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Epic Cinematic; magische combinatie

Ons Harmonieorkest nam donderdag
7 november het voltallige publiek mee
in een reeks filmfragmenten door
prachtige muzikale filmcomposities te
vertolken.
In een professioneel ingerichte zaal
van De Ruchte werd de muziek van
grootheden als John Williams, Hans
Zimmer en Ennio Morricone prachtig
vertolkt. De muziek werd ondersteund
met filmbeelden in grootformaat om
het orkest heen en zorgden hierdoor
voor de ultieme bioscoopervaring.
De presentator nam het publiek tijdens
dit concert mee in de bijzondere wereld
van de soundtrack en liet hen zien
op welke manier muziek een film tot
grotere hoogte kan brengen.
Muziekvereniging Somerens Lust werd
daarbij ondersteund door violist Jasper
van Rosmalen, een ervaren muzikant

bij o.a. het Koninklijk Concertgebouw
Orkest en het Metropole Orkest.
Jetteke Hendriks nam de zang bij ‘Band
of Brothers’ voor haar rekening.
Heroïsche en explosieve delen
werden afgewisseld met verheven
en verrassende filmmuziek uit
onder andere Star Wars, Superman,
Schindler’s List en Op Hoop van Zegen.
Het werd een prachtige avond door de
magische combinatie van filmbeelden
en muziek.

Van onze President
Het nieuwe jaar is alweer een aantal
weken onderweg. Ondanks dat er nog
wel eens wat gediscussieerd wordt over
tot wanneer men elkaar het beste mag
wensen, wens ik in ieder geval iedereen
nog een gelukkig en muzikaal nieuwjaar
met alle goeds in gezondheid!

De kerstperiode is altijd een mooie
periode om even alles de boel de boel
te laten, gezellig met familie een hapje
en een borrel en te genieten van wat
vrije tijd. Maar zeker ook om terug te
blikken op het afgelopen jaar en vooruit
te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat
brengen.
Een mooi kleine kring slagwerkconcert
in afgeslankte vorm, een geweldig
filmconcert in een uitverkochte Ruchte
met fantastische beelden en twee volle
zalen tijdens de Grote Peternotenshow
met Peejay en Diede in november. Een
sfeervol kerstconcert met een mooi
groot ensemble in december. Ieder
onderdeel heeft zich in de laatste
maanden van het jaar op een geweldige
manier laten zien. Dan vergeet ik
natuurlijk de Jazz Academy, maar die
hebben het jaar 2020 muzikaal mogen
openen met een gaaf nieuwjaarsconcert
in een goed gevulde Ruchte.
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Het jaar 2020 begon met de benoeming van een Zummerse
Mens als lid van Somerens Lust. Thijs Verdonschot is meer dan
terecht verkozen, mede doordat hij al jaren schellenboomdrager
is en het licht/geluid verzorgd bij activiteiten en optredens.
Bijzonder trots met zonne mens in ons midden.
En dan sluit ik af met een driewerf Alaaf, want de
carnavalsperiode komt er weer aan. Dit keer niet met
een prins in de vereniging, maar wel met een vernieuwd
Ameezing Carnaval Festival op de agenda. Kom allemaal
op donderdag 20 februari in de Ruchte een feestje met
ons bouwen als opmaat naar de dolle dagen. Kijk voor de
kaartverkoop, maar ook voor ander nieuws en activiteiten
op onze website
www.somerenslust.nl
Leon van de Moosdijk

Zummerse Mens 2019
Thijs Verdonschot is op de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente benoemd tot Zummerse Mens 2019. De vrije tijd
die Thijs heeft, besteedt hij vooral als vrijwilliger bij diverse
Somerense verenigingen. Zo ook bij onze Muziekverenging.
Thijs is sinds 1990 lid van Muziekvereniging Somerens Lust
en viert dit jaar zijn 30-jarig lidmaatschap. In de beginjaren
bespeelde hij bariton en heeft hij jarenlang vele handen spandiensten verricht bij grote evenementen en het
Summers Spektakel. Nu draagt Thijs de schellenboom bij
officiële gelegenheden. Maar vooral is hij al jaren betrokken
bij de techniek, het licht en geluid bij activiteiten van de
vereniging. Thijs is de bescheidenheid zelf, zegt zelden of
nooit nee. Maar als 28e Zummerse Mens stond hij toch op
de voorgrond. Daar kon hij geen ‘nee’ tegen zeggen.
De titel ‘Zummerse Mens’ is Thijs van harte gegund.
Proficiat!

