
  Oktober 2012

Hallo allemaal,

Oktober zit er alweer op, en 
wat een maand is het geweest. 
Een prachtig Muziekkamp 
in Ommel is toch wel een 
hoogtepunt. Daarom ook een 
hele pagina met kampverhalen 
en foto’s! Daarnaast hebben we 
de jaarlijkse Jumbo Cup weer 
achter de rug, en hebben ook 
de slagwerkers niet stil gezeten. 
Kortom: weer genoeg om te 
lezen.

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

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

Vanaf 8 november zendt de AVRO 
het nieuwe muziekprogramma 
MAESTRO uit. In dit programma 
gaan acht bekende Nederlanders  
de uitdaging aan om zich in acht 
weken te ontwikkelen tot dirigent 
van het symfonieorkest Holland 
Symfonia. Onder andere Wolter 
Kroes, Tanja Jess en Joep Sertons 
zullen voor het orkest staan. 
Een nieuw soort talentenjacht, 
en natuurlijk erg leuk om als 
muzikant naar te kijken.

8 november, 20.30 uur, Ned 1

Afgelopen weekend, zaterdag 3 en zondag 4 
november, vond de jaarlijkse Jumbo Cup weer 
plaatst. In het Klooster in Zijtaart streden 
harmonies, fanfares en slagwerkgroepen om 
de bekende Wisseltrofee. 
Ook het Groot orkest van Frisselstein nam dit 
jaar weer deel. Jong talent werd benadrukt 
in de drie stukken die ten horen werden 
gebracht. Het optreden begon met de Ierse 
klanken van Lord Tullamore, gevolgd door 
de zwoele Danzon no2. In dit tweede stuk 
werden solo’s vertolkt door de jonge talenten 
Nienke Buikstra (klarinet), Veerle van den 
Biggelaar (hobo), Jip Meessen (dwarsfluit), 
Annemijn van Kessel (piccolo) en Timo 
Jilesen (sopraansax). Frisselstein sloot het 
optreden af met Ross Roy. 
Er hing veel spanning rond de uitslag, want 
de gewonnen Wisseltrofee van afgelopen 
jaar moest verdedigd worden. Helaas zijn de 
90 punten van vorig jaar niet behaald, en is 
daarmee ook geen prijs in de wacht gesleept. 
Maar met een puntenaantal van 82 mogen 
we zeker trots zijn. De Wisseltrofee is dit jaar 
gewonnen door fanfare Sint Willibrord uit 
Heeswijk.

Benieuwd naar het juryrapport? Deze is te 
vinden op www.frisselstein.nl

       Jumbo Cup//                      Redactie//
De organisatie van het Jubilarissenconcert 
is weer in volle gang. Dit jaar wordt het 
concert weer in een kerstig jasje gestoken. 
Maar voor een goed jubilarissenconcert zijn 
er natuurlijk ook veel jubilarissen nodig om 
in het zonnetje te zetten. Diverse orkesten 
van de vereniging zullen deelnemen aan het 
programma, wat ieder jaar weer als zeer 
veelzijdig wordt bestempeld. Frisselstein 
roept dan ook alle jubilarissen die hiervoor 
in aanmerking komen op om zich aan te 
melden. Uiteraard kunt u ook voor u bekende 
jubilarissen opgeven.  Wellicht bevinden zich 
in uw vereniging of organisatie personen die 
één van onderstaande jubilea in 2012 hebben 
gevierd of nog gaan vieren: 

Verenigingen: 12½ - 25 - 40 - 50 - 60 jaar
Bedrijven en instellingen: 25 - 40 - 50 jaar
Huwelijken: 40 - 50 - 55 - 60 jaar

Jubilarissen kunnen aangemeld worden via 
jubilarissenconcert@hotmail.com of  bellen 
met Anne Marie Koevoets via 0413-354463 
(na 18.00 uur).

Het Opstap orkest heeft afgelopen zaterdag (3 
nov) voor het eerst opgetreden voor een jury. 
Dit deed het orkest tijdens het Jeugdfestival 
in Ammerzoden, een festival voor opleidings- 
en jeugdorkesten. Opstap was een van de vijf 
gevorderde orkesten die deelnam aan het 
festival, waar in totaal veertien jeugdorkesten 
aan meededen. 
Het meegebrachte publiek was erg 
enthousiast over het concert. Met 78,75 
behaalde punten heeft Opstap helaas geen 
prijs binnengesleept, maar een 7e plek is 
ook zeker niet slecht voor een eerste keer. De 
muzikanten zijn in ieder geval een gezellige 
dag en een ervaring rijker.

