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A Jazzy New Year
Zoeken naar nieuwe wegen. Welke
mogelijkheden zijn er voor de Jazz
Academy om te kunnen laten zien
en horen wat we kunnen? Deze
vraag staat sinds enige tijd centraal
binnen onze club.
Één van de antwoorden werd
afgelopen 8 januari spectaculair
gerealiseerd. Het traditionele
nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging mochten wij
verzorgen. Een uitgelezen kans om
ons harde werken van afgelopen
jaar in praktijk te brengen. De
vraag vanuit de vereniging kwam,
voor ons doen vrij laat, dus moest
er even flink worden doorgepakt
op de repetities. Er was van
ons uit een grote wens om veel
nieuwe nummers ten gehore te
laten brengen en hierdoor werd
de druk nog hoger. Ook kampten
we met een groot aantal vacatures
(inmiddels grotendeels ingevuld !!)
en dat moest ook nog ‘even’ worden
opgelost.
De concertdag zelf was geweldig!
Voor ons een ‘nieuwe’ manier van
concerteren. Doorgaans spelen
we in een soort van ‘relaxte
achtergrondmuziek setting’ waar
men vaak enige versnaperingen
consumeert tijden ons optreden.
Dit keer een aandachtig luisterend

publiek, waarbij de details er
uiteraard veel meer toe deden.
Een leerzame manier van optreden;
ik heb er erg van genoten. Heel
veel dank aan alle mensen op de
voorgrond (solisten en muzikanten,
gelukkig allemaal in topvorm!)
en natuurlijk op de achtergrond
(invallers regelen, contact met
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de zaal, geluidsversterking, licht,
opbouw, muziekbibliothecaris,
bloemetjes, PR). Wat mij betreft
voor herhaling vatbaar!
Kees Kes
Muzikaal leider Jazz Academy

akkoord@somerenslust.nl
www.somerenslust.nl

Concert Carnavalesk
Na de succesvolle editie
van vorig jaar organiseerde
Muziekvereniging Somerens Lust
dit jaar opnieuw het Concert
Carnavalesk. Donderdagavond
23 februari, voorafgaand aan de
Drie Dolle Dagen, genoten ruim
tweehonderd mensen van een
vleugje vasteloavendj en een stukje
sjoenkelen in De Ruchte.
Het harmonieorkest zorgde grotendeels voor de muzikale invulling
van de carnavaleske avond. Maar
dit jaar had ook de Slagwerkgroep
een fantastisch aandeel met hun
bijzondere sketches. Zij sloegen
ritmisch op potten en pannen
en zelfs op elkaar. Ze haalden
alles uit de gereedschapskist en
wisten hiermee te zorgen voor een
geweldige act.
Piet van de Laar zorgde voor de
humoristisch aankondiging en
grappige vertoningen, geassisteerd
door René Mulder. Piet deed met
name een boekje open over het
Seniorenorkest. Dit vooral omdat
er bij Somerens Lust een aantal
potentiële leden zijn, zo heeft hij
van een scout vernomen.
Dit jaar was het de beurt aan de
voorzitters van TV Crescendo,
SV Someren en CV de Meerpoel
om tijdens de Maestro-act met
elkaar te strijden voor de trofee
en eeuwige roem. Peter Bazen,
Antoon Sonnemans en Frans de

Lau bestegen om de beurt met een
toepasselijk dirigeerstokje de bok.
Antoon Sonnemans gooide zelfs een
gele én een rode kaart in de strijd,
maar kon helaas niet zijn slag slaan
op de bok. Het bleek Peter Bazen
te zijn die naast de voorzittershamer
voortreffelijk een dirigeerstok
hanteerde.
De gouden noot werd dit jaar
uitgereikt aan Henk van de Goor.
Hij werd in het muzikale zonnetje
gezet voor zijn jarenlange trouwe
dienst bij de vereniging.
Was het vorig jaar nog Prins Robert
van CV de Meerpoel die een aandeel
had in de Maestro-act, dit jaar zong
Robert Hurkmans de sterren van
hemel in o.a. de RowenHeze Medley
en het Vliegerlied.
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Paul van der Weerden wist met
zijn zang het publiek mee te laten
zingen bij o.a. Opzij en Wat zullen
we drinken. En beide zangers
werden op verrassende wijze
bijgestaan door de basblazers alias
de Village People bij het nummer
YMCA. De swung kwam er goed
in met de carnavalsschlagers en
meezingers waarbij Robert en
Paul bijval kregen van Heino, alias
dirigent Geert Mooren, die natuurlijk
niet mocht ontbreken.
Een geslaagde avond en een mooie
opmaat voor het carnavalsweekend.
Alaaf!
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Van Dongen
Engineering bv in
het licht.