De Grote Pepernotenshow
Na twee succesvolle edities in 2015 en 2017 presenteerde de
jeugd van Muziekvereniging Somerens Lust, in samenwerking
met Peejay & Diede, op zondag 24 november de derde editie
van De Grote Pepernotenshow.
Aan het begin van de show stond de pieten-meter in het rood,
tegen het einde van de show stond deze op groen en kon
Sinterklaas eindelijk zijn intrede maken.
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gasten kunnen lekker meezingen met
hun liederenbundel in de hand, kortom:
Ameezing Caranaval Festival!

Het was weer een mooie interactieve
show voor jong en oud met zang, dans
en toneel. Ze lieten al hun bekende
nummers horen en zelfs het nummer
‘chocola’ van Coole Piet werd vlot door
Peejay gerapt en door Diede gezongen.
Na de show kregen de kinderen een
doe-boek van de Jumbo en kon iedereen
met Sinterklaas, Peejay, Diede en andere
Pieten op de foto.

Wat speelt er…
Nieuw lid:
Roel Wijnen (opleiding klarinet)
Uitgespeeld:
Joost Geboers

Laat ons voor u spelen en zingen, ú
bepaalt door middel van een draai aan
het rad welk nummer er ten gehore
wordt gebracht! Denk hierbij aan ‘Ein
festival der liebe’ en ‘Malle Babbe’.
We nemen u mee naar Duitsland,
Engeland, terug naar Nederland en
naar vele andere plekken en thema’s.
Een doldwaze avond met kneiters van
meezingers.
Het Ameezing Carnaval Festival van ons
Harmonieorkest o.l.v. Jacco Nefs vindt
plaats in SCC De Ruchte op donderdag
20 februari a.s.
Aanvang 20.30 uur. De zaal is open
vanaf 20.00 uur. Kaarten à 7,50 zijn
verkrijgbaar via www.deruchte.nl.

Nieuwjaarsborrel
EOp zondag 12 januari werd de zaal van
de Ruchte omgetoverd tot een gezellig,
sfeervol café voor het traditionele
nieuwjaarsconcert wat dit jaar verzorgd
wordt door de Jazz Academy. De setting
is anders dan we gewend zijn, met
staand publiek en een bar in de zaal.
Voorzitter Leon van de Moosdijk
heet iedereen van harte welkom met
zijn mooie woorden, in het bijzonder
de sponsoren en Vriendenclub van
Somerens Lust. Speciale felicitaties
gingen uit naar Thijs Verdonschot, de
Zùmmerse Mens van 2020, mede door
zijn werkzaamheden voor de vereniging.
Dit nieuwjaarsconcert was het laatste
optreden bij de Jazz Academy voor
drummer Arjan Meeuws en gitarist Eddy
Donkers, die helaas hun muzikale stokje
over zullen dragen. Door middel van een
luid applaus werden zij bedankt.

Ameezing Carnaval
Festival
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Het carnavalsconcert van
muziekvereniging Somerens Lust is niet
meer weg te denken aan de vooravond
van het jaarlijks carnavalsfeest. Dit
jaar wordt het al voor de 6e keer
georganiseerd, maar in een andere
vorm dan de afgelopen jaren. Onze
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Onder leiding van Kees Kes start de Jazz Academy met
‘Caravan’. Waarop nog vele swingende en bluesy klanken
volgen. Een mooi programma met een fijne afwisseling tussen
zang door Hein Verberne en Loes van Stratum, die ook samen
een aantal nummers zingen.
De Jazz Academy brengt bekende nummers ter gehore,
zoals ‘Can’t buy me love’, ‘Crazy little thing called love’ en
‘Nergens goed voor’, maar dan natuurlijk in een bigband jasje.
Daarnaast komen ook de echte klassiekers terug zoals ‘Girl
form ipanema en come fly with me’.
Met prachtig licht en geluid door Mischa Seijkens en onder
het genot van een (aantal) drankje(s) kwam het publiek niets
tekort. Een wat lossere, informele sfeer zorgde voor een
heleboel gezelligheid. Al met al een prachtig, swingend begin
van 2020… Dat belooft wat!

