
Redactie
Hallo allemaal,

Het einde van het seizoen is weer  
in aantocht met dit jaar een 
heuse bbq, Maar is er natuurlijk 
nog veghel nightlive. Het belooft 
een heel spectaculair evenement 
te worden voor jong en oud. 
Ook is de nieuwe naam van 
het senioren orkest is bekend: 
Eigenwijs!

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

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

Mei 2013

Tuinconcert 

Zondag 2 juni was het prachtig weer om lekker 
buiten iets te gaan  doen. Bijvoorbeeld om 
met een klarinetensemble van de harmonie 
een mooi concert te gaan geven in de tuin 
van Bierens Advocaten, georganiseerd door 
Justitia Concerten. Met 13 vrouw sterk, 
uit zowel het groot- als opstaporkest, plus 
MIK-klarinetdocente Fanny, hebben we 4 
repetitieavonden gehad, waarin we het 
“Adagio” van Mozart ingestudeerd hebben 
en “I got rythem” en “Summertime”, 
beiden van Gershwin. Vanmorgen nog een 
soundcheck gehad, waarna we vanmiddag naar 
tevredenheid een mooi concertje neer hebben 
kunnen zetten. Zowel Fanny als het ensemble 
waren enthousiast over het project, dus wie 
weet komt er nog een vervolg.

Razende Reporter
Op de eerste pinksterdagmorgen waren 
de muzikanten van het Seniorenorkest 
aanwezig bij de “Watersteeg” om daar een 
muzikaal onthaal te verzorgen. Wilhelmien 
van Bennekom, onze dirigente vermeldde dat 
het orkest over drie weken een andere naam 
krijgt. Inmiddels is door wekelijks te repeteren 
ons muzikaal aanbod geweldig uitgebreid. 
Wij kunnen daardoor allerlei stijlen in diverse 
soorten ritme laten horen. De bewoners van 
de “Watersteeg”werden binnengereden en 
genieten al direct van het afstemmen en van 
het inspeelnummer. Het concert begon met 
een vlotte mars en wordt vervolgd door jazz- en 
dansmuziek.
Na een gevraagde toegift sloten we het 
concert af en werden we nogmaals zeer luid 
toegejuicht. Als we onder de nieuwe naam 
verder gaan musiceren worden we zeker nog 
eens uitgenodigd op de “Watersteeg”.
Harry Donjacour.
 

Campingconcert
Op 2e pinksterdag was het Opstaporkest 
welkom op camping “Het goeie leven” in Eerde. 
Op deze dag had de eigenaar een streekdag 
georganiseerd. Lekkere verse aardbeien 
met slagroom, asperges, bier van brouwerij 
Servattumus en nog veel meer lekkers. Onder 
een mooie blauwe hemel met af en toe een 
wolkje hebben we op het terras (buiten!) ons 
concert gegeven. Het publiek was enthousiast 
en vroeg zelfs om een toegift. Toen we ook nog 
een staande ovatie kregen waren we natuurlijk 
heel trots op onszelf! 
Na afloop hebben we nog gezellig wat 
gedronken. De volgende dag kregen we een 
mailtje van de eigenaar dat ze het heel leuk 
gevonden hebben en dat we volgend jaar weer 
welkom zijn!

Slagwerknieuws
Op 9 juni 2013 hebben de slagwerkgroepen van 
Muziekvereniging Frisselstein in zalencentrum 
Ambiance de tweede Veghels Slagwerkmiddag 
gehouden.
Met een zeer gevarieerd programma werd het 
publiek vermaakt. De junior Friss-Beatles beten 
het spits af en begonnen met hun drumwerken. 
Vol energie werden de verschillende ritmes 
gespeeld waarbij ook het publiek betrokken 
werd. Na een intermezzo van Julius Smit met 
het drumwerk Hell’s Kitchen, waarin allerlei 
maatsoorten werden gespeeld, was het de 
beurt aan de Friss-Beatles.
Cas, Daan en Gijs namen hierna het tweede 
intermezzo voor hun rekening met een drietal 
marimba werken met zeer warme klanken. 
Hierna was het Friss-Beat die hun kunsten op 
drumstel, xylofoon en vibrafoon ten gehore 
brachten.
“Een leuke gevarieerde middag die zeker voor 
herhaling vatbaar is”.

