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De Notenkraker
Op Concertreis naar Oud Zevenaar
Concertreis
De organisatie van onze concertreis op
zondag 21 oktober is bijna rond.
Globaal ziet het programma er als volgt uit:
Vertrek vanaf het Europaplein om 08.30
uur.
Ongeveer om 09.45 uur stoppen we in
Venray om in het AC restaurant een kop
koffie met vlaai te nuttigen.
Aankomst in Oud Zevenaar rond de klok
van 11.30 uur. Tot 12.45 uur is er gelegenheid om met de leden van Harmonie
St.Martinus kennis te maken. De Harmonie
biedt ons in deze tijd een lunch aan in hun
verenigingsgebouw St.Anna.
Daarna vertrekken we gezamenlijk naar
theater Bommersheuf in Zevenaar. Het is
een klein theater met een capaciteit van 360
zitplaatsen.
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur inspelen op
het podium.
Onze gastvereniging Harmonie St.Martinus
opent het concert van 14.00 uur tot 14.45
uur. Onze fanfare neemt plaats in de zaal.
Van 14.45 uur tot 15.00 uur is er pauze. De
leden verzamelen zich in de aangrenzende
sporthal.
Van 15.00 uur tot 16.00 uur geeft onze fanfare haar concert.
Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting
in de foyer van het theater.
Rond de klok van 17.00 uur vertrek naar
Hulsberg.
We zullen ergens met elkaar gaan dineren,
maar op dit moment is nog niet vastgelegd
waar en wanneer.
We hopen in ieder geval tegen 21.30 uur
terug te zijn in Hulsberg.
De tijden moeten beschouwd worden als
richttijden. Met uitzondering van de concerttijden, die liggen vast.
Tijdens de repetities zal nadere informatie
volgen.

Harmonie St.Martinus Oud Zevenaar.
In de april-uitgave van de Notenkraker
hebben we al uitgebreid een portret van
Harmonie St.Martinus gegeven.
Oud Zevenaar is een kerkdorp van Zevenaar. Qua omvang en sfeer te vergelijken
met Arensgenhout.
Het ligt heel landelijk gelegen aan de uiterwaarden van de Rijn.
Van oudsher heeft Oud Zevenaar altijd een
agrarische bestemming gehad. Dus veel
land en tuinbouw. Ook kent het dorp twee
houtzagers.
Oud Zevenaar kent een lange en traditierijke geschiedenis.
Bekend is de St.Martinuskerk om haar glas
in lood ramen. Veel bekender in de omgeving is de verering voor Maria. De legende
vertelt, dat bij hoog water een Mariabeeldje
aanspoelde. Vanaf dat moment werd Oud
Zevenaar ook een bedevaartplaats. Ik herinner me, dat ik als misdienaar de bedevaart
van Zevenaar naar Oud Zevenaar moest
lopen.
Enkele jaren geleden is dit beeldje ontvreemd en nam de bekendheid van Oud
Zevenaar als bedevaartplaats af.
Rijk is Oud Zevenaar aan verenigingen. De
plaatselijke schuttersvereniging St.Anna is
eenieders trots. Tijdens de jaarlijkse kermis
vindt het koning schieten plaats. Vergelijkbaar met onze schuttersfeesten hier in Limburg. Daarnaast is Harmonie St.Martinus
een van de prominentste verenigingen.
St.Martinus komt uit in de afdeling Uitmuntendheid en staat onder leiding van dirigent
Hans van Hees. Van Hees is de opvolger
van Leon Vliex. Vliex heeft enkele jaren
Harmonie St.Martinus onder zijn hoede
gehad.
De harmonie zou muzikaal een trapje hoger
willen. In 2002 hopen ze met Hans van
Hees dat stapje hoger te kunnen zetten.