Loes van Stratum

Schenking Louis van den Bosch
Zomaar een doordeweekse donderdagavond in januari.
Tijdens de repetitie van het harmonieorkest neemt Marcel
van der Weerden, met een rood-blauwe instrumentkoffer
in de hand, het woord op de dirigeerbok. In deze kleurrijke
instrumentkoffer de alt-saxofoon van Louis van den
Bosch, want zoals Marcel vertelt, deze kan hij toch niet
meer bespelen. Het gevoel na het horen van het nieuws in
juni bekruipt weer. Het was dan ook ontzettend schrikken
en haast onwerkelijk om te horen hoe het infarct je klein
heeft gekregen. Daarom wil je je instrument aanbieden aan
de muziekvereniging om iemand anders er op te kunnen
laten spelen. Louis, trouwe supporter van Somerens Lust
en mede-oprichter van de Vriendenclub en het Summers
Spektakel, bedankt voor dit ontzettend mooie en bijzondere
gebaar! We waarderen het enorm en we gaan er dan ook
voor zorgen dat je sax op een goede plek terecht komt.

FEBRUARI 2020

5

De mannen van het
bestuur

HEB JE EERDER IETS GEDAAN VOOR EEN
ANDERE VERENIGING OF ORGANISATIE?
OF BINNEN DEZE VERENGING?

Inmiddels zijn er alweer een even
geleden 2 nieuwe bestuursleden
aangetreden. Ze draaien beide nu een
tijdje mee, maar wie zijn deze heren
eigenlijk?? We praten met Maarten
Deenen en Joost van Deursen:
VERTEL EENS IETS OVER JEZELF!

J: Ik ben Joost van Deursen, zoon
van Piet van Deursen en Anne-Mie
Hoefnagels, broer van Lieke van
Deursen. Geboren en getogen in
Asten en uiteindelijk voor de liefde de
oversteek over het kanaal gewaagd,
alwaar ik met Danielle van de Vorst
sinds 2014 woon aan de Tuinstraat
midden in ’t Durp. We hebben 2
zoontjes, Wouter en Thomas, die nu
allebei naar Leerrijk gaan. Ik heb tijdens
mijn studie bouwkunde aan de HTS in
Tilburg en de TU in Eindhoven altijd een
bijbaantje gehad bij de Albert Heijn in
Someren en zodoende al veel mensen in
Someren leren kennen. Toen ik 11 jaar
geleden Daniëlle tijdens reundje Klot in
Asten leerde kennen, kwam ik weer veel
bekenden tegen in haar vriendenclub.
Zodoende heb ik nader kennis gemaakt
met een grote club mensen van
Muziekvereniging Somerens Lust, alwaar
we ieder jaar in het laatste weekend van
januari een weekend mee weg gaan.
M: Mijn naam is Maarten Deenen, ben
getrouwd met Vera en samen hebben we
3 kinderen Maud, Tess en Koen. Waar
ik vandaan kom vind ik altijd moeilijk
om in 1 zin te beantwoorden omdat
ik op meerdere plekken heb gewoond:
te beginnen in Utrecht waar ik ben
geboren, daarna naar het Brabantse
Moergestel (waar ik mijn Brabantse
accent heb opgedaan), daarna naar
Davos in Zwitserland waar ik prachtige
jeugdjaren heb mogen beleven, daarna
op mijn 19e terug naar Utrecht voor de
studie en waar ik aansluitend nog enkele

jaren ben blijven hangen. Vervolgens
voor een periode van 4 jaar naar
Arnhem, en inmiddels al weer 5 jaar
met veel plezier in Someren. De insteek
is nu wel om hier de komende jaren te
blijven wonen zodat de kinderen een
onbezorgde en plezierige jeugd kunnen
hebben :)
WAS JE AL VERBONDEN AAN
SOMERENS LUST VOORDAT JE
BESTUURSLID WERD?

