Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp

mei 2018
Volume 3, editie 42

HARMONieuws
Van de voorzitter
Hier ligt voor u nummer 42 van de HARMONieuws. Met nog een paar
weken te gaan totdat het seizoen op 15 juli wordt afgesloten, staat er
nog één optreden op de kalender.
Wij vervolgen op donderdag 6 september het nieuwe seizoen met natuurlijk als groot doel ons jubileumconcert op 24 november met medewerking van Hoofddorps mannenkoor Zang en Vriendschap.
Om daar een spetterend optreden te kunnen geven wordt van een ieder
inzet en discipline verwacht. De voorbereiding van zowel het jubileumweekend en jubileumconcert staan in de startblokken, misschien wordt
hiervoor uw medewerking nog voor gevraagd.
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Kerstconcerten
Het voelt alweer als een tijd geleden, maar ook dit seizoen hebben wij
rond de kerstdagen muzikaal van ons laten horen. Zowel bij de Westerkim in Nieuw-Vennep, als bij de kerstdienst in de Joannes de doperkerk.
Het eerste kerstoptreden vond plaats in het zorgcentrum de Westerkim te Nieuw-Vennep waar de bewoners hebben kunnen genieten van
een mooi en bekend kerstrepertoire.
Op 7 December 2017 vond het concert plaats waarbij de stemming
van het publiek er zo goed in zat dat er zelfs mee gezongen werd. En
als men niet mee kon zingen dan werd onder het genot van een kop
koffie of een kop thee geluisterd naar een mooi concert.

‘Er werd zelfs mee gezongen tijdens
de bekende kerstliedjes.’

Het tweede kerstoptreden was de traditionele muzikale begeleiding
van de kerstdienst op tweede kerstdag in de Joannes de Doperkerk.
Al vroeg stond iedereen klaar en nadat al het slagwerk, stoelen en lessenaars klaar stonden, kon er worden ingespeeld om aansluitend te
beginnen met de eerste stukken om de mensen te verwelkomen.
Tijdens de dienst werden de gezangen begeleid door de Muziek van
Excelsior, maar natuurlijk werd er ook tussendoor en aan het eind van
de dienst uit eigen repertoire gespeeld .
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Nieuwjaarsconcert
Een nieuw jaar begint met de beste wensen en dat laten wij ons geen
tweede keer zeggen. Met het nieuwjaarsconcert hebben wij het nieuwe jaar op een fantastische manier in kunnen luiden.
Op zaterdag 13 januari 2018 was het zover. Een goed gevulde Marktpleinkerk en een podium vol enthousiaste muzikanten. Het nieuwjaarsconcert (die weinig onder doet aan de traditionele nieuwjaarsconcert vanuit Wenen) was een groot succes.
Een nieuw tintje aan het concert was het “Maestro concert”. Met de
muziek van ‘De Radetzky mars’ werden mensen uit het publiek gehaald om voor even de ‘maestro’ van het orkest te mogen zijn. Dit natuurlijk onder leiding van Elivera van Sloten.

Youtube
Wij filmen onze optredens. Wil
jij hier een optreden op een
later moment bekijken? Bezoek dan onze youtube kanaal.
De filmpjes zijn op youtube te
vinden onder;
‘Muziekvereniging Excelsior’.
Uiteraard kan je ook hierop
abonneren, delen en heel vaak
liken.

Na afloop was er nog gelegenheid om op uitnodiging van Excelsior onder genot van een hapje en een drankje na te praten (en natuurlijk
elkaar de beste wensen te wensen). Een concert die zeker voor herhaling vatbaar is.

