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HARMONieuws
Van de voorzitter
Voor u ligt, dankzij de twee overgebleven leden van de PR-commissie,
een nieuw exemplaar van de HARMONieuws.
We hebben een enorm druk jaar achter de rug, ons jubileumjaar en
kijken daar met trots op terug. Door de inzet van u als leden hebben
we zoveel optredens kunnen verzorgen, wij zijn ons bewust dat het
aantal optredens komend jaar wat moet worden teruggeschroefd, dat
hebben meerdere leden aangegeven.
In de ledenbrief staat de voorlopige planning, verwachting is dat hier
hooguit twee data bij komen.
Organisatorisch zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, met name
in de PR-commissie. Bij het schrijven van dit voorwoord zijn er leden
persoonlijk benaderd maar natuurlijk kun je je spontaan aanmelden om
een commissie te versterken.
Daarnaast proberen we de aansluiting met onze leerlingen te houden,
hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.
Rest mij u veel leesplezier te wensen!
André Kastelein
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Crowdfunding
25 Oktober heeft Excelsior zich ingezet om mensen in het publiek te
krijgen die normaal niet naar een concert kunnen komen. Om dit voor
elkaar te krijgen is Excelsior geld gaan inzamelen via het crowdfunding platform: nieuwepioniers.nl. Het doel was om €1000 in te
zamelen, zodat de gemeente het bedrag zou verdubbelen. Dit is
gelukt! In totaal is er €2020 opgehaald.

Jubileum concert “Prom night of Excelsior”
Op zaterdag 24 november 2018 heeft Excelsior haar jubileumconcert
gegeven in een uitverkochte Schouwburg De Meerse in Hoofddorp.
Het was een geweldig concert in samenwerking met
het Haarlemmermeers Mannenkoor ” Zang en Vriendschap”. Het
concert begon met de Piet Hein marsch, gevolgd door een variatie van
de Piet Hein melodie.
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Jubileum concert “Prom night of Excelsior”
Na de nummers Castrum Alemorum, Conquest of Paradise en What a
wonderful world was het tijd om de slagwerkers in het zonnetje te
zetten. Rick Kastelein en Erwin Wezendonk hebben het publiek verrast
met allebei een prachtige solo’s in het nummer Liszteria.

Vriendenstichting
Na afloop van het jubileum concert heeft de
vereniging er 7 vrienden bij! Om onze
nieuwe vrienden in het zonnetje te zetten is
er een verloting geweest waarbij de
hoofdprijs twee kaartjes voor het
eerstvolgende concert is!

Na Sinatra in concert, gevolgd door een korte pauze verschenen de
dames van het orkest gekleed in galakleding en de heren in zwart met
een witte vlinderstrik. Het publiek werd overdonderd door een spectaculaire show van Elivera van Sloten, opgevoerd onder muziek van the
Phantom of the Opera. Het slavenkoor uit Nabucco en Efteling Highlights waren de stukken die na Phantom of the Opera kwamen. Als
afsluiter van het concert heeft het orkest samen met het mannenkoor
Afrika van Toto gespeeld.
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Kerstconcert de Westerkim
Op donderdag 13 december 2018 heeft Excelsior een kerstconcert gegeven in Zorgcentrum De Westerkim in Nieuw-Vennep. De bewoners
genoten met volle teugen van het concert en zongen de bekende
kerstliedjes mee.

Kerstsamenzang bij de Caleidoscoop
Op 19 december 2018 vond er bij de school "De Caleidoscoop" weer
de traditionele kerstsamenzang plaats. De talenten van de Blazersklas
van de school speelden voor een groot publiek, samen met een aantal
leden van Excelsior, bekende kerstliedjes. Het bekende liedje "Jingle
Bells" werd meegespeeld door de nieuwe leerlingen van de
Blazersklas, die pas 10 weken muziekles hebben.
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Kerstnachtdienst in de Marktpleinkerk
Op 24 december 2018 vond in de Marktpleinkerk weer de Kerstnachtdienst
plaats. Het was anders als andere jaren. Samen met soliste Annet Bootsma
heeft Excelsior hieraan muzikaal bijgedragen. De muzikale leiding was in handen van dirigente Elivera van Sloten. De medewerking van Excelsior werd zeer
gewaardeerd, zoals o.a. bleek uit diverse reacties. De foto's van dit bijzondere
concert heeft Jan v/d Bilt van de Marktpleinkerk gemaakt.

Kerstviering Joannes de Doper
Op tweede kerstdag 26 december 2018 vond in de Katholieke kerk Joannes
de Doper weer de kerstviering plaats. Dit is een jaarlijks terug kerende traditie
en vindt al vele jaren plaats.
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Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Haarlemmermeer
Op 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmermeer een fusie aangegaan met de gemeente Haarlemmerliede. De nieuwe gemeente heet
voortaan gemeente Haarlemmermeer en omdat te vieren was er een
Nieuwjaarsreceptie in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Daaraan
voorafgaand gaf Excelsior, samen met Muziekvereniging Eensgezindheid uit Halfweg, in de kleine zaal van Schouwburg De Meerse een
leuk concert.

Dit concert was het resultaat van 2 avonden en een middagje met de
twee verenigingen repeteren. Waarnemend burgemeester Onno Hoes
was onder de indruk van deze twee verenigingen in zijn gemeente. Hij
vond het concert zodanig verrassend dat hij die middag besloot: "volgend jaar weer". Indien dit voortgezet gaat worden in de
jaren daarna, krijgt Haarlemmermeer zijn eigen traditionele Nieuwjaarsconcert. Ook vond hij het van moed getuigen om ten overstaan
van de ex-burgemeester van Maastricht een medley te spelen van muziek van André Rieu. Na afloop van het concert overhandigde de burgemeester namens de Gemeente Haatlemmermeer een cheque van €
1.000 als bijdrage van de gemeente in het resultaat van de
crowdfunding actie. Daarna gaf Excelsior tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de hal van het Cultuurgebouw nog een muzikale bijdrage.
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Van de vriendenstichting
De Stichting Vrienden van muziekvereniging Excelsior Hoofddorp heeft tijdens
het jubileumconcert op 24 november een loterij gehouden onder de nieuwe
vrienden die zich hebben aangemeld op die betreffende avond. Bij deze loterij
waren de volgende prijzen te winnen:
- 2 kaartjes voor een concert van muziekvereniging Excelsior naar keuze.
- Een notenschuimtaart.
- Een zakje noten.
Er is contact opgenomen met de winnaars.
Natuurlijk worden, naast de bovengenoemde, ook de andere vrienden ontzettend bedankt voor hun aanmelding!
Naast deze loterij heeft de stichting een donatie gedaan aan de vereniging
voor een nieuwe dirigentenbok en vernieuwing van transportmiddelen voor
onder andere het slagwerk.

Inmiddels staat het volgende concert alweer gepland op 30 maart. Wederom
zullen de leden van de stichting korting krijgen op de prijs van het concertkaartje. Houd hiervoor uw mailbox in de gaten!

Wouter Huft
Voorzitter Stichting Vrienden van Excelsior Hoofddorp
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Excelsior in het nieuws
Agenda

Dit stond in de Klankwijzer van december
30 maart: Voorjaarsconcert
27 april: Koningsdagconcert
4 mei: Dodenherdenking
23 juni: Blaasorkestenfestival

Personalia
Opzeggingen
Lucas Luijben
Yoran Passenier
Bert Keizer
Samantha Rozevink

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:
Juf van Kempenstraat 35
2132 ZV 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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