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OpleidingsOrkest Info geeft je een overzicht van activiteiten voor leerlingen,
opleidingsorkest en jeugdslagwerk. De actuele agenda van Opleidingen en
fanfareorkest staat ook altijd op www.fanfaredevooruitgang.nl

Viva la Vooruitgang
De fanfare bestaat dit jaar 95 jaar. We nodigen je van harte uit voor het
jubileumconcert op 5 november. Met een heel mooi programma  met
onder meer gitaarmuziek van The Rosenbergs  en in een heel mooi
Theater Speelhuis. Er zijn nog kaarten  voor EUR10 te bestellen bij
secretariaat@fanfaredevooruitgang.nl of de website van het Speelhuis.

Jeugdmuziekdag voor alle Helmondse muziekleerlingen
Zondag 30 oktober is de Jeugdmuziekdag Helmond. Dit jaar zijn we te
gast bij het Helmonds Muziek Corps. En zij hebben The Voicefinalist
Dave Vermeulen weten te strikken voor het slotconcert!
Thema Helden
We spelen: James Bond, Mission Impossible, Star Wars (gevorderden),
The Master's Voice (slagwerk), Radar Love (met Dave Vermeulen)

Zo 30 okt 11.30u17u:
Jeugdmuziekdag Helmond
(alle leerlingen)
Do 10 nov 18u:
jeugdslagwerk bij
Lampionnenoptocht
Do 2 feb 19u:
voorspeelavond Scala

En verder:
za 5 nov 20.15u  concert
'Viva la Vooruitgang' met
The Rosenbergs en
Vincent Houdijk

Programma:
11.30 uur Ontvangst deelnemers
12.00 uur Start eerste repetitie in 3 groepen: hout, koper en slagwerk
13.30 uur Pauze met een drankje en broodje
14.00 uur Tweede repetitie in 2 groepen: hout/koper en slagwerk
15.00 uur Derde repetitie in 1 groep met Dave Vermeulen
16.00 uur Pauze met een drankje
16.15 uur Concert
17.00 uur Einde Jeugdmuziekdag
Alle leerlingen van opleidingsorkest (incl. opstappers) en
jeugdslagwerkensemble zijn ingeschreven. Ben je er niet bij, laat het ons
even weten. We repeteren een hele dag, voor een klinkend eindconcert.
Zorg dat je om 11.30u bij HMC (TOVgebouw Azalealaan 42) bent.
Voor lunch en versnaperingen wordt gezorgd. En nodig familie en
vrienden uit voor het slotconcert om 16.15u.

Lampionnenoptocht

Muziekopleidingen
Fanfare De Vooruitgang
Annet Sijmens, Werner Jansen, Jan van
Bommel
blazers: 06 419 24 824 (Jan)

Het jeugdslagwerk gaat donderdag 10
november voorop in de lampionnenoptocht.
Vorig jaar deden meer dan 100 kinderen mee.
Verzamelen om 18u in het fanfaregebouw.

Vacatures bij de fanfare
De fanfare bloeit  en daarmee is er ook veel werk te gebeuren. We
zoeken mensen die het leuk vinden om onze PR te doen, of die het 100
jarig bestaan willen organiseren, of die de schoollesprogramma's willen
begeleiden. En bovenal: we zoeken ouders of muzikanten die mee
Muziekopleidingen willen vormgeven. Heb je interesse, dan laat het even
weten aan Annet of Jan.

Jeugdmuziekdag prijsvraag
Wie verzint de meest originele, leuke vraag die op de Jeugdmuziekdag
gesteld kan worden aan Dave? Mail de vraag naar
jeugd@helmondsmuziekcorps.nl.

Jeugdmuziekdag  Dave Vermeulen
Dave Vermeulen had zich na het verliezen van
een weddenschap ingeschreven bij The Voice
of Holland. Met zijn stevige rockclassics en
powerballads groeide de populariteit van deze
sympathieke Brabander wekelijks en eindigde
hij in de finale op de 2e plaats. ‘The Rocker
from the Blokker’ zingt bij zijn band Voltage
waarmee ze menig festival aandoen, maar
Dave maakt graag een plekje vrij in zijn agenda voor het slotconcert van
de Jeugdmuziekdag.
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