Bijna lente… langzaam aan krijgen we het voorjaar weer in de bol. Van een winterslaap was echter
allerminst sprake, want aan 'muzikaliteiten' ontbrak het ons niet. Een beknopte bloemlezing daarom
van hetgeen de Concordianen de laatste maanden beleefden.
Wij feliciteren onze hoorniste Eefke Sikkink, die een fraaie tweede plaats behaalde op het Open
Kampioenschap Midwinterhoornblazen op 28 december in Hardenberg. Ze pakte het zilver in de
categorie traditionele midwinterhoorns. Er namen zo'n 60 blazers deel aan dit jaarlijkse evenement
van de Samenwerkende Midwinterhoornbloazers NFM.
Ons LINK-orkest is alweer een jaar lekker bezig en de eerste nieuwelingen zijn nu ook toegtreden.
We verwelkomen Yenthel Beijers op alt-sax, Marlijn Grievink op trompet, Sjoerd Kruisselbrink op
trombone, Bart Schoppers op trombone en Thomas van Eerden op bariton. Fijn dat jullie de club
komen versterken en we hopen natuurlijk dat jullie er heel veel plezier aan gaan beleven!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst... Concordia heeft acht kanjers in huis die in december hun
diploma behaald hebben. Dat zijn Yenthel Beyers, alt-saxofoon A 42 punten; Marlijn Grievink,
trompet A 46 punten; Sjoerd Kruisselbrink, trombone A 48.5 punten; Bart Schoppers, trombone A
44.5 punten; Lili Stortelers, trompet B 42.5 punten; Thomas van Eerden, bariton A 50 punten;
Dylan te Selle, slagwerk ongestemd A 40.5 punten en Kay te Selle, slagwerk ongestemd A 49
punten. Allemaal gefeliciteerd en ga zo door!
Niet minder dan elf Concordianen namen op zondag 31 januari deel aan het optreden van het TOPorkest. Een 72 muzikanten tellend kersvers projectorkest - met leden uit de hele regio - dat
excelleerde in Het Blauwe Meer (Dinxperlo). Wat een potentie en wat een drive. We zien uit naar de
volgende editie en dan hopelijk in een echte concertzaal, want dat verdienen deze toppers zeker!
We hebben leuk wat inkomsten binnengehengeld met onze succesvolle aardappel- en snertactie,
maar ook door medewerking aan talrijke evenementen, zowel mét (Nijmeegse Vierdaagse,
Boerengoed-dagen) als zonder instrument (Zwarte Cross, Steengroevetheater). Ook gaan we aan de
slag om het imposante slagwerk-areaal een nette plek te geven in het opberghok van het
verenigingsgebouw. Er is een plan gemaakt met schappen en kasten om alles netjes op te kunnen
bergen.

Winterconcert
Ook met ons eigen harmonieorkest zijn we tot mooie dingen in staat. Het was zondagmorgen 21
februari dan ook genieten geblazen in Boogie Woogie, waar we een mooi winterconcert ten beste
hebben gegeven. Met als hoogtepunt uiteraard het topwerk Casanova, waarin Anne Knappstein
prachtig soleerde op haar cello, aan de vleugel bekwaam ondersteund door pianiste Claire van
Bijleveld. Dirigent Jaak Notebaert leidde het orkest vaardig door het pittige werk. Helaas viel de
publieke belangstelling wat tegen. Maar degenen die er wel waren hebben volop genoten van onze
muzikale kunsten, zo hoorden we van menig bezoeker. Bart Rhebergen maakte een mooie
fotoreportage van ons optreden, te zien op facebook, website en op de volgende pagina.

Soliste Anne Knappstein (cello), Sascha Scharenborg op hobo en de trompettisten Adri Navis en
Wessel ten Dolle in actie tijdens het Winterconcert in Boogie Woogie.
Foto's: Bart Rhebergen
Dan hebben we ook nog het wel en wee van de vereniging de revue laten passeren tijdens onze
jaarvergadering op 23 februari. Het saai oplepelen van het jaarverslag tijdens de vergaderingen van
Concordia is voorgoed passé. We gieten onze muzikale wapenfeiten tegenwoordig in een flitsend
filmpje. Dan besef je pas goed hoeveel activiteiten en optredens we jaarlijks doen... meer dan
veertig! Bekijk dit bijzonder geinige filmpje, vakkundig geproduceerd door Cristo Scharenborg en
Nicole Frielink, eens op onze facebookpagina!

