
Redactie
Hallo allemaal,

Het nieuwe seizoen is nog 
niet heel lang bezig, maar we 
hebben als vereniging zeker 
niet stil gezeten! De eerste 
optredens van het seizoen zijn 
succesvol uitgevoerd en er 
staan weer veel leuke dingen 
op het programma. Zo komt het 
Muziekkamp er weer en staat 
ook de JumboCup voor de deur. 
In deze Harmonieus vindt u ook 
belangrijke mededelingen vanuit 
het bestuur. Genoeg te lezen dus.

Veel leesplezier!

Groetjes,
De redactie

September2013

Kom mee muziek maken! 
Frisselstein is een grote vereniging met veel 
jeugdleden. Samen muziek maken is waar de 
belangstelling van de leden naar uit gaat, en 
zo ook van de jonge muzikanten. We zien dat 
jonge muzikantjes vaak een instrument gaan 
bespelen dat op dat moment populair is. Dit is 
nu met name trompet, saxofoon en dwarsfluit. 
Op lange duur heeft dit grote gevolgen voor 
het Groot Orkest. Langzamerhand is zichtbaar 
geworden dat bepaalde instrumentgroepen 
onderbezet zijn. Vooral bij de klarinetten, zwaar 
koper en trombones. Vandaar dat we u het 
volgende voorleggen : zou het niet ontzettend 
leuk zijn om samen met uw zoon of dochter 
muziek te maken? Binnen onze orkesten is dat 
nu ook al het geval, vader, moeder ,dochter en 
zoon in één orkest!

Wij bieden u muziekles aan , in groepsverband 
in de avonduren tegen een gereduceerd 
tarief helemaal gefaciliteerd door onze 
muziekvereniging Frisselstein. Natuurlijk krijgt 
u de kans om de instrumenten te proberen om 
te bezien of het instrument echt iets voor u is. 
Voor instrumenten wordt gezorgd! We hebben 
grote behoefte aan muzikanten op klarinet, 
bariton of trombone. Heeft u interesse of wilt u 
meer informatie? Mail gerust naar: 
c.glorius@kpnmail.nl

Cees Glorius, namens het bestuur

 Uitwisselingsconcert
 
Zondag 3 november doen zowel 
Muziekvereniging Frisselstein als 
Harmonie Sint Servaes mee aan het Jumbo 
Muziekfestival. Daarom had Frisselstein een 
uitwisselingsorkest georganiseerd zodat 
beide orkesten hun programma aan elkaar en 
het publiek konden laten horen.Het slechte 
weer had het publiek niet tegen gehouden te 
komen luisteren naar de twee orkesten. Als 
eerste begon Frisselstein met in het bijzonder 
Concerto van Arutiunian, waarbij het Groot 
Orkest trompetist Rik Driessen begeleidt. 

Na de pauze was het de beurt aan Harmonie 
Sint Servaes die naast het programma voor het 
Jumbo Muziekfestival ook nog twee andere 
nummers speelden en ons meenam naar 
drogere oorden zoals Frankrijk en Spanje. 

Hulp gezocht!
Het is bijna zover, 18,19 en 20 oktober gaan 
onze Frisselsteiners op muziekkamp, maar 
daarvoor hebben wij wel jullie hulp nodig. We 
zijn nog op zoek naar een paar griezelige figuren 
om 19 oktober te helpen met de spooktocht. 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan 
een mailtje naar bartrauh@hotmail.com .

Ook zijn we nog opzoek naar een vrachtwagentje 
die we dat weekend kunnen lenen, zodat we 
ook alle spulletjes mee kunnen nemen. Alle 
ideeën zijn welkom!

Frisselstein



Activiteiten
18/19/20 Muziekkamp
okt.    Alle leden
03 nov.    JumboCup
    Groot Orkest

Wie is er jarig?
Oktober
Jip Meessen
Suzan Wouters
Walter v d Berkmortel
Annemijn van Kessel
Toine van Erp
Kyra Snoek
Colette Danse
Cees Glorius
Els van Hees
Stephanie Dollevoet
Tjeu van de Heijden
Noor van Vugt
Elke van den Heuvel
Sen Ottevanger
Huub van den Berg
Rosalie Vosse
Chantal Bennik
Ursula van Eijk
Claudia Hanegraaf
Marielle Rooijakkers
Aubrey van Ruler
Roel Franssen
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Social Media
Volg Harmonie Frisselstein ook 
op social media!

