PR

Nie

uw

Programma - Nieuwjaarsconcert 2011

Backstage

In de grote zaal zullen de tamboers en orkestleerlingen afwisselend laten zien en horen hoe
een repetitie of muziekles verloopt. Ook zal het
jeugdorkest deze middag een optreden geven.

Bij voldoende aanmeldingen van nieuwe leden
zal er gestart worden met een blazersklas.
Dit houdt in dat er vijf lessen in groepsverband
worden gegeven, tegen gereduceerd tarief,
gevolgd door een concert. Leuk voor jong en oud!
De Volharding wil met deze ledenwerfactie
laten zien dat niet alleen onze optredens leuk en
gezellig zijn, maar ook onze repetities. Tijdens
deze actie zullen er een aantal leden aanwezig
zijn om informatie te verstrekken en vragen te
beantwoorden. De entree is gratis en iedereen is
welkom. Tot ziens op 22 januari!

Optredens en activiteiten 2011

uur
ctie: Backstage aanvang 15:00
zaterdag 22 januari Ledenwerfa
aanvang 19:30 uur
oncert
zaterdag 26 maart Voorjaarsc
aanvang 13:30 uur
Bloesemtocht
zaterdag 16 april
aanvang 10:00 uur
Koninginnedag
zaterdag 30 april
aanvang 19:30 uur
enking
woensdag 04 mei Dodenherd

evolharding.nl
Meer informatie op www.fanfared
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De majorettes geven een openbare repetitie in de
foyer van ‘t Duifhuis. Zij zullen laten zijn hoe een
repetitie verloopt om stap voor stap een show op
te bouwen.
De aanwezige ‘nieuwe’ majorettes kunnen direct
meedoen. Onze instructrice Diana Kievit heeft
meerdere batons hiervoor beschikbaar.
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Onze tamboerinstructeur Louis van Leer heeft
een aantal troms beschikbaar zodat ‘nieuwe’ tamboers direct kunnen beginnen met hun eerste les.
De orkestleerlingen laten zien hoe een individuele
muziekles en groepsrepetitie verloopt. Trompetten, bugels en andere instrumenten zijn aanwezig
om onder begeleiding van onze lerares Anneke
Konings – Kros een eerste les te krijgen.
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Zaterdag 22 januari 2011 van 15:00 tot 17:00 uur
organiseert De Volharding een ledenwerfactie in
‘t Duifhuis. Voor de tweede keer in de geschiedenis geven alle groepen (majorettes, tamboers en
orkest) van de vereniging een kijkje achter de
schermen.
Natuurlijk kent u ons van onze optredens zoals
het Voorjaarsconcert en de rondgang op Koninginnedag. Echter, deze middag laten we zien hoe
deze resultaten worden behaald.
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“De Volharding” Deil

Nieuwjaarsconcert
8 Januari 2011
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Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsconcert 2011

De fanfare wenst u een gelukkig, gezond en
muzikaal 2011 toe.

van een hapje en een drankje, nakletsen over
deze enerverende avond!

U bent van harte uitgenodigd om na dit concert
het nieuwe jaar met ons in te luiden. In het
koor achterin de kerk, kunt u onder het genot

Voor vragen en inlichtingen kunt u zich wenden
tot een van de bestuursleden die op de borrel
aanwezig zijn.

Opening

Voorzitter : Hans van Gelderen
Dirigente : Anneke Konings-Kro
s

Fanfare
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“De Volharding” Deil

Deil: Autobedrijf Van Zanten VOF,
Boer Metaal- en Draadprodukten
BV,
Café Het Klaverblad, Carrosserie
bedrijf R.G. van Mourik, Deilse Wijnh
uis B.V., Dick van
Soelen Metsel-, lijm-, tegel- en stuka
doorswerken, Financieel Adviesburo
Peramaker,
Kapsalon De Kapperij, Kapsalon
G. Vroon, LetSee Advies & Ontwe
rp, Manege Harten
Hoeve, Restaurant Gasterij de Os
en het Paard, Schilders- en Behan
gbedrijf Ridderhof,
Schildersbedrijf De Jongh, Spar,
Ton van der Veen, Tuincentrum De
Vlinder en
ASN Voorend De Betuwe.
Enspijk: Aannemersbedrijf v/d Werke
n, Autobedrijf F.C. van Asch, Autob
edrijf De Vos
Enspijk BV, BMS B.V., Restaurant
De Rotonde en Timmerbedrijf Martie
n van Ringelenstein.
Beesd: Auto- & Meubelstoffeerde
rij De Wit, Wakkermans Audio en
Video en
Wakkermans Elektro BV.
Buurmalsen: Autorijschool Carla
van Gelderen, Mark Verwey Fotog
raﬁe.
Geldermalsen: Fa. J.H.C. Werne
r & Zn Tank & Apparatenbouw,
Jager Sport- en Speelgoedhandel
, Jan Hol, SCD Informatica.
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arr. Charles T. Gabriele
arr. Jan Hadermann
arr. Roland Kernen
arr. Andreas L. Schulte
arr. Patrick Millstone
arr. Frank Bernaerts

Pauze

Sponsors
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Queen Isabella
Canzoni
Morricone’s Melody
Land of Legends
Down by the Sally Gardens
Lord of the Dance

www.fanfaredevolharding.nl

Fanfare (vervolg)
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Fall Afresh
Ross Roy
Robin Hood
Classical Gold
The Cuckoo

arr. Andrew R. Mackereth
arr. Jacob de Haan
arr. van der Woude, de Leeuw
arr. Darrol Barry
arr. Alan Fernie
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