Wie/wat is Van Dongen
Engineering?
We zijn te gast in een schitterend,
modern pand gelegen aan de Dorser
1 te Someren. De heer Gerhard van
Meurs, directeur/eigenaar van
Van Dongen Engineering bv
ontvangt ons voor het gesprek
“De Sponsor in het licht”.
De schoonvader van Gerhard van
Meurs is in 1992 met Van Dongen
Engineering gestart. Dus dit jaar
bestaat het bedrijf 25 jaar!
Na studies Autotechniek en Electro
Engineering is Gerhard van onderaf
in het bedrijf gaan meewerken en
is men na verloop van tijd gekomen
tot vervaardigen van meettechniek
voor grote serieproducties.
Het bedrijf is eerst begonnen in de
Beemdstraat te Someren,
maar sinds 2014 gevestigd aan
de Dorser te Someren. In 2010
is Gerhard volledig eigenaar
geworden. Er werkten destijds
11 mensen en dat is nu uitgegroeid
tot 24 mensen, waarvan meerdere
(tot beider tevredenheid) er reeds
zeer lang werken.
Een bedrijf waarvan je je afvraagt
wat ze precies doen, maar waarvan
we veelal indirect toch
de resultaten ervaren,
al beseffen we het niet. Van Dongen
Engineering maakt zeer specifieke
meetapparatuur om in zeer grote
serieproducties te meten. Door het
meten worden afwijkingen in het
productieproces continue en tijdig
geconstateerd, en daarbij worden
tevens bijvoorbeeld gereedschappen
steeds tijdens het productieproces
bijgesteld. En bij het meten van
die afwijkingen gaat het om
duizendste millimeters! Hierbij
wordt vaak gemeten door middel

van luchtstroompjes, waardoor
de geringste afwijkingen kunnen
worden geconstateerd.
Hoewel de meetapparatuur van
Van Dongen Engineering in vele
landen op de wereld is geplaatst,
is Van Dongen Engineering
vooral een grote bekende in de
automobielwereld. Toeleveranciers
van o.a. Audi, BMW, Mercedes en
VW kunnen niet zonder Van Dongen
Engineering. Denk bijvoorbeeld
maar aan een versnellingsbak,
automotor of remschijf.
Bij het maken hiervan, bestaande
uit vele onderdelen, meet Van
Dongen Engineering veelal het
productieproces. Is er bij één
onderdeel van zo’n component maar
een kleine speling of afwijking,
dan bestaat het gevaar dat dit op
den duur toch groter wordt. En is dit
altijd het geval voor een betreffend
onderdeel van dat automerk dan
heeft men wel een probleem.
Dus zit je in je auto, besef dan dat
dit bedrijf uit Someren daaraan een
grote bijdrage heeft geleverd!
Van Dongen Engineering levert
uitsluitend maatwerk voor de
afnemer en dit is mogelijk door
de vorming van een projectteam
waarbinnen alle disciplines
vertegenwoordigd zijn die goed
op elkaar zijn ingespeeld. Bij Van
Dongen werken daarom specialisten
op het gebied van mechanische
constructie, elektro engineering,
pneumatic/hydraulic, software
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engineering, assemblage, service en
onderhoud.
Zo nauwkeurig de meettechnieken
moeten zijn, zo nauwkeurig wordt
er ook bij Van Dongen Engineering
gewerkt. De voorzijde van het
pand is zeer open en transparant
met een grote glaswand, alwaar
de ingenieurs de meetapparatuur
ontwerpen. Aan de achterzijde van
het pand is de productiehal waar
de specifieke apparatuur wordt
gebouwd. Dat dit óók nauwkeurig
moet gebeuren blijkt wel uit het
feit dat men bij wijze van spreken
in de productiehal van de vloer kan
eten. In welk bedrijf zie je dat de
assemblage van de meetapparatuur
op een witte vloer plaatsvindt?
Bij Van Dongen Engineering!
Gerhard van Meurs sprak
enthousiast en met trots over
zijn bedrijf. Uit alles straalde
professionaliteit, overtuiging en
transparantie. Items die je overal
terugziet in het bedrijf en bij de
veelal langdurige dienstverbanden
van de werknemers.
Betrokkenheid met
“Somerens Lust”.
Van Dongen Engineering is sinds
2012 sponsor van “Somerens Lust”.
Destijds geïnitieerd door ons lid
Niels Maas. Reden voor Gerhard van
Meurs om sponsor te worden is om
meer naamsbekendheid te krijgen
binnen Someren, maar ook om een
maatschappelijke betrokkenheid te