Grote Clubactie
Zoals jullie per e-mail hebben kunnen lezen, 
heeft de ALV van Muziekvereniging Frisselstein 
ingestemd met het voorstel van het bestuur om 
dit jaar mee te doen aan de Grote Clubactie. 
De loten zijn besteld en dus maken we allemaal 
kans op het winnen van de hoofdprijs van EUR 
100.000. Behalve natuurlijk wanneer je de 
loten verkoopt aan familie, vrienden of mensen 
in de straat. Jullie kunnen de loten ophalen op:
- maandag 14 oktober van 19:00 uur tot 19:45
  uur en van 22:00 uur tot 22:15 uur in
  Ambiance;
- maandag 21 oktober van 19:00 uur tot 19:45
  uur en van 22:00 uur tot 22:15 uur in
  Ambiance;
- woensdag 23 oktober om 19:00 uur op de
  muziekschool.

Als je de loten niet op kunt halen op 
bovenstaande data, stuur dan een e-mail naar 
Femke van Dijk (f.j.h.vandijk@kpnmail.nl). Als 
je de loten niet ophaalt, gaan we er van uit 
dat je de prachtige prijzen die eventueel op 
de loten vallen, schenkt aan Muziekvereniging 
Frisselstein.

Je kan ook meer loten verkopen dan de vijf of 
tien loten die je ontvangt. Laat dan per e-mail 
weten hoeveel extra loten je wilt ontvangen 
(f.j.h.vandijk@kpnmail.nl). De loten kunnen 
worden verkocht tot 27 november om 12:00 
uur. Veel succes!

De kosten van de loten zullen worden 
opgenomen op de jaarnota en kunnen in 4 
termijnen via automatische incasso worden 
voldaan.

Muzikale estafette
Op zondag 6 oktober werd in de Lambertuskerk 
in Veghel een estafette-concert gehouden. 
Verschillende ensembles van Muziekvereniging 
Frisselstein verleende hun medewerking tijdens 
het inloopconcert om zo geld in te zamelen 
voor de restauratie van de Lambertuskerk.
Om 13:00 uur begon het concert met een 
flinke slag op de gong die de klarinetisten van 
het Klarinetensemble flink deed schrikken. 
Na opening door het orgel speelde het 
Klarinetensemble onder leiding van Fanny 
van Rooij de afwisselende nummers Pavane, 
Habanera en Farandole. Later tijdens de 
middag trad ook nog het Fluitensemble op.

JumboCup
De jaarlijkse JumboCup staat weer voor de 
deur. Op zaterdag 2 en zondag 3 november 
komen de muziekvereniging uit omgeving 
Veghel weer samen in het klooster in Zijtaart 
om de strijd aan te gaan voor de JumboCup. 
Dit jaar doen er 8 slagwerkgroepen en 13 
orkesten mee aan het Jumbo Muziekfestival. 
Het Groot Orkest van Frisselstein is zondag 
aan de beurt om haar muzikale kunsten te 
vertonen. De prijsuitreiking zal diezelfde avond 
om 22.30u plaatsvinden.

ALV
Op woensdag 25 september vond de jaarlijkse 
ALV plaats. Voorzitter Hans Raaijmakers liet 
weten, aan zijn laatste seizoen als voorzitter 
van de muziekvereniging te beginnen. De 
begroting voor het komend seizoen en de 
deelname aan de Grote Club Actie werden door 
de ALV goedgekeurd. Nol van Laarhoven en Jan 
van Bennekom zijn herkozen in het bestuur. 
Monique van de Ven en Cees Glorius zijn nieuw 
gekozen in het bestuur, waarmee het bestuur 
weer compleet is. Naar nieuwe leden worden 
nog steeds gezocht, dus als je interesse hebt of 
er meer over wilt weten: meld je even bij het 
bestuur. Het volledige jaarverslag is te lezen op 
de website.

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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