
 November 2012

Hallo allemaal,

De feestmaand is ondertussen 
aangebroken. Maar we hebben 
genoeg nieuws te melden uit 
november. Voorzitter Hans 
Raaijmakers heeft leuk nieuws 
over de Noordkade. Dirigent 
Michiel heeft goed gepresteerd 
in het buitenland en natuurlijk 
staat het Jubilarissenconcert 
weer voor de deur. Ook niet 
te vergeten: de Sint is weer 
in het land, samen met de 
muziekpieten.

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

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

De verjaardag van onze voorzitter 
is maandag 26 november door 
een kleine afvaardiging muzikaal 
opgeluisterd. 
Hans nogmaals van harte 
gefeliciteerd namens alle leden 
van Frisselstein!

Beste muziekvrienden,

Het muziekseizoen is al weer enkele 
maanden oud. Al diverse leuke activiteiten 
gehad. Sinterklaas en heel veel pieten hebben 
met honderden kinderen en hun ouders en 
familie van ons TOF kunnen genieten. Er is 
al veel gerepeteerd om de jubilarissen een 
geweldig mooie middag te bezorgen. De 
organisatie heeft een heel mooi programma 
samengesteld waarin diverse orkesten aan 
deelnemen.  Het belooft weer geweldig 
mooi te worden. Ook de jubilarissen van 
onze eigen verenging zullen we tijdens het 
jubilarissenconcert in het zonnetje zetten. 
Ook erg goed nieuws met betrekking tot 
onze nieuwe oefen en repetitieruimte. De 
gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven en 
besloten dat onze vereniging volgend jaar met 
al onze orkesten en slagwerkgroepen gebruik 
mag maken van de repetitie en oefenruimtes 
op het CHV terrein. Zaterdag 15 december 
krijgen al onze leden een rondleiding en alle 
informatie over de mogelijkheden die we 
gaan krijgen op het CHV terrein. Wij zijn erg 
blij met de toezegging van de gemeente. Om 
10.30 uur begint de rondleiding. Allemaal 
komen!

Verder wens ik iedereen hele fijne kerstdagen 
een mooie jaarwisseling en een gezond en 
gelukkig 2013.

Hans Raaijmakers

       Van de Voorzitter//                      Redactie//
Over twee weken vindt het jaarlijkse 
Jubilarissenconcert weer plaats. Op zondag 
16 december zet Frisselstein Veghelse 
jubilarissen in het zonnetje met dit concert. 
De middag bevat optredens van TOF, het 
Groot orkest, Friss Kids Brass, Friss-Beat en 
het Seniorenorkest. Het concert gaat met 
de jaargetijde mee en heeft daarom een 
doorlopend kerstthema. Kaarten kosten 
€5,- (incl. consumptie) en zijn verkrijgbaar 
bij UITpunt Veghel of te reserveren via 
onderstaand mailadres. Het concert vindt 
plaats in het Fioretti College, aanvang is 
14.00 uur.
Jubilarissen kunnen nog aangemeld worden 
via jubilarissenconcert@hotmail.com of  
bellen met Anne Marie Koevoets via 0413-
354463 (na 18.00 uur).

 Jubilarissenconcert//

mailto:harmonieus@hotmail.com
mailto:jubilarissenconcert@hotmail.com


PIETENBRUILOFT

TOF heeft op mogen treden bij een bruiloft, en 
niet zomaar een: een Pietenbruiloft! Zaterdag 
24 november trouwden Piet Bling Bling en 
het Roze Pietje. Rond 13.30 stroomde het 
Cultuurcafe vol met kinderen en ouders om de 
bruiloft bij te wonen. TOF zit dan al klaar. Samen 
met de kinderen werden sinterklaasliedjes 
gespeeld en gezongen en de sfeer zat er al snel 
goed in. Al gauw komen ook Piet Bling Bling 
en het Roze Pietje. Samen met de Hallo Piet, 
de kinderen en TOF werd de bruiloft geoefend 
voordat Sinterklaas en Burgermeester Adema 
kwamen. Om 15.00 uur was het moment dan 
eindelijke aangebroken. Piet Bling Bling en 
het Roze Pietje verschenen in trouwkleding en 
werden getrouwd door de Burgermeester en 
Sinterklaas. Daarna barstte het feest los en was 
er een ware Pietendisco.

FRISSELPIETEN BIJ INTOCHT

Sinterklaas kwam met ruim tweehonderd 
pieten aan in de Veghelse haven op zondag 
18 november. Ook de Frisselpieten zijn weer 
speciaal vanuit Spanje gekomen om deze 
feestelijke tijd van gepaste muziek te voorzien. 
Honderden kinderen stonden langs de kant en  
gaven ons een warm onthaal en hebben er voor 
gezorgd dat de intocht een groot feest was. Met 
grote dank ook aan Piet Rob, Piet Bart en Black 
Perry die een goed repertoire hebben gekozen 
en de Frisselpieten weer op tijd bij elkaar 
hebben gebracht. 
We hebben er met zijn allen van genoten. 
Helaas gaan we alweer bijna terug, maar niet 
geteurd, over een jaartje zijn we er gewoon 
weer.

Tot volgend jaar!

