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

Bekijk deze email via je browser

De fanfare draait door
Helaas liggen de ensembles stil, eerst zorgen dat we allemaal gezond
blijven.

De muzieklessen zijn zoveel mogelijk weer gestart, via Skype, WhatsApp
of Zoom. Hierboven een foto van Thijmen (in Stiphout) die trompetles
krijgt van docente Karen (in Voerendaal).

Dirigent Paul wil binnenkort ook 's kijken of we vanuit thuis een orkestje
kunnen vormen, online. Hij is nu de muziek aan het schrijven.

Het bestuur vergadert door, ook via Skype. Zo spraken we afgelopen
maandag over een nieuwe marimba, en over de invulling 100 jaar.

En het oud papier gaat door. De vrijwilligers houden afstand, en we
zorgen op zaterdag voor een extra container.

Fanfare De Vooruitgang Stiphout | Ode an die Freude

Voor wie 'm nog niet gezien heeft,
hiernaast het thuisfilmpje van onze
fanfare.

Er verschijnen steeds meer
hoopgevende filmpjes, maar ze laten ook

zien dat we het samen muziek maken missen!

Van de Nederlandse professionals:
NL - 130 muzikanten van de militaire orkesten
NL - AIR for the World Trumpets of Orange

En uit heel Europa:
Italia Forte - Het partizanenlied . Vooruit, meteen gevolgd door het

Concert Tussen Hoop en
Vrees verplaatst naar
zondag 11 oktober in
Theater Speelhuis

Wo 17 juni 17.30u:
Opleidingsorkest en
jeugdslagwerk openen
Lindt-plein, daarna
serenade door fanfare
(99e verjaardag)

Za 27 juni hele dag:
Buitendag

Wo 8 juli 19.30u:
Pleintjesconcert door alle
ensembles, in Stilpot

Er zullen best
nog wel
vragen over
de muziekles
en de fanfare
zijn. Je kunt altijd terecht
bij onderstaande personen
(en bij je muziekdocent).

Muziekopleidingen
Fanfare De Vooruitgang
Benthe v/d Kimmenade, Maartje
Brouwers, Maarten Kuijper, Jan van
Bommel

http://www.fanfaredevooruitgang.nl/
https://mailchi.mp/1a67b40ea177/h5rpd95v3j-1600361?e=535b2dd177
https://fanfaredevooruitgang.nl/7-algemeen/849-star-quality
https://www.youtube.com/watch?v=XQiRwvhs9Kw
https://www.youtube.com/watch?v=XQiRwvhs9Kw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TU-nZI-41Es
https://www.youtube.com/watch?v=ztGfzUB7Xm8
https://www.youtube.com/watch?v=BSWYSww-RlY%C2%A0%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=wS-oxYFC08Q


volkslied. 
FR - L'Orchestre national de Lyon
FR - l'Orchestre national de France
CN - Chino Valley USD Students
US - Colorado Symphony
IT - Il Teatro Nazionale
IL - Jerusalem Street Orchestra
HU - Szimfonikusok Karanténban
IT - Gaga Symphony Orchestra
DE - WDR Sinfonieorchester

En net als onze fanfare ook van onze vrienden uit Lieshout.
Of nog dichter bij huis, op allerlei 'instrumenten' als opdracht
van Knippenbergcollege - Muziek maken 'zonder' instrument

Meer filmpjs op de website van KNMO en op Klankwijzer.nl
https://klankwijzer.tv/category/muziek-verstomt-nooit/
(je kunt daar een gratis account aanmaken)

En mocht samen een spelletje willen spelen...

De lege kroegen in Stiphout, het gebrek
en sociale activiteit en onverkocht bier
brachten Maarten, Tijn en Dirk op het
idee om in deze rare tijden dit
evenement op te pakken.

Het evenement is simpel, een gratis
online pubquiz (aanmelden noodzakelijk)

waarbij de speciaal bieren uit de bierkelders van de Stiphoutse
horecaondernemer worden geschonken. Met de speciaalbier voorraad
van de horecaondernemers worden er verschillende pakketten
samengesteld. 

06 419 24 824 (Jan)
muziekopleiding@fanfaredevooruitgang.nl
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