
Redactie
Hallo allemaal,

De meivakantie hebben we net 
achter de rug en de feestdagen 
zijn weer bijna voorbij. De 
maand april is een drukke maand 
geweest voor Frisselstein. Wat 
hebben we allemaal gedaan? 
Dat kan je hier lezen! Het 
youtubekanaal van Frisselstein is 
ook weer helemaal up-to-date. 
Iets om te bekijken dus!

Heeft u zelf nog tips, berichten 
of opmerkingen voor de 
Harmonieus? Laat het ons weten 
via harmonieus@frisselstein.nl

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

April 2013

MAESTRO 

Het zit er weer op: na een aantal intensieve 
repetities met enthousiaste dirigenten-in-de-
dop, hebben we zondag 21 april het Maestro 
concert gegeven. 
We begonnen de dag met een generale 
repetitie en een lunch, waarna het om 14u 
toch echt tijd was om te laten horen (en zien) 
aan het publiek, wat we in korte tijd met 
de maestro’s in hebben weten te studeren. 
Voordat de maestro’s daadwerkelijk mochten 
gaan dirigeren, zagen we een filmpje van hen, 
waarin hun vorderingen en eigen ervaring te 
zien waren. Ondanks duidelijke groei bij alle 
maestro’s, leken ze nerveus voor hun optreden 
(te zien aan gespannen gezichten en trillende 
handen), net zoals een echte dirigent voor 
een belangrijke uitvoering. Maestro’s Hans 
Raaijmakers, Frits van Eerd, Wilma Bierens, Dick 
van Schie, Jan van Hoof, Riny van Rinsum en 
wildcardwinnaar en uiteindelijk ook de winnaar 
van de titel “Maestro 2013” Jurriaan Banens 
hebben een geweldige prestatie neergezet. Het 
is tenslotte nogal wat, om in een paar weken 
tijd, met enkele masterclasses en repetities een 
orkest te dirigeren. 
Ik zeg: petje af! Voor de maestro’s, maar ook 
voor alle betrokkenen die de puntjes op de 
‘i’ hebben gezet, zodat we er met zijn allen 
een mooi concert van hebben kunnen maken. 
Volgend jaar weer?
Kijk voor de foto’s en filmpjes op onze website, 
facebook en het youtube kanaal!

Judith de Ruijter

Slagwerknieuws
De Junior-Frissbeatles, Frissbeatles, Frissbeat 
en Frissbeat2Beat zijn nu al weken aan het 
oefenen voor De Veghelse Slagwerkmiddag op 
zondag 9 Juni aanstaande. Zij zullen een concert 
gaan geven in de grote zaal van zalencentrum 
“Ambiance” aan de NCB-laan.
Om 13.30uur starten de Junior Frissbeatles. 
Om 14.15uur zijn de Frissbeatles aan de beurt. 
Om 15.00uur speelt Frissbeat en om 15.45uur 
Frissbeat2Beat. Zij zullen een zeer gevarieerd 
slagwerkconcert gaan geven met bekende 
en onbekende nummers. Ze zullen onder 
andere spelen op drumstellen, xylofoons, 
plastic bloempotten, plastic pet-flessen en 
body-percussion. Er zullen ook nog enkele 
slagwerkverrassingen zijn.Iedereen is van harte 
welkom en laat u verrassen door de diverse 
slagwerkklanken. De toegang is gratis.

Spelen voor gedecoreerden
Burgemeester Ina Adema reikte op vrijdag 26 
april in de Blauwe Kei aan dertien inwoners 
van de gemeente Veghel een Koninklijke 
onderscheiding uit. Om dit te vieren mochten 
de Friss Kids Brass en The Big Bandits 
beiden een optreden verzorgen voor alle 
gedecoreerden van gemeente veghel. “De 
muziek was mooi het publiek was er stil van”, 
aldus de burgemeester. Friss Kids Brass en 
The Big Bandits mochten allebei een half uur 
de muziek verzorgen. Zeker voor herhaling 
vatbaar dus.