 Jubilarissenconcert//

               Opstap//
                   Kijktip//
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Op 19, 20 en 21 Oktober jl. vond het jaarlijkse 
muziekkamp van Harmonie Frisselstein plaats. 
Dit jaar kwamen er ongeveer 70 jonge boeren, 
boerinnen en ander oranje gespuis naar de 
nieuwe locatie Ons Thuis in Ommel.
Het begon allemaal op vrijdagavond toen 
alle kinderen aan kwamen. Nadat alles 
goed en wel was ingedeeld (het was voor 
sommige hollanders lastig om hun geslacht te 
bepalen) was het tijd voor de kennismaking 
in de vorm van spelletjes, waarna al snel een 
huiveringwekkende spooktocht volgde. Het 
bleef nog lang gezellig bij het kampvuur.
De volgende dag werd een heuse 11 spelen 
tocht gehouden. Van Leeuwarden tot Dokkum 
konden er punten verdiend worden. Natuurlijk 
moest er ook gerepeteerd worden. Dit kon 
gelukkig buiten plaats vinden, de weergoden 
waren ons goed gezind. s’Avonds was het 
traditiegetrouw tijd voor de bonte avond met 
natuurlijk optredens en een heuse ‘Ik hou 
van Holland” quiz. Waarna de avond werd 
afgesloten met een disco.
Op zondag was er een concert voor alle 
belangstellende ouders. Met het Seniorenorkest 
in het voorprogramma en een rood-wit-blauwe 
dirigent was dit dan ook een daverend succes.
Kampcomissie en vrijwilligers, bedankt voor 
dit mooie weekend!

Muzikale groetjes,
de Kampcommissie

               Muziek Kamp//
18 nov.        Sinterklaasintocht 
       Friss-Samba/ Groot
24 nov.        Pietenbruiloft 
                     TOF

November
Youp Verbakel         
Thijs Kanters      
Pieter van Deurse 
Monique van de Ven   
Arno van de Klok     
Caspar Plompen  
Pim van Weshoven 
Roland Filippini      
Lidou van Beurden 
Jos Elissen          
Ramon Pauwels                     
Koen van Kessel         
Vera Wouters          
Britt van Haandel           
Hans Raaijmakers                 
Marjoleine van de Heijden        
Abe van der Werf                    
Rinske van der Werf
Piet Naus
Joop Dragt
Megan Steinvoort                      

                 Activiteiten//

            Wie is er jarig?//
   1
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Frisselstein jong en oud op
zondagmiddag

De muzikanten van het Seniorenorkest zijn 
uitgenodigd om dit jaar tijdens het kamp een 
concert te verzorgen. Tijdens dit optreden worden 
de ouders verwacht die op hun manier daarna de 
jonge muzikanten mee naar huis nemen. 
De weg er naar toe is een mooie tocht door het 
Brabantse land. En eenmaal in Ommel komt men 
bij een kampeerboerderij met de naam “Ons 
Thuis”. Dit klopte echt bij de ambiance want de 
soep stond al klaar en dat was al een leuke geste.
Buiten op het erf stonden wel 70 stoelen klaar 
waarvan wij er maar 15 nodig hadden. Wij schoven 
dicht bijeen zodat er een homogeen geluid kon 
verwacht worden. Wilhelmien van Bennekom was 
in een zeer fraaie Brabantse jurk met hoed. Heel 
leuk want wij, de muzikanten, zijn in onze nieuwe 
outfit.
Het thema van het kamp is: Ik hou van Holland.  
Ons repertoire is niet direct Hollands te noemen, 
maar de bezoekers vonden het toch heel gezellig 
en mooi. Door vakantie en andere redenen misten 
we toch vier muzikanten. Dit euvel plus het buiten 
musiceren is niet gemakkelijk maar alles is goed 
verlopen.