Filmmuziek
Inmiddels zijn we alweer druk aan het repeteren voor ons volgende concert. Dat staat op
zaterdagavond 28 mei op de planning in de schitterende filmzaal van Theater Astoria. Die lokatie
vol nostalgie is niet zomaar gekozen, want het thema deze avond is filmmuziek. Dus… hou deze
avond vrij! Op zaterdag 16 april komt de jonge garde uitgebreid aan bod tijdens de jeugduitvoering
in gebouw Wilhelmina. Uiteraard hebben we nog veel meer leuke dingen op stapel staan dit jaar,
maar die bewaren we tot de volgende keer.
Verder vond er een bestuurswisseling plaats. Joke Schreurs heeft haar secretariaat na zeven jaar
overgedragen aan Cristo Scharenborg. Voor haar vele werk ontving Joke een groot applaus van de
leden en een bloemetje van voorzitter Agnes Hengeveld. Joke's plek wordt ingevuld door Mariska
Hendriksen, die zich bezig gaat houden met jeugdzaken. Fijn dat ze deze taak op zich wil nemen!
Penningmeester Wendy Schilderinck was eigenlijk aftredend, maar knoopt er nog een jaartje aan
vast om Hans van der Kooij in te werken als haar opvolger in 2017.

Een zevental jeugdleden van Concordia nam op zondag 5 maart deel aan de zevende editie van het
Oost Gelders Jeugd Orkest. Deze keer in Theater de Storm met als titel Primetime. Vanwege de
deadline helaas te laat om er iets over te kunnen melden, maar toch leuk dat onze leden zo goed
vertegenwoordigd zijn in dit soort uitdagende projecten. Een kijkje in de muzikale keuken bij een
ander is nooit verkeerd en werkt alleen maar inspirerend.
Tot de volgende Ontmoeting, Jan Heijnen

De volgende bijdrage over de jeugd is van Manon Bonnink

Majorettes
Het waren rustige maanden voor de mini- en majorettes. Na het pepernotenconcert en de wedstrijd
eind vorig jaar, zijn we nu aan het trainen voor nog meer wedstrijden en voor de jeugduitvoering.
De minirettes willen tijdens de jeugduitvoering beroemd worden met hun dans.
De meiden denken dat Concordia’s TV Kantine hen hiermee kan helpen. De majorettes worden
langzaam al wat ouder en takelen een beetje af. Vandaar dat de majorettes bewegen op muziek gaan
doen. Zo kunnen de majorettes rustige bewegingen maken en biedt een stoel de nodige
ondersteuning.

Jeugdcommissie
Op vrijdagavond 5 februari was het erg onrustig in het dorp van Winterswijk. De jeugdcommissie
had voor de jeugdleden een Vossenjacht georganiseerd. Maar liefst 32 jeugdleden deden een poging
om de vossen die verkleed waren als heks, supermarkt-medewerkers, skiër, gemaskerde dames, oud
mannetje en vrouwtje te vinden.
Iedere vos had een letter. Met deze letters moesten de groepjes een woord zien te vormen. Welk
groepje als eerste het woord, muzieknoot had geraden had gewonnen. Binnen een half uur waren
alle groepjes al weer terug en werd er besloten om nog een ronde te spelen. De vossen kregen
nieuwe letters en gingen zich beter verstoppen. De kinderen hadden dan ook meer moeite met de
tweede ronde. Maar alle groepjes hadden binnen de tijd ook het tweede woord, Amsterdam geraden.
Het winnende groepje ging met een mooie medaille naar huis. Als afsluiting was er nog een patatje
met een snack bij snackbar de Heer. Volgens de jeugdcommissie én de deelnemers wat de
vossenjacht een succes!

Jeugduitvoering
Op zaterdagavond 16 april is er weer een jeugduitvoering in verenigingsgebouw Wilhelmina. Het
thema deze keer is Concordia’s TV Kantine. Tijdens deze avond laten LINK, het beginnersorkest,
eerste jaarsleerlingen, de jeugdmallet, de blokfluiters en de mini- en majorettes van zich horen en
zien.
Er zal een ruim aanbod zijn van verschillende tv-programma’s. Hierbij moet je denken aan
Kinderen voor Kinderen, Majorettes in beweging, Koken met de jeugdmallet en nog meer
spannende programma’s. Voor ieder wat wils dus.
Benieuwd of jouw favoriete tv-programma er bij zit? Kom dan op 16 april om 19.30 naar het
Wilhelminagebouw in Kotten!