M: Onze 3 kinderen zijn eigenlijk via het
scholenproject allen lid geworden van
de muziekvereniging en genieten daar
nog steeds volop van. Zelf speel ik gitaar
en ben ik via via bij de Live Centraal
Band gekomen. Via deze 2 routes heb
ik vele leden van de muziekvereniging
leren kennen. Het is een hele leuke club
mensen en ik vind het om die reden
dan ook erg leuk om iets voor deze
vereniging te mogen betekenen! Bij Live
Centraal ben ik nu nog steeds betrokken
en op koningsnacht hopen we met alle
zangers en zangeressen wederom een
hele mooie avond neer te kunnen zetten!
J: Zoals gezegd ken ik een groot gedeelte
van mijn leeftijdsgenoten binnen
muziekvereniging Somerens Lust en
toen ik uiteindelijk in Someren gesetteld
was, na het verbouwen van ons huis,
vond ik het wel leuk om iets in Someren
te gaan doen. Dus heb ik tijdens een
wedstrijdje, in betere tijden, van PSV
bij Paul Aarts indien ze nog wat hulp
konden gebruiken…… the rest is history!

J: Vrijwilligerswerk was binnen
ons gezin in Asten eigenlijk een
vanzelfsprekendheid. Iets doen voor
een ander zat er bij mij dus al van
jongs af aan in. Het begon eigenlijk
bij mijn voetbalclub NWC. Vanaf
mijn 16 jaar als leider van diverse
jeugdelftallen, daarna de kantine
commissie opgericht en uiteindelijk als
bestuurslid accommodatiezaken in het
hoofdbestuur het prachtige nieuwe
clubgebouw mede mogen realiseren.
Vorig jaar heb ik daar nog een project
mee gedraaid om 2 nieuwe kunstgras
velden aan te leggen. Daarnaast nog
diverse jaren bestuurslid geweest
bij het Spel Zonder Grenzen waar ik
verantwoordelijk was voor de techniek
en het werven van vrijwilligers. Ook ben
ik nog een aantal jaar actief geweest bij
CS de Klot, waar ik een aantal jaren het
leuke evenement Smakeloos mede heb
mogen organiseren op de zaterdag voor
Carnaval als opwarmertje. Daarnaast
al 14 jaar wedstrijdsecretaris bij
manegevoetbal in Asten. Zolang je leuke
dingen blijft doen met leuke mensen
kost het geen energie maar levert het
veel positieve energie op! Ik ben daarom
ook blij dat ik deze nieuwe uitdaging
weer heb gevonden.
M: In Someren heb ik een tijdje in de
organisatie van de Jeugdtriathlon
Someren gezeten, ook een hele leuke
activiteit voor jonge kinderen om mee
te doen overigens. In mijn studententijd
in Utrecht ben ik een tijdje voorzitter
geweest van de studenten wielrenclub
de “Domrenner”. Mijn kinderen lachen
me nog steeds uit om deze naam. De
fiets heb ik nog steeds, al draait deze nu
wel wat minder kilometers dan vroeger!
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BEN JE MUZIKAAL? EN WAAR
BLIJKT DAT DAN UIT?

M: Vroeger “moest” ik van mijn
moeder op blokfluitles. Leuk vond
ik het toen niet, maar desondanks
ben ik wel blij dat mijn ouders mij op
muziekles hebben gedaan. :) Al snel
ben ik overgestapt naar trommelen,
maar in verband met de verhuizing
naar Zwitserland ben ik daar toen na
2 jaar mee gestopt. Op mijn 16e ben
ik begonnen met gitaar spelen en dat
heb ik nooit los kunnen laten. Er is bijna
geen dag dat ik geen gitaar aanraak. In
elke kamer in ons huis staat of hangt
wel ergens een gitaar!
J: Helaas heb ik mijn muzikale
kwaliteiten niet ver genoeg kunnen
ontwikkelen. Ik heb vroeger 7 jaar
keyboard gespeeld en tot mijn
C-diploma les gehad. Ik heb helaas
nooit geleerd om vrij te spelen. Het
noten lezen ben ik nog niet verleerd,
maar nieuwe muziek, enkel van blad
spelen, gaat echt niet meer. Toen
Rik Maas 2 jaar geleden bij de Jazz
Academy een pianist zocht dacht ik,
laat die muziekstukken maar komen,
misschien kan ik het nog wel oppakken,
maar niets was minder waar, ik kon
er echt geen chocola van maken. Wel
jammer, want als ik jullie zo samen zie
en hoor spelen en het plezier ervan
af spat, krijg ik wel zin om mee te
doen. Wellicht kan ik het later nog wel
oppakken maar voor nu geniet ik vooral
van jullie muzikaliteit.
WAT IS JOUW FAVORIETE MUZIEK?
WAAR LUISTER JE GRAAG NAAR? EN
WELK LIED BRENGT JOUW VOETJES
VAN DE VLOER?

