
Redactie
Hallo allemaal,

De lente is aangebroken, althans, 
het weer is er nog niet helemaal. 
Maar we krijgen het warm van 
alle activiteiten die gaande zijn 
en waar hard aan wordt gewerkt. 
Het Maestro concert staat voor 
de deur, de fluitisten krijgen 
een heuse masterclass en het 
Solistenconcours was dit jaar 
weer een groot succes.

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

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

Maart 2013

MAESTRO 

De repetites voor het Maestro concert zijn in 
volle gang. Alle maestro’s, Hans Raaijmakers, 
Jan van Hoof, Wilma Bierens, Frits van Eerd, 
Dick van Schie en Riny van Rinsum, hebben 
een masterclass van Michiel gehad en hun stuk 
mogen repeteren met het orkest. En dat viel 
nog niet mee. De een heeft er meer aanleg voor 
dan de ander, maar ze doen alle zes enthousiast 
hun best. 
Er komt nog een zevende maestro bij: Jurriaan 
Banens. Jurriaan heeft zich aangemeld via de 
wildcard die we hebben uitgeschreven. Uit een 
aantal kanditaten is hij uiteindelijk gekozen, 
vooral vanwege zijn bijzondere verhaal. Zijn 
vader, Jos Banens is dirigent geweest bij 
Frisselstein. Jurriaan grijpt daarom deze kans 
aan om (eenmalig) in de voetsporen van zijn 
vader te treden. 
Meer informatie over Maestro zal komende 
week in de kranten staan en in de speciale 
Maestro editie van de Harmonieus!

Masterclass
In het galeriecafé van kunstgroep De 
Compagnie aan de Noordkade in Veghel vindt 
komende zondag, 7 april weer een muzikaal 
dubbelconcert plaats. Om 14.00 uur is het de 
beurt aan enkele jeugdige fluitensembles van 
Muziekvereniging Frisselstein die onder leiding 
van meesterfluitist Wil Offermans enkele 
speciale optredens zullen verzorgen. 
De in Nederland geboren fluitist-componist Wil 
Offermans heeft zich ontwikkeld tot een zeer 
gewaardeerd en vooraanstaand musicus. Hij 
staat wereldwijd bekend om zijn excellente en 
soms onconventionele manier van dwarsfluit 
spelen en het bevorderen van fluitmuziek 
bij een breed publiek middels composities, 
concerten, workshops en cursussen. De 
masterclass wordt aangeboden door Sligro 
Food Group. 

Frisselstein

Zondag 21 april

Met o.a.:

Frits van Eerd

Wilma Bierens

Riny van Rinsum

Mede mogelijk gemaakt door:
Meer info: www.frisselstein.nl

maestro
Locatie: Ambiance Veghel

Entree €5,- (incl. consumptie)

Verkrijgbaar bij:

UITpunt Veghel en Boek- en 

Kantoorhandel Schellen

Frisselstein presenteert:

Maandag 11 mrt 2013 is op 79 jarige leeftijd 
overleden

Wim Bosboom

Wim is ruim 40 jaar lid van Frisselstein 
geweest en al die tijd bespeelde hij de cornet. 
Wim is bestuurslid geweest onder voorzitter 
Wim Oonk was hij vicevoorzitter. Verder 
maakte hij deel uit van diverse commissies.

We wensen de familie veel sterkte toe dit 
verdriet te dragen

Bestuur en leden Muziekvereniging 
Frisselstein

mailto:harmonieus@hotmail.com


Activiteiten
7 apr. Masterclass Fluit
 Galeriecafe NCB-laan
14 apr.  Open dag MIK
21 apr.  MAESTRO
 Ambiance
26 apr.  BigBandits & FKB
 Blauwe Kei
28 apr.  Flashmob Opstap
30 apr.  Koninginnedag 
 Markt Veghel

Wie is er jarig?
April
Elise Wielinga
Peter Nooijen
Peter van Milt
Gabi van de Wiel
Marloes van Roosmalen  
Sophie Franssen
Janne Herwig 
Anique Danse
Noa van de Akker   
Lieke Huitenga                  
Marcia Brugmans    
Resi Verbeek       
Rein van de Ven       
Tijmen Roegies          
Berend Manders     
Willy Manders
Mark de Bie
Emy van Delst
Dre Sampers
Dave Voss
Lucas van Meurs
Eva van Vugt
Maria Naus            

                   

   1
   2
   4
   4
   7
   8
 10
 14
 15
 20
 21
 21
 22
 23
 24
 24
 25
 26 
 26
 26
 27
 29
 30

 

Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Solistenconcours
Zondag 17 mrt 2013 is ons jaarlijkse 
Solisten&Ensemble Concours geweest. Elk jaar 
komen er weer een hoop nieuwe talentjes 
voorbij. Dit jaar was de presentatie in handen 
van Tessa Jansen. Er waren dit jaar maar liefst 
38 deelnemers. Van hele jonge talentjes, tot 
de wat ouderen.  Van de kleinste meiden op 
dwarsfluit tot de twee grote jongens Pim 
en Martijn op saxofoon. Van solist op een 
instrument tot een heuse Big Band Light. 
 
Bij de solisten zijn de winnaars geworden:
Rik Driessen
Veerle van den Biggelaar
Lieke Huitenga
En bij de ensembles:
Pim Vet & Martijn van Stiphout
BigBandLight
Emy van Delst, Annelies van Rooij, Miriam van 
Vugt en Annemarie Koevoets

De wisseltrofee is naar Rik Driessen gegaan. 
Gefeliciteerd! Hij heeft daarmee ook de 
Masterclass gewonnen. Deze wordt ons 
aangeboden door de Sligro.

Flashmob
Het Opstap orkest gaat in april wel een heel 
bijzonder optreden geven. Namelijk in de 
vorm van een flashmob. Op 28 april gaan de 
muzikanten naar Uden en Oss. Daar gaan ze 
een ingestudeerd stuk twee keer uitvoeren, uit 
het hoofd. Welk stuk het is zeggen we nog niet, 
maar het is een heel aanstekelijk melodietje. 
Het idee is ontstaan nadat de Orkest Commissie 
een leuk filmpje van een symfonie orkest zag 
op youtube. Iedereen was meteen enthousiast. 
Benieuwd wat Opstap precies gaat doen? Zoek 
ze dan op op 28 april!

Razende Reporter
Het kan ook andersom. Ons Seniorenorkest 
overkwam het in deze volgorde. Traditiegetrouw 
speelt het orkest in de kerk te Mariaheide op 
Aswoensdag. Het viel het Kerkbestuur meteen 
op dat er verschillende andere muzikanten 
aanwezig waren en een vrouw als dirigent 
hadden zij helemaal niet verwacht!
De krukken, die al gereed stonden, werden 
meteen vervangen door stoelen. Om te 
musiceren geeft dit een beter gevoel en vooral 
bij “oudere muzikanten”. 
Pastor Hendriks gaat voor in de H. Mis en het 
orkest begeleidde hem met “Avondklokken” 
een melodie die hier goed bij past. Daarna 
worden de talrijke kerkgangers verrast met 
zeer vlotte muziek uit eigen repertoire. De 
Pastor deed er nog een vers askruisje bij en dat 
completeerde deze kerkdienst.
Bij wegzending van de parochianen was ook 
de Pastor heel enthousiast en vond dat dit 
optreden jaarlijks moet plaatsvinden. Na een 
geweldig applaus heeft het orkest Salute to 
Louis Amstrong gespeeld en alle kerkgangers 
gingen tevreden naar huis.

Harry Donjacour

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
Rozemarijn Vossen

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