Frisselstein
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Van de penningmeester
Momenteel worden de door de leden 
verschuldigde bedragen aan de vereniging geïnd 
middels 2 incasso’s namelijk in november en 
in februari. Naar aanleiding van het verzoek 
van diverse leden om de betaling te spreiden  
hebben we als bestuur gekeken of het mogelijk 
is om de verschuldigde bedragen in meerdere 
keren te innen. Afgelopen bestuursvergadering 
is besloten om voor iedereen naar 4 
incassomomenten te gaan namelijk in oktober, 
december, februari en april. Ter verduidelijking 
nog een keer de procedure met ingang van het 
nieuwe seizoen 2013-2014:
- Omstreeks september –oktober ontvang je per 
e-mail de nota voor het verschuldigde bedrag 
voor het dan lopende verenigingsjaar (dat loopt 
van 1 juli tot 30 juni);
- Een kleine week voor het incassomoment 
ontvang je van mij een e-mail bericht dat de 
incasso binnenkort gaat plaatsvinden. Dat 
gebeurt dus voortaan 4 keer namelijk in oktober, 
december, februari en april.
- In de 4 genoemde maanden wordt een kwart 
van het notabedrag vervolgens automatisch van 
je rekening afgeschreven.
Met deze nieuwe regeling hopen we als 
bestuur tegemoet te komen aan de wensen van 
meerdere leden. 

Nol van Laarhoven

Muziekarchief
Steeds meer stukken komen digitaal binnen of 
zijn inmiddels gedigitaliseerd.
Hierdoor is het niet noodzakelijk allemaal 
kopietjes te maken. De stukken die digitaal 
zijn  gaan wij zoveel mogelijk via de mail 
versturen. Het is dan de verantwoording zelf 
voor de muzikant deze stukken te printen en 
eerstvolgende repetitie bij zich te hebben.

Fluitdag
Zondag 4 april stond de masterclass voor alle 
fluitisten van Frisselstein op het programma. 
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door 
Justitia Concerten en de ‘grootste vriend van 
Frisselstein’. Ongeveer veertig fluitisten kwamen 
op de vroege ochtend, met soms een slaperig 
gezicht, binnen bij Galeriecafe de Noordkade. 
Om de drukke planning in de dag te passen 
begon het al om 9.30 uur. Met het arriveren van 
meester-fluitist Wil Offermans (hij was even de 
weg kwijt geraakt in het mistige Veghel), kon 
de masterclass echt beginnen. De muzikanten 
waren verdeeld in twee groepen, elke groep 
studeerde samen met Wil een stuk in voor de 
uitvoering, later die middag. Wil Offermans ging 
enthousiast aan de slag met het combineren van 
geluid en beweging. Bij elk muziekstuk dat de 
muzikanten speelden hoorde beweging. 
Om 14.00 uur was het tijd om de pas geleerde 
kunsten aan ouders, familie en vrienden te tonen 
in het cafe aan de Noordkade. Alle optredens zijn 
te zien op het youtubekanaal van Frisselstein!

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt wekelijks helemaal 
up-to-date gemaakt. Om dit optimaal te 
kunnen doen doet de ledenadministratie een 
oproep om eventuele adres, mailadres of 
telefoonnummer wijzigingen door te geven via 
ledenadministratie@frisselstein.nl . Op deze 
manier blijft de ledenlijst actueel en mist u geen 
belangrijke mails en ontvangt u natuurlijk elke 
maand gewoon de Harmonieus. 

Alvast bedankt!

De ledenadministratie

Muziekvereniging Frisselstein
Verrassend Veelzijdig!

http://www.youtube.com/user/Frisselstein


Activiteiten
mei Kasteelconcert
 TOF
19 mei Watersteeg Veghel
 Seniorenorkest
20 mei Camping Vlagheide
 Opstap
8 jun. Tuinconcert
 Seniorenorkest
9 jun. Slagwerkmiddag
 Slagwerkgroepen
21 jun. Veghel Nightlive
22/23 Alle orkesten
23 jun. Openlucht mis
 Groot orkest