Wist u dat...
Wij nieuwe banners hebben.
Misschien was het u al opgevallen op de eerste pagina van
deze nieuwsbrief, maar het
blijft leuk om dit te vermelden.
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Paasdienst
Nieuws van de leerlingen
Schrijf een stuk over jezelf of over
een optreden en kom in het HARMONieuws.
Ook de leerlingen uit de doorstromers en de samenspelgroep mogen
iets schrijven voor het HARMONieuws.
Laat weten wie jij bent of waarom
het zo leuk is om muziek te maken.
Schrijf het op en mail het naar de PR
commissie. Eventueel met één of

Naast de kerstdienst zijn wij ook ieder aanwezig tijdens de paasdienst
op tweede paasdag.
Ook nu waren wij al vroeg in de ochtend aanwezig in de Joannes de
Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp.
Rond half tien zat iedereen klaar om in te spelen en om te stemmen.
De paasstemming zat er al goed in. Vanaf tien uur begon de dienst en
voor, tijdens en na de dienst hebben wij ons goed kunnen laten horen
met een mooie muzikale ondersteuning.
Uiteraard was er na afloop van de dienst gelegenheid om gezellig
koffie te drinken in het Parochiehuis naast de kerk. En natuurlijk om
iedereen fijne paasdagen te wensen.

meerdere foto’s. Wij zorgen er dan
voor dat het in het HARMONieuws
komt.

Duoconcert Abcouder Harmonie
Op zaterdag 21 april 2018 gaf Excelsior samen met de Abcouder Harmonie een duo-concert in Baambrugge.

Na eerst nog repeteren en wennen aan de zaal volgde al snel het concert voor publiek. Voor de pauze hebben wij ons mogen laten horen
en na de pauze was het de beurt aan de Abcouder Harmonie. Beide
orkesten hebben zich goed kunnen presenteren met een mooi en een
gevarieerd repertoire.
Het concert werd afgesloten met een spetterend optreden van de beide orkesten. Hierbij werd het nummer ‘El pueblo’ ten horen gebracht.
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Koningsdagconcert
Na één jaar afwezigheid was er dit jaar weer een Koningsdagconcert in de
Marktpleinkerk met een afwisselend en leuk repertoire.
Rond 13:00 uur werd er begonnen met het opbouwen van het podium, het
klaarzetten van het slagwerk en het neerzetten van alle stoelen. Het is een
prachtig podium, maar het was wel even passen en meten met een groot
orkest.
Vanaf 14:00 begon het concert en gelijk was het enthousiasme van het publiek groot. Tijdens het concert kwamen de mensen binnen stromen na het
horen van de prachtige muziek vanuit de kerk. En dat met al de andere muziek in de omgeving van de kerk.

Na afloop van het concert was er nog koffie en thee met iets lekkers om alle
indrukken met elkaar te kunnen delen.
Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door het Meerlandenfonds.

Dodenherdenking
Op 4 mei 2018 stonden wij weer even stil bij het oorlogsmonument op het
van Stamplein in Hoofddorp om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
te herdenken.
De waarnemend Burgemeester van de Haarlemmermeer Onno Hoes had een
heel mooi en indrukwekkend verhaal over de oorlog hier in de Haarlemmermeer.

Wouter Huft onze trompettist blies het Taptoesignaal waarna twee minuten stilte in acht werd genomen en gevolgd door het Wilhelmus.
Excelsior heeft een aantal mooie muzieknummers
ten gehore gebracht en ook lijkt het of het met de
herdenking elk jaar drukker wordt.
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Excelsior in het nieuws
Agenda

24 juni: Blaasorkestenfestival

De volgende artikel komt uit de Klankwijzer van de KNMO en gaat over ons 90
jarig bestaan.

7 juli: HaFa examens Pier-K Nieuw
Vennep
15 juli Seizoensafsluiting
6 september: Start nieuw seizoen
16 september Startzondag RK kerk
5-7 oktober: Jubileumweekend Ede
24 november: Jubileumconcert

Contact?
Locatie Repetitie: Lutulistraat 139
Voorzitter: Andre
E-mailadres: voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl
Secretaris: Tanja & Helma
E-mailadres: secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
Penningmeester: Rob
E-mailadres: penningmeester@excelsior-hoofddorp.nl
Postadres:
Joke Smitstraat 35
2135 JD Hoofddorp

Kopij volgende nieuwsbrief:
Graag inleveren via pr@excelsiorhoofddorp.nl. Ook foto’s en films van
optredens mogen naar bovenstaand email adres verzonden worden.

https://www.facebook.com/
MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp/
https://twitter.com/muziekexcelsior
http://excelsior-hoofddorp.nl/
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