Het initiatief kwam van Eddie
Donkers. Hij betrok er Tim Rijper
van de Ruchte bij en vervolgens
het Summers Spektakel voor de
organisatie. Mooie bijkomstigheid
is dat we er nóg meer
geïnteresseerden voor Live Centraal
– dat op 18 november weer plaats
gaat vinden – aan over hebben
gehouden. Op alle fronten een
geslaagde avond dus. Dat smaakt
naar meer…
Dirk Acda
Voorzitter Summers Spektakel

hebben. Zeker ook omdat alle
24 werknemers uit Someren
of directe omgeving komen.
Gerhard heeft in 2015 ook graag
gehoor gegeven om de jaarlijkse
sponsoren-avond in zijn bedrijf
te houden. Maar Van Dongen
Engineering staat ook bij anderen
in de belangstelling: onlangs is
de Commissaris van de Koning op
bezoek geweest. Naamsbekendheid
ook om nog (vooral techniek)
studerende muzikanten te laten
weten dat er wellicht mogelijkheden
zijn om bij een modern bedrijf
te komen werken.
De muzikaliteit van Gerhard van
Meurs bestaat vooral uit het
luisteren naar muziek. Zelf een
instrument bespelen, is er nooit
van gekomen. Echt favoriete
muziek heeft Gerhard niet, maar
wel een lichte voorkeur voor jazz.
Dus hierover worden wel eens
tussen hem en Niels ervaringen
uitgewisseld, waarbij zeker ook
optredens van de Jazz Academy
aan de orde komen.
Als sponsor vindt Gerhard
de wisselwerking tussen
Muziekvereniging Somerens Lust en
de sponsoren bijzonder. Men wordt
geïnformeerd over de activiteiten
van de vereniging en hij bezoekt
enigszins mogelijk de jaarlijkse
sponsoren-avond, waar men de
mede-sponsoren treft.

Jamsessie
Een verzamelplaats en
ontmoetingsplek voor beginnende
en gevorderde muzikanten,
ongeacht leeftijd, stijl of
achtergrond. Want wat is het toch
zonde als talent verstopt blijft in
goed geïsoleerde zolderkamertjes
of achterafgelegen tuinhuisjes.
Letterlijk en figuurlijk een laagdrempelig podium bieden voor
iedereen die het leuk vindt om met
een band muziek te maken. En met
niet zomaar een band: de backline
van de Live Centraal band staat
voor je klaar! Iedereen die mee wil
spelen of zingen, kan het podium
op. Dat is de jamsessie.
En er is me wat gejamd tijdens
de eerste editie op 11 maart in
de Ruchte! Een afvaardiging van
de Live Centraal band tekende voor
de kick-off. Vervolgens was iedereen
welkom op het podium. En dat
werkte; er was geen moment dat er
geen zanger, zangeres of muzikant
op het podium stond. Soms wel
met z’n tienen tegelijk. En de
muziekstijlen gingen alle kanten op.

Al met al is Gerhard van Meurs
blij met het sponsorschap bij
Muziekvereniging Somerens Lust.
En wij ook! Wie had gedacht dat er
zo’n bedrijf in Someren staat?!
Sponsorcomité Muziekvereniging
“Somerens Lust”
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Muziek op
de basisschool
Ook dit schooljaar zijn we
weer gestart met de Ranonkel
Muziekgroep. De instrumenten zijn
inmiddels uitgereikt en de leerlingen
zijn weer lekker bezig met het
maken van muziek!
Op 13 april zullen de leerlingen
eenmalig in de avond muziekles
krijgen, zodat de ouders kunnen
zien hoe het er in zo’n les aan
toegaat. Ook deze keer vindt er
een eindvoorstelling plaats in mei
of juni. De leerlingen die meedoen
aan dit project zijn zelfs op bezoek
geweest bij het Nederlands
Studentenorkest.
Ook bij de Mariaschool zijn we
gestart met een muziekgroep. Ook
dit gaat al hartstikke goed en de
leerlingen zijn erg enthousiast!
Wij zijn trots dat onze mooie
vereniging deze lessen mag
verzorgen op deze basisscholen.