Koninklijke Fanfare
St.Caecilia Hulsberg
Augustus 2001

De vereniging wordt gerund door de eigen
muzikanten. De enige niet-muzikant is de
voorzitter Jan Mullink.
Harmonie St.Martinus is een van de drijvende krachten achter de Carnavalsvereniging De Nachtuulen. In 1983 bracht Harmonie St.Martinus i..s.m. De Nachtuulen en
ondergetekende een lp uit met dialektliedjes, die ik samen met mijn broer jaarlijks op
de gala-avonden van de Carnavalsvereniging De Nachtuulen zong. In dit kleine
dorp werden er toen 500 exemplaren van
verkocht. En op menige feestavond wordt
deze lp nog wel eens gedraaid. Het verhaal
dat de ronde doet is, dat een inwoner van
Oud Zevenaar op zijn sterfbed verklaarde,
dat tijdens de crematie een van de liedjes
van deze lp moest worden gedraaid. Dat is
ook gebeurd. De mare die toen het dorp
rondging was, dat dit nummer in de top tien
van het Crematorium in Zevenaar kwam te
staan en zelfs het nummer “Waarheen,
waarvoor” van Mieke Telkamp verdrong.
Ik heb het overigens zelf nooit kunnen
constateren.
Jaarlijks zorgt deze Carnavalsvereniging
voor twee daverende galazittingen in de
maand januari. De avonden worden louter
bezet met eigen artiesten uit het dorp. Deze
avonden zijn wijd en zijd bekend in de omgeving en staan cultureel op een hoog peil.
Daarnaast kent Oud Zevenaar een voetbalclub OBW, die in de Tweede Klasse van de
KNVB uit komt.
De bewoners van Oud Zevenaar zijn terecht trots op hun dorp. Heel veel aandacht
wordt besteed om tradities in stand te houden. Inmiddels zijn op markante plaatsen
kunstwerken aangebracht of het landschap
verfraaid met wandelpaden.
Enkele jaren geleden kregen zij van een
landelijke stichting het predikaat : “Oud
Zevenaar, een dorp waar pit in zit”.
Een van de hoogtepunten van Harmonie
St.Martinus was de organisatie in 2000 van

DE NOTENKRAKER

een Night of the Proms in samenwerking
met Ernst Daniel Smid en Linda Wagenmakers. Onder leiding van dirigent Hans
van Hees werd het een ongekend succes.
Henk van Gorkum

Concertreis ook voor familieleden
en belangstellenden
Het bestuur van de Koninklijke Fanfare
heeft besloten, dat deze concertreis ook
meegemaakt kan worden door familieleden
van de leden van de fanfare en andere belangstellenden.
In verband met het bestellen van bussen,
het reserveren van de koffietafel in het AC
restaurant in Venray, de organisatie van de
lunch in Oud Zevenaar, het bestellen en
reserveren van de kaarten voor het concert
in theater Bommersheuf en de organisatie
van het diner, waarmee we gezamenlijk met
onze fanfaregemeenschap de concertreis
besluiten, is het van belang, dat de belangstellenden op tijd aangeven dat ze graag met
deze concertreis mee willen.
U moet zich dan vóór 10 september opgeven bij Harrie Gerekens.
Harrie is wekelijks op de repetitie en is telefonisch te bereiken onder nummer:
0454052964.
De muzikanten hoeven zich natuurlijk niet
op te geven. We gaan ervan uit, dat elke
muzikant mee gaat.
Voor alle betrokkenen bij onze Koninklijke
Fanfare St.Caecilia een uitgelezen kans om
die dag niet alleen de banden onderling aan
te halen, maar ook gezamenlijk ervoor zorg
te dragen, dat we muzikaal in Oud Zevenaar en uitstekende indruk achterlaten.
Mocht deze concertreis een succes worden,
dan overwegen we volgend jaar een meerdaagse concertreis te organiseren.

Repetitie
Een zeer beladen woord. Voor mij betekent
dit globaal tweemaal per week. Een
krachtmeting met mijn verstand en met
mijn motorisch vermogen, wat ik heden
nog kan opbrengen. Steeds de uitdaging
weer aangaan met jezelf. Hoe kan ik het
meest redelijke ten toon spreiden in een
gezamenlijke hobby van een groep personen, die allen deze hobby uitoefenen. Het
soort hobby is van ondergeschikt belang ,
individueel of in groepsverband. Het vraagt
steeds dezelfde inspanningen. Repeteren.
Repetitie heeft als vertaling : OEFENING,
HERHALING, een TOETS of PROEFWERK van het bestudeerde.