J: Ik luister graag naar licht alternatieve
muziek, zeg maar het repertoire wat
op Nirwana’s tuinfeest thuis hoort.
Daar voel ik me dan ook goed thuis,

van lekker luisteren en buurten met
een biertje in mijn hand, tot vooraan bij
het podium in de pit een lekker potje
pogoën. Sinds begin 2019 wordt dit
weer mooi samengebracht op KINK FM
waar ik graag naar luister. Verder luister
ik graag naar de bekende top 1000
nummers.
M: Al vanaf jongs af aan ben ik een
echte rocker… het is allemaal begonnen
met Guns ‘n Roses, daarna Nirvana
gevolgd door alle andere muziek en
het Grunge-genre. Inmiddels is mijn
muzieksmaak al wel iets verbreed maar
ik blijf in hart en nieren toch een echte
rocker.
INMIDDELS DRAAI JE EEN TIJDJE MEE
BINNEN BESTUUR. WAT VALT JE OP?

M: Wat mij opvalt is dat het een
ontzettend hechte vereniging is, en dat
bijna iedereen op zijn of haar manier
met liefde een steentje bijdraagt aan
alle vele activiteiten die plaatsvinden
binnen de vereniging. Ik vind het heel
mooi om deze samenhorigheid te zien!
Het is een hele leuke club mensen, en
wat iedereen bindt is de passie voor
muziek. Iedereen geniet van het samen
muziek maken, en dat is prachtig om te
zien!
J: MSL is een vereniging volop in
beweging met veel enthousiaste
mensen die op vele vlakken actief
zijn. Er zijn veel commissies met
onmogelijke afkortingen, maar ik
begin alle geledingen nu wel zo’n
beetje te kennen. Zelf denk ik dat onze
vereniging misschien wel een beetje
over georganiseerd is met zoveel
commissies en werkgroepen en ik
zie het dan ook als een uitdaging om
de juiste mensen op de juiste plek te
krijgen waardoor we als vereniging
slagvaardiger kunnen zijn. Ik denk dat
we straks met de presentatie van ons

nieuw beleidsplan dan ook een mooie
voorzet in kunnen geven om hier de
komende jaren aan te werken. 2021 is
voor onze vereniging echt een jaar waar
we weer gaan pieken met de concertreis
en concours in één jaar. Dit zal veel van
eenieder vergen maar dit bewerkstelligt
ook een enorm saamhorigheidsgevoel,
de basis van een hechte vereniging als
je het mij vraagt. Daarnaast bestaan we
in 2024, 150 jaar. Ook iets waar ik naar
uitkijk om hier een fantastisch jaar van
de maken met onze vereniging en met
heel Someren.
WAT IS JOUW KRACHT BINNEN
HET BESTUUR?

J: Door mijn ervaring bij andere
besturen en verenigingen heb ik dus
al heel wat keukens van binnen mogen
bekijken. Ik probeer dit zoveel mogelijk
mee te nemen en zal mijn mening dan
ook gevraagd en ongevraagd delen
binnen het bestuur. Mijn voordeel is
dat ik geheel van buiten kom en dus
fris en positief kritisch tegen MSL aan
kan kijken en hierbij geregeld de spiegel
voor hou. Waarom doen we dit zo? Heb
je hier al ooit aan gedacht? Bij NWC
deden we het zo. Verder ben ik echt
van het aanpakken en van niet lullen
maar poetsen. Ik vind het fijn om met
mensen samen te werken en sta altijd
open voor nieuwe ideeën.
M: Als penningmeester kijk ik met
name naar de centjes. Vanuit mijn
werk-gerelateerde achtergrond ben
ik gewend om precies te werken, dus
precisie in alle betalingen en overige
financiële zaken die daarbij komen
kijken, doe ik graag. Ik wil er ook voor
zorgen dat dit goed gebeurt.
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HEB JE HOBBY’S BUITEN MUZIEK/

Diede

MUZIEKVERENIGING? EN WAT DOEN
ONZE BESTUURSLEDEN EIGENLIJK
VOOR DE KOST?