De Rabobank
Clubkas Campagne
2017
Ook dit jaar organiseert Rabobank
Peelland Zuid weer de Rabobank
Clubkas Campagne om de verenigingen en stichtingen financieel een
steuntje in de rug te geven.
In tegenstelling tot andere jaren
deze keer al vroeg in het jaar
oftewel in april.
Rabobank Peelland Zuid stelt €
275.000,-- beschikbaar. Op basis
van het aantal uitgebrachte stemmen wordt de stemwaarde bepaald.
Het bedrag is bedoeld om de verenigingen te ondersteunen bij
activiteiten die zij ontplooien.
Muziekvereniging Somerens Lust is
een hele actieve vereniging met vele
diverse optredens en concerten.

Bent u lid van Rabobank Peelland Zuid, dan wordt u persoonlijk
uitgenodigd om de stemmen uit te
brengen. U krijgt vijf unieke stemmen per lid.
U kunt uw stemmen uitbrengen van
donderdag 6 april tot en met zondag
30 april 2017.
Ga naar
www.rabobank.nl/peellandzuid en
laat uw stem doorklinken in
onze muziek!
Namens alle leden van
Muziekvereniging Somerens
Lust alvast dank voor
uw stem.
De clubkascommissie van
Muziekvereniging
Somerens Lust

Bent u lid van Rabobank
Peelland Zuid, of kent u iemand
in uw omgeving die lid is van
deze bank?
En draagt u Muziekvereniging
Somerens Lust een warm hart
toe?
Dan zou het fantastisch zijn als u,
uw familie, vrienden en kennissen
uw stemmen geeft aan ons. Muziekvereniging Somerens Lust kan
dit geld goed gebruiken voor alle
muzikale activiteiten.

vakkundige sorteerders, cateringdames, planners en organisatoren.
Wat een opkomst deze dag.
Geweldig om te zien!
Na een korte instructie van de
commissie, onder het genot van een
kop thee/koffie, en verdeling van de
routes werden de hesjes en handschoenen uitgereikt en ging men op
pad in Someren om alles op te halen. De cateringdames gingen aan de
slag met het smeren van de broodjes
en het opwarmen van de soep.
De eerste groepen kwamen alweer
terug en de vakkundige sorteerders
stonden klaar met de magneten om
alles op juiste soort te verdelen.
Elke keer weer zijn we verbaasd wat
mensen allemaal voor ons hebben
bewaard. En hoeveel! Het aanbod
was overweldigend.
De containers werden gevuld en zeer
verdiend werd soep met broodjes
gegeten. Na uren van hard werken
met veel saamhorigheid en gezelligheid onder elkaar ging iedereen met
een voldaan gevoel weer huiswaarts
Namens de commissie “Somerens
Roest” bedanken wij iedereen die op
welke manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan deze 7de IJzerinzameling.

Een ochtend vol oud
ijzer, aluminium, koper,
blik, zink en lood
Op 1 april, en dat is geen grap, was
het weer zover. Alweer voor het
vierde jaar zetten leden en fans van
onze Muziekvereniging zich in om de
kas te spekken tijdens
de IJzerinzameling.
De commissie Somerens Roest had
alles weer goed voorbereid.
De flyers waren vooraf weer huis aan
huis verspreid door onze leden en
familie.
Op de dag zelf was het op het
terrein van Edumar (wederom waren
zij bereid ons gastvrij te ontvangen)
vanaf 9.00 uur een komen en gaan
van sjouwers, chauffeurs,
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Op 7 oktober zijn we er weer om al
uw verzameld oud ijzer, aluminium,
koper, blik, zink en lood op te halen.
Tot dan.