Alle facetten komen ook voor in een muzikale vereniging zover mijn inzicht zich uitstrekt. Om een muziekwerk te doorgronden zal men regelmatig moeten oefenen
en zoiets zal doorgaans thuis in de verloren
uurtjes het best worden uitgevoerd. Maar
wie geeft mij de garantie, dat ik op de goede
weg ben met deze oefening? Daarvoor is de
gezamenlijke muzikale repetitie op elke
donderdag van de week. Door een regelmatige deelneming kan men luisteren naar
hem of haar, die naast mij zit. Naar de adviezen, die de dirigent geeft om tot een beter resultaat te komen Dit vraagt nogal wat
van een muzikant o.a. thuis oefenen om het
instrument volledig te leren beheersen en
dan alle muzikale variaties op het instrument te leren uitvoeren zoals het vermeld
is in de muziekwerken. Steeds de repetities
volgen om al het geleerde bij te schaven en
als sluitstuik de gezamenlijke uitvoeringen
van de werken tijdens de concerten. Helaas
komt het nog te veel voor, dat de liefde
voor een gezamenlijke actieve muzikale
beleving het onderspit moet delven voor
het individueel eigen belang. Als het eigen
belang prevaleert gaat dit ten koste van de
vereniging Ben je tijdelijk verhindert om
actief mee te doen, geef dan aan tot die
datum ben ik verhinderd om die reden, zodat dit bekend kan worden bij dirigent en
leden, waardoor geen wrok ontstaat bij de
aanwezigen. Geef tijdig door welke wisseldiensten je moet uitvoeren, of dat je 2 á 5
maanden een studie volgt, of voorlopig elders studeert. Zoiets werkt naar twee kanten. De dirigent kan rekening houden met
de bezetting en de keuze van de muziekwerken. Terwijl als je terug komt,dan weet
je buurvrouw , buurman, we moeten elkaar
even opvangen en steunen bij de bestudering van dit muziekwerk. Het is voor jezelf
ook veel aangenamer dat je merkt, ik behoor bij deze groep muzikanten. Men is
verheugd dat ik er weer steeds ben tijdens
de repetities. De muzikale balans is weer
groeiende, als eenieder aanwezig is tijdens
de repetitie en concerten. Een vereniging is
een groep personen die het individuele belang aanpast aan het belang van de vereniging.
Piet Meijer
Van de bestuurstafel viel in juni
De fanfare houdt vakantie van 5 tot en met
19 juli.
De Anjerloterij liep goed, want bijna alle
loten werden verkocht.
Er worden afspraken gemaakt over de bezoeken aan recepties met en zonder fanfare.
Op 9 juni vind het praktijkexamen B plaats
en op 16 juni het theorie-examen A.

Het 100-puntensysteem, dat de
Bondsconcoursen vanaf 2002 gaan
hanteren, gaat door.
Na de zomervakantie is er een bijeenkomst
gepland tussen dirigent S.Ficker en de opleiders.
De gemeente Nuth wil een klankbordgroep
van vrijwilligers in het leven roepen, die o.a.
de belangen van de muziekverenigingen in
Nuth zullen behartigen. Het voorstel is er
om namens alle muziekverenigingen van
Nuth één persoon af te vaardigen.

Concert in Arensgenhout
Een zeer acceptabel concert werd door onze fanfare verzorgd tijdens het tentfeest van
St.Clemens Arensgenhout.
Een van de vrouwelijke bezoekers was zo
enthousiast over dit optreden, dat menige
muzikant met flinke zoenen werd onthaald.
Ook dirigent S.Ficker viel deze eer te beurt.
Sjef riep onmiddellijk: ”Waar is hier de telefooncel?” De dame in kwestie was daarover
zo verbouwereerd, dat ze in plaats van Sjef,
de zoon van Sjef bedankte met twee flinke
klapzoenen. Ralf kleurde tot achter zijn
oren.
Tot zover!