M: In het dagelijks leven werk ik
in het Catharina Ziekenhuis als
ziekenhuisapotheker en zorgen we
ervoor dat alle opgenomen patiënten
de juiste medicatie krijgen! Mijn eerste
hobby is muziek maken en daarnaast
vind ik het ook fijn om te sporten, en
dan met name hardlopen. Deze laatste
hobby gaat af en toe helaas wel ten
koste van de overige activiteiten in mijn
dagelijkse leven, want met werk, muziek
maken, bestuursfunctie, jong gezin plus
hond, en in het weekend als coach van
het hockeyteam van mijn dochters is
het toch af en toe een druk bestaan.
Toch geniet ik van alle deze activiteiten,
en daar steek ik dus graag energie in.
J: Ik ben projectleider bij Bouwbedrijf
Aarts in Leende. Ik ben daar
verantwoordelijk voor bouwprojecten
in uitvoering. Onlangs heb ik MFA de
Borgh in Budel opgeleverd en mijn
nieuwe project is de nieuwbouw op
de oude Paulusschool en Pauluskerk
locatie in Someren Noord, waar we
binnenkort gaan starten met de
uitvoering, een echte thuiswedstrijd
dus. Iedere zaterdag probeer ik nog
een balletje te trappen bij de veteranen
van NWC en zolang mijn gezondheid
dit blijft toelaten zal dit ook nog wel
even zo zijn! Verder hebben wij in Asten
een actieve vriendenclub die rondom
de Carnaval altijd flink uitpakt met
Reundje Klot en de optocht. We maken
altijd zelf pakken en klussen altijd wat
ludieks in elkaar. Af en toe bezoek ik
een thuiswedstrijd van PSV. Verder
ga ik graag op vakantie naar Italië, we
vinden het daar echt geweldig. Komend
jaar gaan we naar het Levico meer in
het noorden van Italië, nu alweer zin in!

Hey Diede! Hoe gaat t?
Mag ik je wat vragen voor het Akkoord?
ja dat mag
Je bent een paar maanden geleden gestart
met dwarsﬂuitles! Hoe vind je dat?
super leuk
Welke noten kun je al allemaal spelen?
!
a b c d f g bes
Super zeg!! Wist je meteen dat je dwarsﬂuit wilde spelen?
nee omdat ik eigenlijk viool wilde spelen maar na een proeﬂes
van allebei vond ik toch dwarsﬂuit leuker
Ben je ook al eens bij het opleidingsorkest of harmonieorkest
gaan kijken / luisteren?
jaaaaaaaaaaaaa in de kerk bij het kerstconcert
en in De Ruchte toen Sinterklaas kwam
Hoe lijkt het je als je zelf ook mee mag doen?
leuk het lijkt me leuk
Dat zal ome Leon vast ook heel leuk vinden of niet?
en Soﬁe ook, want toen ik aan het oefenen was danste ze!
Blijf maar lekker spelen en oefenen zodat je snel
mee kunt doen!

JE DOET VEEL VOOR DE VERENIGING,
DAAR ZIJN WE DANKBAAR VOOR.
WAT BETEKENT SOMERENS LUST
VOOR JOU?

J: Een fijne vereniging met mensen van
jong tot oud, die samen in staat zijn tot
mooie dingen!
M: Somerens Lust betekent voor
mij een hechte vereniging, die ook

openstaat voor mensen van “buitenaf”.
Somerens Lust betekent heel veel voor
mij, de kinderen gaan altijd met heel
veel plezier naar muziekles en ook naar
het opleidingsorkest. Thuis fluiten ze
dan alle liedjes nog een uur na, en dat
plezier dat ze daar beleven is allemaal
dankzij deze mooie vereniging. Daar
geniet ik dan ook heel erg van. Voor
mijzelf vind ik het ook heel leuk om met
de band Live Centraal muziek te maken,
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waarbij het ook leuk is om als gitarist
af en toe samen met de Jazz Academy
te spelen.