De Jazz Academy
timmert aan de weg!
Sinds enige tijd is Rik Maas de
nieuwe voorzitter van de Jazz
Academy. Rik neemt deze eervolle
taak over van Paul van de Kampen.
Paul was ruim acht jaar kartrekker
van de Jazz Academy en heeft dit
altijd met veel overgave en grote
inzet gedaan. Via deze weg willen
we Paul nogmaals ontzettend
bedanken! Gelukkig speelt Paul nog
wel gewoon zijn trombonepartijtje
mee dus hoeven we hem niet ‘echt’
te missen.
Rik is al een paar maanden actief
in zijn nieuwe rol als voorzitter.
De commissie, welke verder
bestaat uit Annebet Haerkens
en Dymphie Hoppenbrouwers,
heeft onder leiding van Rik een
frisse doorstart gemaakt. In een
‘algemene ledenvergadering’ met
alle leden van de Jazz Academy
heeft de commissie een doorkijk
gemaakt naar de toekomst. Dit
was een interessante avond welke
veel nieuwe ideeën en enthousiaste
plannen heeft opgeleverd. Deze
plannen zijn door de commissie
verder uitgewerkt en staan
beschreven in een koersplan,
welke ook de goedkeuring heeft
mogen ontvangen van het bestuur.

gemaakt. Op 8 april duikt de hele
club inclusief zangsectie studio
‘AudioWorkx’ in Hoogeloon in. Dé
studio waar ook Rowwen Hèze vaste
klant is, dus over ‘professionele
studio’ geen woord te veel gezegd.
Er worden opnames gemaakt van
een drietal nummers en ook wordt
de dag in beeld vastgelegd door
studenten van het Sint Lucas. Dat
wordt vast een verrassend resultaat.
We hopen het binnenkort vol trots
aan jullie te kunnen presenteren!
Wat staat er nog meer op het
programma? Naast de studioopnames en een leuk optreden in de
zomer (waarover binnenkort meer),
zal de Jazz Academy ook ten tonele
verschijnen tijdens het Summers
Spektakel in november van dit
jaar. Wat we gaan doen is nog een
verrassing… Voor 2018 liggen de
plannen ook al klaar: onder andere
een concertreisje en editie III van
Jazz Band Ball!
De Jazz Academy is dus lekker bezig
en timmert flink aan de weg!
Heb je vragen of ideeën, trek dan
een van de commissieleden aan
zijn/haar jasje. Zoek je invulling
voor een swingend feest of
evenement?
Laat het ons weten!
Jazzacademy@somerenslust.nl

Door het vertrek van een aantal
trouwe leden ontstonden er wat
‘gaten’ in de bezetting. Hoe fijn
is het om deze gaten te kunnen
‘dichten’ met mensen uit de eigen
vereniging. Emiel (alt sax), Bart
(trompet) en Mark (trombone)
spelen inmiddels al weer enkele
weken mee en ze gaan als een
trein! Op dit moment is de Jazz
Academy nog dringend op zoek naar
een pianist(e). Ben of ken jij iemand
laat het ons dan weten…

Nieuws van de
Vriendenclub
Hier weer eens een bericht van
de vriendenclub. Het jaar zijn we
begonnen met een toost tijdens
het nieuwjaarsconcert nieuwe
stijl. We kunnen terugkijken
op een jaar met vele nieuwe
muzikale invullingen door onze
muziekvereniging. Als vriendenclub
hebben we daar ons steentje aan
kunnen bijdragen. Wat betreft de
aanschaf van instrumenten was het
dit jaar wat minder. Het onderhoud
behoort ook tot onze doelstellingen,
want wat je aanschaft moet ook
onderhouden worden. En we hebben
in de afgelopen 40 jaren heel wat
aangeschaft.
De Vriendenclub is alweer meer
dan 40 jaar in beweging voor onze
Muziekvereniging. De komende
maand zal onze traditionele brief
weer bij u in de bus komen voor uw
bijdrage over 2017. Hopelijk kunnen
we weer op uw steun rekenen.
Tot slot, ook namens mijn
medebestuurders, hopen we vele
van u te zien en willen we het u
aanbevelen om eens mee te gaan
doen met het Dauwtrappen.
Dit is op zondag 7 mei om 06.00
uur. De start voor deze verrassende
muzikale tocht door Someren is bij
Hotel Centraal.
Voorzitter vriendenclub
Johan Smits

Hebben jullie het logo van de Jazz
Academy al gezien? Het is in een
modern jasje gestoken en er zijn
mooie flyers gedrukt. Om de Jazz
Academy ook via een muzikale weg
te kunnen gaan promoten, worden
er binnenkort geluidsopnames
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Wat speelt er
Geboren:
Roos, dochter van Anouk en Frank
Nieuwe leden:
Maud Evers (opleiding)
Willem van Deursen (opleiding)
Uitgespeeld:
Annelou Jeuken
Milou Jansen
Leonie Hogervorst

