunnen uitvoeren.
Naast een bestuursfunctie, is SMO per 1 februari 2020 tevens op zoek naar een blokfluitgroepdocent(e). De
lesdag(en) is/zijn in overleg met de docent en de vergoeding is conform de richtlijnen van SMO.
Heeft u interesse of ontvangt u graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar opleiding@oenu.nl.
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PROOST!

AGENDA

Harmonie O&U PROOST op het succes van de grote wijn- en
bierverkoopactie

2020
Januari

Inderdaad, we mogen een toost uitbrengen op het resultaat van
onze verkoopactie. Hoe hebben we de verkoopactie goed
kunnen uitvoeren? Samen toch! Inderdaad, samen hebben veel

01 januari 2020
Nieuwjaarsconcert
‘t Anker

leden van onze vereniging O&amp;U er een geslaagde actie van
gemaakt. Zowel jong als oud spanden zich in om wijn en bier aan
de man te brengen. Het nieuwe element in de actie was de
verkoop van ons Laarbeeks BLO&UND.

25 januari 2020
Verenigingsdag

Een geslaagde zet.

Uiteindelijk blijkt al het ingekochte bier verkocht te zijn.

Februari

Over dit resultaat kunnen we zeggen dat we ook volgend jaar

15 februari 2020
Carnavalsconcert

weer met bier voor de deuren zullen staan. Hartelijk dank aan
eenieder die zich heeft ingezet voor het laten slagen van de
verkoopactie – zowel de
verkopers,

achter

de

s c h e rm e n

al s

de

21 februari 2020
Carnavalsconcert

consument! Laat uw drankje u smaken!
De opbrengst van deze actie is bestemd voor de aanschaf en het
onderhoud van de instrumenten.
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4 mei 2020
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26 juni 2020
Afstuderen Stan van Rixtel

SPONSORKLIKS
15 oktober stuurden wij jullie al een aparte mail over SponsorKliks. Graag willen wij jullie nogmaals op dit
geweldige initiatief wijzen. Wat is SponsorKliks ook alweer?

Juli
10 juli 2020
Tuinconcert

Bestel of boek jij weleens iets online? Sponsor dan O&U bij je volgende aankoop, zonder dat het jou extra
geld kost! De Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning doet mee aan "SponsorKliks".
Met SponsorKliks kun je met je aankoop bij diverse online winkels een financiële sponsoring doen aan je
vereniging of stichting. Waaronder dus nu ook O&U. Op de website www.sponsorkliks.com zie je een
veelvoud aan webwinkels die meedoen aan SponsorKliks. Enkele voorbeelden zijn: bol.com; coolblue;
booking.com; en thuisbezorgd. Wanneer je via de link van SponsorKliks een aankoop doet, betaal je
dezelfde prijs, maar gaat een deel hiervan naar het sponsordoel. Het kost je dus niets extra en je steunt
daarmee de vereniging.
Hoe werkt het?

1.
2.
3.

Ga bij je volgende online aankoop naar www.sponsorkliks.com en zoek naar het
sponsordoel: Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk (zie afbeelding hieronder);

Zoek je webwinkel uit en doe je aankoop via de pagina die zich opent (dit is belangrijk!)
Het sponsorbedrag komt vervolgens terecht bij O&U.

Je kunt ook rechtstreeks naar de O&U-pagina van SponsorKliks gaan. Ga dan naar www.oenu.nl en klik
onderaan op de button van SponsorKliks.
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Slagwerkgroep 2019-2020
Het beloofde een bewogen jaar te worden. Met extra optredens en intense repetities werd de Slagwerkgroep O&U in 2019
klaargestoomd voor het concours in december. Tussendoor kwam Carnaval en was er een spetterend optreden als opening van
een knalfeest bij Outdoor Laarbeek. Een aantal leden kon na de zomer helaas niet meer meedoen vanwege bewegingen in hun
studiecarrière, maar toch groeide de groep hechter naar elkaar.
7 December was het dan zover… Na anderhalf jaar oefenen, repeteren en de uitvoering steeds beter presenteren, ging de
Slagwerkgroep O&U op concours. Spannend, met één oog al op een mogelijke promotie naar de 2e divisie. Met een vrachtwagen
vol instrumenten en verschillende auto’s vol met net ontwaakte leden van O&U vertrok de groep om zeven uur ’s ochtends vanaf
Het Anker in Beek en Donk naar Etten-Leur. Daar aangekomen werd het instrumentarium zorgvuldig uitgeladen en klaargezet. Even
inspelen en de laatste zenuwen bedwingen… Om 10.30 uur begonnen de eerste concoursklanken van deze bijzondere groep dan
toch werkelijk te klinken.
De drie stukken werden met verve uitgevoerd. Er werd een muzikaal samenspel bereikt waardoor enkele mensen in het publiek zelfs
tot tranen toe werden geroerd. Ook de uiterst kritische jury raakte in vervoering. Met een honorering van maar liefst 91,33 punten
spraken zij hun grote waardering uit voor deze bijzonder prestatie van het Beek en Donkse melodie- en percussie-ensemble. Feest!
Eindelijk weer een eerste prijs na 15 jaar!
En nu, met het andere oog op 2020, is er begonnen met het instuderen van nieuwe stukken. Toegankelijker en nog treffender, ja,
pakkender en nog slagkrachtiger presenteert de Slagwerkgroep O&U zich de komende maanden regelmatig met nieuwe
optredens.
Houd de agenda van O&U dus goed in de gaten!
De Slagwerkgroep O&U wenst u een gezond en ritmisch nieuw jaar!

FO&UT
Het Carnavalsconcert draagt dit jaar de titel
FO&UT . Met het schaamrood op de wangen
nemen wij iedereen mee op een ludieke manier
door vijf verschillende thema’s. Met onder
ander

•

Après ski/ Schlager

•

Songfestival

•

Jaren ‘90

•

Nederlandse hits

•

Quilty Pleasure

Op een ludieke manier gaan we dit aan elkaar
verbinden, waarbij de eerste avond anders
gaat zijn dan de tweede avond!
Kaarten zijn te koop via onze reguliere punten,
en ook online via:

https://www.ticketkantoor.nl/shop/ccfout1
https://www.ticketkantoor.nl/shop/ccfout2
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