Code Oranje Live 2020
Sluit de ramen maar alvast, want op 26
april 2020 staat je een stormachtige
avond te wachten. Sterker nog, het
wordt Code Oranje.
Het Summers Spektakel organiseert op
die avond in de Ruchte een wervelend
muziekfeest. Het regent kneiters van
hits, gezongen door lokale artiesten
en begeleid door de Koninklijke Live
Centraal band.

Hofhouding gezocht
De organisatie van Code Oranje Live zoekt hulp in de hofhouding.
Leuk zo’n evenement op Koningsnacht maar dat kunnen we niet zonder jullie hulp!
We hebben de volgende koninklijke functies vacant:
LAKEI VAN TAP TOT LAT

1 Rosé met ijs, 2 lauwe pils, 1 halfom, en 1 spavla! Begint het jou nou te duizelen?
Of ben jij diegene die vriendelijk lacht, zich omdraait en deze bestelling klaar zet?
Dat laatste? Dan zoeken we jou! Samen met je collega’s beman je de bar; van
tappen, tot drank inschenken (niet te verwarren met opdrinken) of achter de lat.
JASMEESTER(ES)

We zijn op zoek naar jasbeschermheilige met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendigheid. Als garderobe
medewerker(ster) bewaak jij de jassen van onze gasten met je leven. Zodat het
publiek onbezorgd kan genieten en de Ruchte met een warm gevoel weer verlaat.

De Live Centraal Band heb je al eerder
kunnen bewonderen tijdens Live
Centraal. Inmiddels zijn ze al druk aan
het repteren voor Koningsnacht en het
klinkt nu al veelbelovend. Het Summers
Spektakel is dan ook bijzonder vereerd
dat de Live Centraal Band ook deze
keer weer samen met zo’n 30 lokale
artiesten op het podium staat. Behalve
de Live Centraal Band zal ook de
Jazz Academy weer een geweldige
muzikale bijdrage leveren tijdens deze
fantastische avond.

ALLROUND HOFDIENAARS

Naast het neerzetten van een mooie
avond heeft het Summers Spektakel
het doel om opbrengst te generen die
ten goede komen aan Muziekvereniging
Somerens Lust.

mailtje naar: summersspektakel@hotmail.com een brief en CV zijn niet nodig,

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 10
euro via www.deruchte.nl . Let op: de
verkoop gaat hard, de early-king-tickets
(vroegboekkorting) waren binnen 3
weken uitverkocht!
Trek je oranje outfit aan, neem je
vrienden, buren, collega’s mee en kom
proosten op de Koning.

Jou is niets te gek, je lijkt wel een octopus, zo flexibel. Dan hebben we jou nodig
als allround hof dienaar. Je kunt in deze functie op verschillende werkzaamheden
worden ingezet zoals: kaart- of bonnenverkoop, scannen en stempelen bij
binnenkomst, balkonwacht enz.
Wat krijg je ervoor terug
Je belangeloos inzetten is niet nodig, je krijgt er namelijk ook veel voor terug:
- Gratis toegang tot dit muziekspektakel
- Onbeperkte dankbaarheid van de bezoeker én de organisatie
- Veel mooie herinneringen
Al met al een warm gevoel dus.

Wil jij een steentje bijdragen aan deze te gekke avond stuur voor 1 maart een
enkel een “ja ik wil” en welke functie(s) is genoeg.
Mocht je al een ticket hebben gekocht maar je wilt liever komen werken? Geen
probleem, bij inlevering van je ticket krijg je het aankoopbedrag terug.

Tot ziens op zondag 26 april in de
Ruchte!

Groeten,
Het Summers Spektakel

Oja, mocht je zelf graag onderdeel
willen zijn van deze te gekke avond, kijk
dan naar de openstaande vacatures :)

Frank van den Einden
Niels Hoppenbrouwers
Lieke de Lau
Stefan Nijssen
Marieke van den Einden
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Lekker Willy!

CODE
ORANJE
LIVE!
26 april 2020 Koningsnacht
Een muziekevenement van Koninklijke allure,
met medewerking van:
- De Live Centraal Band
- De Jazz Academy
- Nog veel meer lokaal muzikaal talent
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Ruchte Someren
Tickets: vanaf € 10,- > www.deruchte.nl

S.C.C

€ 7, 50

DE RUCHTE

AANVANG

20:30
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Sponsors bedankt!
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