Vrijwilligersavond
Muziekvereniging
Somerens Lust
Op 8 februari heeft het bestuur met
een groot aantal vrijwilligers een
eerste brainstormavond gehouden
over diverse onderwerpen die ons
allen bezighouden. Hoe ervaar je
het vrijwilligerswerk? Hoe is de
communicatie tussen bestuur en
commissies en tussen commissies
onderling? Hoe zie je de toekomst
als vrijwilliger in onze vereniging?
Wat kunnen we doen om nog meer
(met name jonge) mensen hierin te
betrekken? Met behulp van de +/Δ
evaluatie is in kleine groepjes gediscussieerd over het vrijwilligerswerk
binnen onze vereniging en is er
nagedacht over hoe we dit in de
toekomst in stand kunnen houden

en waar mogelijk kunnen
verbeteren. Diverse onderwerpen
zijn de revue gepasseerd.
Gezien de goede opkomst en de
actieve inzet van alle aanwezigen,
een zeer waardevolle en geslaagde
avond die de nodige aanknopingspunten heeft opgeleverd.
De komende periode gaat het
bestuur, in samenwerking met de
commissies, bekijken hoe we de
aandachtspunten kunnen omzetten
naar gerichte acties en tot een plan
van aanpak kunnen komen.

Studieweekend
jeugdharmonie
Someren 2017
Wat is het toch weer gezellig
geweest dit weekend. Laat,
maar wel gezellig. Vrijdagavond
zijn we begonnen met een
‘escaperoom’ spel en het spel
‘weerwolven’. Daarna hebben we
een spel gespeeld waarbij we iets
op een briefje moesten schrijven.
Vervolgens moesten we daarna in
ronde 1 deze dingen omschrijven en
je team moest het dan raden.
In de volgende ronde moesten
we het uitbeelden en in de ronde
daarna omschrijven met een woord.
Verder hebben we die avond gezellig
bij elkaar gezeten tot ‘s avonds laat.
We sliepen de eerste avond met z’n
allen op een slaapzaal omdat we
een kleinere groep hadden.
We hebben nog tot laat gepraat en

het was supergezellig.
De volgende ochtend hadden we
repetitie, eerst met het jeugdorkest
daarna met het tijgerorkest erbij.
Het tijgerorkest blijft slapen en
gaat gezellig de hele dag met ons
mee. In de middag hebben we
verschillende spellen gespeeld.
Een aantal spellen uit het
programma ‘wie is de mol’: posters
zoeken en het alfabet spel waarbij
we het alfabet zo snel mogelijk op
volgorde moesten leggen. Het was
superlekker weer dus konden de
hele middag buiten spelen.
‘s Avonds hebben we gezellig samen
friet gegeten. Daarna hebben we
het schreeuw spel gedaan uit het
programma ‘alles mag op zaterdag’.
Waarbij iedereen een koptelefoon
op kreeg en 1 iemand woorden
moest schreeuwen en de anderen
ze moesten raden. Hier hebben we
veel bij gelachen. Die avond was het
weer erg gezellig en we hebben een
quiz gedaan waarin je bijvoorbeeld
logo’s moest raden of een raadsel
op moest lossen. Die avond hebben
we nog gezellig bij elkaar gezeten
en ‘truth or dare’ gespeeld en
nog een paar andere spellen. De
volgende ochtend hebben we lekker
ontbeten en nog even gerepeteerd.
De slagwerkgroep had na het
weekend nog concert en waren dus
rond half 11 weg. Wij van het orkest
zijn tot ongeveer half 1 ‘s middags
gebleven. Het was supergezellig
dit weekend en ik kan nu al niet
wachten tot volgend jaar!
Anouk Raijmakers