Harry Donjacour



Masterclass voor Joris, Koen en Twan

Koen Verhaegh, Joris Theiner en Twan Rauh 
hebben vorige week een Masterclass gevolgd 
bij Ton Dijkman. (Drummer bij onder andere 
Marco Borsato, de 3J’s, Candy Dulfer, Rob de 
Nijs en vele vele anderen). Deze Masterclass, 
in Alkmaar, volgden zij omdat zij maart 
jongstleden met overtuigende punten het 
solistenconcours van Muziekvereniging 
Frisselstein hebben gewonnen. De Masterclass 
was de hoofdprijs van het solistenconcours 
en werd financieel mogelijk gemaakt door 
SLIGRO.
Ton Dijkman gaf de drie ervaren slagwerkers 
vele praktische tips. Die kon hij geven 
omdat Ton Dijkman op dit moment de 
meest gevraagde drummer van Nederland 
is. Ton Dijkman was zeer tevreden over het 
niveau van de drie slagwerkers. Hij kon ze 
daarom veel aanvullende slagwerkinformatie 
geven. Koen, Joris en Twan zijn van plan 17 
Maart aanstaande het solistenconcours van 
Muziekvereniging Frisselstein wederom te 
winnen omdat zij opnieuw een bezoek willen 
brengen aan Ton Dijkman in Alkmaar. 

Meeus sponsort Junior Fris-Beatles

De Junior Friss-Beatles hebben donderdag 6 
september jl hun nieuwe shirts van sponsor 
Meeùs ontvangen. Junior Friss-Beatles is een 
nieuwe slagwerkgroep van Muziekvereniging 
Frisselstein, waarin beginnende slagwerkers 
samen muziek maken. Gertjan Aarts van 
Meeùs vond dat ook deze groep mooie shirtjes 
moesten hebben wanneer ze gaan optreden. 
Aarts heeft in het verleden ook de andere 
slagwerkgroepen van Frisselstein van shirts 
voorzien. 
Aarts: “Frisselstein doet heel veel voor de 
jeugd en in het bijzonder voor het slagwerk. 
Hier wil ik graag aan meewerken door deze 
enthousiaste kinderen een stoer shirt te geven”. 
Frisselstein heeft zo’n 40 jonge slagwerkers in 5 
slagwerkgroepen en de verschillende orkesten 
en ensembles binnen de vereniging. Ook dit 
seizoen zullen zij weer diverse optredens gaan 
verzorgen; zie www.frisselstein.nl voor het 
programma.

BBF gaat zijn indrukwekkende rijtje van 
samenwerkingen met topartiesten tijdens 
één van de komende hofzittingsavonden 
uitbreiden met een partyknaller. Na Alain 
Clark (Slokdarmfestival 2010), Guus Meeuwis 
(Veghel NightLive 2011), Do (Heerenzitting 
2012) en René Froger (Slokdarmfestival 
2012), is het nu een sympathieke Brabantse 
zanger die het aandurft om door BBF begeleid 
te worden.
Naast de optredens met deze klinkende namen 
vinden de bigband muzikanten het muzikaal 
begeleiden van de hofzittingen ook elk jaar 
weer een mooie happening. “We begeleiden 
dan immers artiesten die wereldberoemd zijn 
in Veghel”, zegt trombonist Erik Lammers. 
BBF verzorgt al meer dan 11 jaar de muzikale 
omlijsting van de hofzittingen en zoals u van 
BBF gewend bent zullen zij hun best doen om 
dit weer strak neer te zetten. BBF muzikanten 
houden wel van een uitdaging. Dit jaar gaan 
we voor het eerst ook zelf vlammen tijdens 
de hofzittingen met het spelen van een heuse 
afterparty. Zaterdagavond zullen de BBF 
muzikanten onder leiding van Marc van Kessel 
samen met de enthousiaste zanger René 
Schuurmans het Veghels publiek trakteren op 
een spetterende afterparty.  

 
Seniorenorkest zoekt nieuwe naam

Het Seniorenorkest heeft in de vorige 
Harmonieus al een oproep geplaatst voor het 
bedenken van een nieuwe naam. Enthousiast 
zijn er al een aantal reacties binnengekomen, 
maar de vraag loopt nog steeds! De naam moet 
uitstralen dat het orkest voor iedereen is, niet 
alleen voor 50+. Hier vast wat inzendingen ter 
inspiratie:
FRIZZELZ, MEER, “Dia Harmonia”, FrissoO
HOO, Het overdag Orkest, MOO! Frisselstein,
FrissDayOrchestra

Namen kunnen gestuurd worden naar de 
redactie of naar jlubberts@kpnmail.nl

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@hotmail.com 
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//          Slagwerknieuws//                               BBF//
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