Groetjes,
Muziekpiet

               Muziekpieten//
16 dec. Jubilarissenconcert 
 Fioretti college
    Groot Orkest 
17 dec. Schoolconcert
               Friss-Beatles
18 dec. Schoolconcert
             FrisBeat
19 dec.  Kerstrepetitie
              TOF 
1 jan.   Nieuwjaarsreceptie
             Groot orkest
1 jan.    Nieuwjaarsduik

December
Marjolein Schellen        
Jolijn van Venrooij    
Daniel van Rooij
Joris Theiner
Daan Vonk   
Gerry Roche
Nine van Bussel     
Niels van de Ven
Perry van Lieshout         
Coen van der Wielen                    
Liesbeth Sloots        
Nikki Wouters         
Jan van der Heijden          
Mieke Verhaegh-Hartman                
Demi Segers       
Jos de Graaf                  
Michelle van den Berg
                   

                 Activiteiten//

            Wie is er jarig?//
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Frisselstein naar CHV-gebouw aan de 
Noordkade

Er is al veel over gesproken maar het wordt steeds 
concreter, Frisselstein kan gebruik maken van de 
ruimtes op het CHV-terrein aan de Noordkade.
Hans Raaijmakers heeft afgesproken met Loek 
Sijbers, die de coördinatie doet van het CHV 
terrein voor de gemeente, dat  alle leden die 
geïnteresseerd zijn kunnen deelnemen aan een 
rondleiding zodat we kunnen zien waar volgend 
jaar onze repetitie en oefenruimte zijn en/ of 
komen. De rondleiding is op zaterdag 15 december 
om 10.30 uur . Verzamelen tegen 10.30 uur bij de 
Siemei op het CHV terrein.

CULTUURCAFE CHV

Niet alleen Frisselstein verhuist naar de 
Noordkade. Sinds de laatste editie van het 
Slokdarmfestival is er al een cultuurcafe 
gevestigd. Kunstgroep de Compagnie verzorgt 
live muziek van bandjes uit verschillende genres. 
Op zondagmiddagen is bijna altijd wat te doen 
bij Kunstgroep de Compagnie. In een intieme en 
sfeervolle ambiance wordt aan bekende en minder 
bekende artiesten en kunstenaars een open 
podium geboden om op te treden. Deze optredens 
kennen een grote verscheidenheid. Van jazz tot 
Brabantse troubadour en van kamerorkest tot 
voordrachtskunstenaar, er is van alles te zien en te 
horen. Kortom: voor ieder wat wils.
De podiumzondag van Kunstgroep de Compagnie 
vinden plaats tussen 15.00 en 17.00 uur. Toegang 
is gratis!
Voor het hele programma kunt u kijken op 
http://kunstgroepdecompagnie.nl/podium-
zondag

               Noordkade//
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De website van Harmonie Frisselstein is 
sinds kort verhuisd naar een nieuwe hosting 
provider. De vorige provider is gestopt, en 
daarom is de site overgezet. Dit heeft verder 
geen direct effect op de site zelf. Wel is er 
een fijne bijkomstigheid: emailadressen die 
eindigen op @frisselstein.nl. 
Kortom: voor een aantal commissies 
hebben we nieuwe mailadressen waarmee 
gecorrespondeerd gaat worden. Hier een lijstje 
met de nieuwe mailadressen die op dit moment 
in gebruik zijn:

Algemeen: mail@frisselstein.nl
Secretariaat: secretariaat@frisselstein.nl
Harmonieus: harmonieus@frisselstein.nl
Vriendennieuws: 
vriendennieuws@frisselstein.nl
Communicatiecommissie: pr@frisselstein.nl
Webcommissie: website@frisselstein.nl
Ledenadministratie: 
ledenadministratie@frisselstein.nl

Het is ook mogelijk om ‘tijdelijke’ mailadressen 
aan te maken voor concertcommissies of 
andere projecten.

Half november ben ik voor een week 
naar Roemenië gegaan om aan een 
dirigentenwedstrijd mee te doen. Uit over de 
100 aanmeldingen van over heel de wereld was 
ik geselecteerd om met nog 23 andere aan de 
eerste ronde te beginnen. De selectie vond plaats 
op grond van leeftijd, CV’s, aanbevelingsbrieven 
en een dvd met video-opnames van een 
concert wat je hebt gedirigeerd. De jury 
bestond uit vier gerenomeerde dirigenten, die 
de lastige taak hadden muzikaliteit, uitstraling, 
repeteertechniek enz. te beoordelen. In de 
eerste ronde kreeg iedereen 20 min. om met 
het orkest te werken. Dit ging bij mij heel 
goed, dus mocht ik door naar een volgende 
ronde. Elke ronde had een nieuw repertoire, 
dus ik had in totaal ongeveer 25 partituren 
te bestuderen. Ook de 2e en 3e ronde ben ik 
doorgekomen. Toen stond ik in de halve finale 
met nog 5 andere. We mochten allen een uur 
met orkest repeteren en op het eind zouden de 
3 kandidaten voor de finale gekozen worden. 
Maar we kregen te horen dat ze  niet konden 
kiezen en dus gingen we met z’n zessen door 
naar de finale. Waar ik uiteindelijk 4e ben 
geworden. Helaas niet zo goed als vorig jaar 
waar ik bij een soortgelijke competitie 1e ben 
geworden met orkestprijs en publieksprijs. 
Maar ook zeker niet slecht en weer een 
prachtige ervaring erbij.

Groetjes,
Michiel van Vliet

Nieuwsbrief Harmonieus
Femke van Dijk 
Rozemarijn Vossen 
Bart Rauh
Emy van Delst

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

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

Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

@frisselstein
www.twitter.com/frisselstein

Harmonie Frisselstein
www.facebook.com/
harmoniefrisselstein

youtube.com/frisselstein

                      Colofon//            Van de dirigent//                @Frisselstein//
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