Jeugdslagwerkdag
Na de nodige voorbereidingen die
tijdens het jeugdweekend hebben
plaats gevonden was het dan zo
ver, de jeugdslagwerkdag. Voor dit
concert heeft de jeugd een volledig
nieuw programma in elkaar gezet.
Ondanks dat er een paar van de
oudere generatie muzikanten
gestopt zijn, zijn ze toch nog
opgeroepen om bij een nummer
mee te spelen.
Het programma startte met het
nummer Sciolto Musica.
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Het nummer kent een spannende,
fraaie opening die naadloos
overgaat in een swing en vervolgens
afsluit met een fraai, vurig einde. In
het nummer zijn verschillende soloelementen weggelegd voor leden die
voorheen nog weinig in de spotlight
gestaan hebben.
Hierna vervolgde de jeugd,
uitgebreid met de oudere generatie,
het programma met Nemesis; Godin
van de gerechtigde wraak. Het stuk
bestaat uit 3 delen. Deel 1 is het
intro van het nummer waarin de
godin haar intrede kent. Het tweede
gedeelte is een koraal waarin een
ode wordt gegeven aan de godin.
En het laatste gedeelte is een
feest waarin een overwinningsdans
bespeeld wordt.
Na dit nummer werd er ruimte
gemaakt om de gitarist naar voor
te halen om mee te spelen met
Fix You van de bekende Britse
band Coldplay. Dit was de tweede
single van het album X&Y dat in
2005 uitkwam. Het nummer is in

Nederland op de vijftiende plaats
van de hitlijst blijven steken. Dit
was tevens ook het laatste nummer
dat de jeugdslagwerkgroep die dag
ten gehore heeft gebracht.
De dag werd afgesloten met een
prijsuitreiking van een publieksjury
en een technische jury. Uit elke
meespelende vereniging werd
iemand gekozen om samen de
publieksjury te vormen, vanuit
Someren werd Joost hiervoor
gekozen. De publieksjury had
Heeze als winnaar bekroond en de
technische jury, Frank Rademakers,
heeft Someren-Eind tot winnaar
uitgeroepen. Ondanks de uitslag
was Jeroen trots op het resultaat
dat er neergezet is.
Een mooie afsluiting van een
gezellig weekend!
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Groot Someren
Concert
Zaterdagavond 25 maart. In de
sportzaal van De Postel zitten vier
orkesten klaar om het publiek
te laten genieten van een avond
vol muziek. Het is weer tijd voor
het Groot Someren Concert
dat eens in de vier jaar wordt
georganiseerd door fanfare St.
Jozef uit Someren-Heide o.l.v.
Karin van Dijk, muziekvereniging
Juliana uit Someren-Eind o.l.v.
Lou Fijten, fanfare St. Willibrordus
uit Lierop o.l.v. Henk Mertens en
muziekvereniging Somerens Lust uit
Someren o.l.v. Geert Mooren.
Fanfare St. Jozef trapt het concert
af met de mooie Portugese mars
‘O Vintinho’ van Siegfried Rundel.
Verder brengen ze nog een prachtig
stuk met een hoornsolo ten gehore,
genaamd ‘Air Poetique for Horn and
Band’ van Ted Huggens.
De hoornsolo wordt uitgevoerd door
Gert Meeuws.
Als tweede orkest speelt
muziekverenging Juliana. Zij spelen
o.a. het indrukwekkende muziekstuk
‘The Legend of Maracaibo’ van
Jose Alberto Pino. Een groots en
meeslepend werk dat gaat over de
zeeslag bij Vigo (Spanje) meer dan
310 jaar geleden.
Vervolgens treedt fanfare
St. Willibrodrus op, zij spelen het
sfeervolle ‘Centuria’ van James
Swearingen en het indrukwekkende
stuk ‘Condacum’ van Jan van der
Roost.
Als laatste voor de pauze speelt
harmonie Somerens Lust. Zij spelen
o.a. ‘Highlights Harry Potter’ in een
arrangement van Robert. W. Smith,
een mooi stuk met de bekende
muziek uit de Harry Potter films.
Ze sluiten de eerste helft af met
een Spaanse pasodoble genaamd
‘Paco Campillo’ van Jose Salvador
Gonzalez Moreno.
In de pauze is het een drukte aan
de bar in de Postel. Iedereen wordt
voorzien van een drankje en er
wordt uitgebreid nagepraat over het
eerste deel van het concert.
De bezoekers zijn enthousiast en
zien uit naar deel twee van dit
unieke concert.