Frisselstein

mailto:harmonieus@hotmail.com


Activiteiten
14 juni Avondvierdaagse
 Eigenwijs
16 juni Kasteelconcert
 TOF
21-23 juni Veghel Nightlive
 TOF Groot Opstap BBF
23 juni Openluchtmis
 Groot orkest
27 juni D-examen slagwerk
 Twan Koen robbert
1 juni Laatste repetitie

Wie is er jarig?
Juni
Thom van den Berg
Rik Hultermans
Berry Tomas
Teun van Roosmalen
Maaike van der Wielen
Marc van Kessel
Suus van Venrooij
Janneke Rijkers
Troy van de Lockand
Leonie van Erp
Annemarie Koevoets
Max van Iperen
Bernard  Sloots
Theo Jilesen
Jan Neggers
Tiny van de Ven
Jan van der Heijden
Hellen van Milt
Loek van der Heijden
Thomas van den Ouweland
Liz Sangidi
Nol van Laarhoven
Erna van Roosmalen
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Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Veghel Nightlive
Komende week barst de vijfde editie van Veghel 
Nightlive los op het CHV-terrein in Veghel. Op 
21, 22 en 23 juni staat het Veghelse muziekfeest 
garant voor een top programma met nationaal 
bekende artiesten en echt Veghels talent.
Een combinatie van nationaal bekende 
artiesten en lokaal Veghels talent vormt 
een top programma dat het CHV-terrein 
laat bruisen. VNL trapt de vrijdagmiddag af 
met een speciale schoolmiddag. Ruim 1000 
basisschool leerlingen op het CHV-terrein. 
Met als hoogtepunt een optreden van 
Hippe Gasten samen met het TOF orkest van 
Muziekvereniging Frisselstein. 
De vrijdagavond staat in het teken van Rock. Een 
spetterende opening met de slagwerkgroepen 
en het Groot orkest van Frisselstein, optredens 
van Nikki (bekend van Idols), No Elevator en 
Pasta. Nummers van Joe Cocker, Queen en vele 
andere rockcovers zullen voorbij komen, met 
als grote afsluiting van de avond een optreden 
van Van Velzen. Zaterdag 22 juni belooft het 
een avond vol feestmuziek te worden. Yes-R 
opent de avond samen met het Opstap orkest. 
Daarna wordt het feest verder opgebouwd 
door o.a. Joia Rath, Nathalie van Gent en om 
het compleet te maken Frans Bauer, samen 
met de Big Band Frisselstein. De toegang is 
geheel gratis!

Laatste repetitie
Het seizoen zit er bijna op. We kunnen terug 
kijken op een jaar met veel mooie, gezellige, 
leuke en goede optredens en concerten. Met 
natuurlijk nog een groot evenement voor de 
deur, Veghel Night Live. Dit jaar willen we met 
zijn allen gaan afsluiten.

Afgelopen jaar hebben we een leuke dag in 
Scheveningen gehad, lekker gegeten en in 
Veghel nog een leuke activiteit gedaan. Dit is 
erg goed bevallen en we zijn druk bezig met 
het organiseren van een leuke dag om met 
de hele vereniging een mooi jaar af te sluiten. 
Dit betekend dat alle leden van de vereniging 
op maandag 1 juli de “laatste repetitie” zullen 
hebben. Er zal een dag programma zijn waarbij 
we naar Scheveningen zullen gaan (daar moet 
je minimaal 12 jaar voor zijn), en een avond 
programma in Veghel (hierbij zijn dus alle 
leden van harte welkom!). Houd deze datum 
dus allemaal vrij! Via de mail heeft u allen al 
een bericht gehad en word u verder op de 
hoogte gehouden!

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen 
naar: tessa.21@live.nl

Groetjes,
Namens het organiserend comité

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
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Bart Rauh
Femke van Dijk
Judith de Ruijter
Rozemarijn Vossen
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