Wie is er jarig?
Mei
Bert Grim
Tommy van Pinxteren
Loes Knaapen
Nicole Lintermans
Janneke van den Bogert 
Karin van Venrooij
Eef van Hees
Niels van de Rijdt
Anne-Marie Driessen   
Desiree Rijkers               
Bart Rauh    
Harm van Hees     
Coen Franssen   
Annemarie Helmes          
Frans van Delst   
Cedric van Ruler
Marijn van Bennekom
Mariska van Heeswijk
Heleen van Kessel
Daan van den Biggelaar
Ilse Scheepens
Paul Rombout
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Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Tuinconcert
Zondag 2 juni presenteert Justitia Concerten 
Veghel Het Open Tuinconcert. Artiesten 
(solisten, koren, orkesten) van alle leeftijden, 
verzorgen samen één groot tuinconcert. 
In de prachtige, royale tuin van Bierens 
Advocaten zijn  twee bijzondere podia.  
Optredens van o.a.:  Big Band Frisselstein en 
klarinet-ensemble Frisselstein, Anne-Mieke 
Post-Smetsers (zang), Ellen van Geel (saxofoon) 
met aan de vleugel Merijn Krol , Dan Loredan 
(vleugel) samen met zijn koren Love4music en 
La Vita, stadsdichter Bas Geeraets, accordeonist 
Tom van Aarle en klarinettist Harry Donjacour.
Het Open Tuinconcert begint om 13.00, tegen 
17.00 uur vindt de grandfinale plaats op 
het hoofdpodium. Kaarten kosten €5,-, voor 
kinderen tot 12 jaar €2,50, en zijn te koop bij 
Bek Boeken en Uitpunt Veghel. Kijk voor het 
volledige programma op www.frisselstein.nl .

De Grote Clubactie
Frisselstein zal dit jaar deelnemen aan de Grote 
Clubactie. Ieder jaar zijn we weer op zoek naar 
extra financiële middelen om bijvoorbeeld 
instrumenten aan te schaffen en te repareren, 
muziek te kopen om met zijn allen muziek 
te kunnen blijven maken in de verschillende 
orkesten die Frisselstein rijk is. Iedere keer weer 
blijkt dat het erg moeilijk is om aan extra geld 
te komen. Daarom heeft het bestuur besloten 
dat we dit jaar allemaal samen meedoen aan 
deze actie. In 2013 zullen naast de contributie 
ook de kosten van vijf loten (€3 per lot) voor de 
Grote Clubactie in rekening worden gebracht. 
Deze loten kunnen van september tot en met 
november verkocht worden.  Op deze manier 
kan je het geld van de loten terug verdienen 
en is er zo geen contributieverhoging. Meer 
informatie is te vinden in de brief over deze 
actie, of je kunt contact opnemen met 
Femke van Dijk.

Flashmob
In Uden en Oss vond zondag 28 april de enige 
echte flashmob van Opstap plaats. Na flink 
oefenen kon bijna iedereen het nummer uit 
zijn/haar hoofd spelen en was het orkest klaar 
voor een dagje muziek maken. Eerst in Oss 
waar het gezellig druk was. Twee keer per stad 
stond op de planning. De markt was de eerste 
locatie in Uden, waar een hoop mensen bleven 
staan om te kijken wat er gebeurde. Van alle 
kanten kwamen de muzikanten om samen 
een mooi stukje muziek te maken. Het was zo 
lekker druk en het publiek was enthousiast, 
dus deden de muzikanten er gewoon nog een 
derde flashmob achteraan. Eenmaal klaar 
hebben de muzikanten nog een lekker en zeker 
verdiend gebakje van Bakkerij van Leur gegeten 
bij Brasserie Verhoeven. Het filmpje van de 
flashmob is te zien op het youtubekanaal van 
Frisselstein!

Muziekkamp
Hallo Allemaal,
Komend seizoen gaan we natuurlijk weer op 
kamp. Wij als kampcommissie zijn al weer 
druk bezig met de voorbereidingen. Het 
belooft weer een super gezellig en leuk kamp 
te worden.Houd daarom alvast het weekend 
van 18-19-20 oktober vrij voor het jaarlijkse 
muziekweekend! Let op, dit is het laatste 
weekend van de herfstvakantie! Hopelijk gaan 
zien we jullie weer terug in Ommel!

Muzikale groet,
Tessa namens de kampcommissie

Postbus
Correspondentieadres
Postbus 495  
5460 AL Veghel 
www.frisselstein.nl 
bankreknr 16.33.75.968

Contact
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met 
Rozemarijn Vossen via 
harmonieus@frisselstein.nl 
of 06-14549231

Redactie
Bart Rauh
Femke van Dijk
Judith de Ruijter
Rozemarijn Vossen

http://www.facebook.com/HarmonieFrisselstein
http://www.twitter.com/frisselstein
http://www.youtube.com/frisselstein
www.frisselstein.nl