Na de pauze laten de vier
verenigingen nogmaals allemaal
van zich horen. Het programma in
de tweede helft is wat luchtiger met
meer pop- en filmmuziek. Zo laat
fanfare St. Jozef een vertolking van
het bekende stuk ‘Skyfall’ van Adele
horen en een compilatie van muziek
van Eric Clapton. Muziekvereniging
Juliana speelt o.a. het stuk ‘Songs
of the Wizz’ met de mooiste liedjes
uit de film ‘The Wizz’ en het luchtige
muziekstuk ‘Bugler’s Holiday’ van
Leroy Anderson. Fanfare
St. Willibrordus speelt muziek van
James Brown, Michael Jackson en
Stevie Wonder. Als laatste speelt
harmonie Somerens Lust met het
stuk ‘Hummel gets the Rockets’ uit
de film ‘The Rock’ en tegenwoordig
vooral bekend van ‘Expeditie
Robinson’ en vervolgens het stuk
‘Puszta’ van Jan van der Roost.
De vier verenigingen sluiten
gezamenlijk de avond af met een
nummer dat elke Summerse mens
kent; Van Summere en nie Bang, in
een arrangement van dirigent Lou
Fijten.
Na het concert is er nog een after
party in de kantine van Sporthal de
Postel waar DJ Siard zorgt voor de
sfeervolle muzikale omlijsting.
Het Groot Someren Concert was
weer een succes met veel mooie,
leuke en sfeervolle muziek. Het
laat zien hoeveel muzikaal talent
we nog in Someren hebben. Het
volgende Groot Someren Concert
van Harmonieën en Fanfares zal
pas weer over 4 jaar plaatsvinden,
maar op 24 maart 2018 wordt het
Groot Someren Slagwerk Concert
georganiseerd. We hopen u dan
natuurlijk allemaal weer te zien!

Twee unieke concerten
van ons Harmonieorkest,
die u niet mag missen
Zoals u wellicht weet houdt ons
Harmonieorkest, onder leiding van
Geert Mooren, van uitdagingen en
vernieuwde concerten.
Wij zijn dan ook trots dat wij u
twee prachtige concerten mogen
presenteren, één in de maand mei
en de ander in juni.

“Brel & Brass”;
Micheline van Hautem
en Harmonieorkest
Somerens Lust
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Op donderdag 18 mei aanstaande
gaan we de samenwerking aan met
de Vlaamse zangeres Micheline van
Hautem. Bastrombonist Jos Jansen,
een veelgevraagd solist, zal hen
muzikaal bijstaan.
Brel & Brass is een project van
zangeres Micheline van Hautem
rond de prachtige muziek van
grootheid Jacques Brel. De Vlaamse
zangeres staat bekend als een
van de beste Brel-vertolkers.
Dit heeft zij mede te danken
aan het verschijnen van haar
album ‘Songs of Jacques Brel’ uit
2002. Als geen ander weet zij de
muziek van chansonnier Jacques
Brel op smaakvolle wijze in de
schijnwerpers te zetten.
Voor de pauze speelt ons
Harmonieorkest een instrumentaal
programma, inclusief de Brelprelude. Na de pauze is het de
beurt aan Micheline die met ons
Harmonieorkest de mooiste, maar
niet per se de bekendste liedjes
van de Belgische chansonnier ten
gehore brengt.
De kaartjes voor dit unieke
concert zijn te bestellen via
deruchte.nl en kosten
€ 15,00 (incl. pauzedrankje en
garderobe). Het concert begint
om 20.30 uur.

HARMONIE
SOMERENS LUST
ontmoet PHILHARMONIE
ZUIDNEDERLAND
De philharmonie zuidnederland is
opgericht in 2013. Een waardevol
en flexibel symfonieorkest met
bevlogen orkestleden die musiceren
op het hoogste artistieke niveau
in de regio Zuid-Nederland en
daarbuiten. Zij staan graag dicht
bij de mensen en dragen het rijke
amateurverenigingsleven een warm
hart toe. Daarom zoekt het orkest
jaarlijks de samenwerking met
een aantal amateur harmonie- en
fanfareverenigingen.

Laten wij als Harmonieorkest
Somerens Lust dit jaar de eer
hebben met hen samen te mogen
werken. Onze muzikanten en
dirigent krijgen workshops en
masterclasses van orkestleden van
philharmonie zuidnederland. En
uiteindelijk resulteert dit project
in een sprankelend concert tussen
philharmonie zuidnederland en
Harmonieorkest Somerens Lust op
donderdag 29 juni aanstaande.
De kaartjes voor dit unieke
concert zijn binnenkort te
bestellen via
deruchte.nl en kosten € 17,50
(incl. pauzedrankje). Het
concert begint om 20.00 uur.

Kijk in de agenda op
www.somerenslust.nl
voor de actuele activiteiten van
Muziekvereniging Somerens Lust
en volg ons op Facebook
Kopij graag aanleveren via
akkoord@somerenslust.nl

