Het voorjaar is altijd een drukke tijd, ook voor de muzikanten. Veel en vaak is het motto. Diverse
serenades, paraat staan bij de Avondvierdaagse, spelen op de Houtdag van BoerenGoed en last but
not least intensief repeteren voor een filmconcert bij Astoria… Kortom werk aan de (muziek)winkel!
Het is langzamerhand een vertrouwd beeld bij BoerenGoed; Concordia is steevast paraat in twee
ploegen op haar speciale zondagen. Na de Appeldagen was het op 22 mei de Houtdag waar we de
boel muzikaal mochten opvrolijken. Volop gezelligheid, al heb ik niet het idee dat iedere
standhouder even blij is met ons getoeter. Maar het zorgt in ieder geval voor een leuke sfeer.
Muziek brengt de film tot leven. Maar filmmuziek kan op zichzelf al heel indrukwekkend zijn,
vooral als het in orkestverband wordt gespeeld. Dit bracht ons op het idee om het publiek mee te
nemen in de spannende wereld van de filmmuziek. Onder het motto Night @ The Movies hebben
we zaterdag 28 mei voor een nagenoeg volle bak in Theater Astoria talrijke soundtracks uit totaal
verschillende filmgenres laten horen, begeleid door passende filmbeelden. Van Lord of the Rings,
en Frozen tot Star Wars; alles kwam goed tot zijn recht op het imposante filmdoek in het
monumentale Astoria-theater. Geert Leemkuil kon zich uitleven met fraaie kiekjes in deze
sfeervolle zaal in art deco-stijl fotografie. Bekijk de foto's op www.concordiakotten.nl

Niet alleen het 125-jarig School- en Volksfeest Woold viert een jubileum; ook Concordia doet dat in
het Woold. Dit jaar zijn we precies 90 jaar(!) present op het 'Wooldse feest'. Uiteraard brachten we
een klinkende serenade tijdens de jubileumreceptie op vrijdag 24 april. Als cadeautje aan de
Wooldse gemeenschap hebben we het Keizerschieten de middag daarop gratis en voor niets
muzikaal omlijst. Die geste leverde een ieder geval één glunderd gezicht op; namelijk dat van
volksfeestpenningmeester Arjan Ongena…

Maar liefst dertien leerlingen van Concordia zijn onlangs geslaagd voor hun muziekexamen bij
Boogie Woogie. Voor het gemiddelde eindcijfer moet je het puntenaantal delen door 6, dus
bijvoorbeeld 48 punten betekent dat je gemiddeld een 8 hebt. Allemaal prima gedaan en uiteraard
onze felicitaties!
Wessel Floors
Silke Navis
Sascha Scharenborg
Cristo Scharenborg
Niels te Selle
Renske Vreman
Lot Winkelhorst
(*) met onderscheiding

trompet B
alt-saxofoon C
hobo C
bes bas D
slagwerk ongestemd A
klarinet C
klarinet C

47 pnt
39,5 pnt
54 pnt (*)
52 pnt
40 pnt
50,5 pnt
48 pnt

Sharon Schreurs
Ruben Snaphaan
Nynke Stronks
Femke ten Pas
Jolissa ter Haar
Ruben Wiggers

dwarsfluit A
slagwerk ongestemd A
klarinet B
dwarsfluit C
klarinet C
slagwerk ongestemd A

42,5 pnt
53 pnt
40,5 pnt
46 pnt
43,5 pnt
44 pnt

Ook waren we te gast op de 80e verjaardag van ons erelid Arie Navis bij Eelink, waar we hem
hebben verrast met een serenade. Nogmaals van harte Arie en nog veel mooie jaren gewenst!
Zoals je hebt kunnen lezen in de media gaan we Cristo Scharenborg begeleiden bij zijn openbare
presentatie voor zijn D-examen op besbas. Bijzonder is dat hij speciaal een stuk heeft laten
schrijven door de bekende componist Kees Schoonenbeek. Helaas kan ik niets noteren over zijn
optreden (op maandag 6 juni). De deadline voor deze uitgave is net één dag eerder...
Gelukkig kan ik wel melden dat het harmonieorkest op zaterdagavond 4 juni te gast was op het
zilveren huwelijksfeest van ondergetekende en zijn Gerrie in zalencentrum Reuselink. We hebben
ervan genoten. Dank voor alle felicitaties, cadeaus en de hartverwarmende muziek!
Om de kas te spekken zijn we met talrijke leden en aanhang opnieuw paraat in de fruitbar (jawel) op
de Zwarte Cross en bij het verzorgen van een natje en een droogje bij Midzomernachtsdroom in het
Steengroevetheater. Je ziet, ook in de vakantie blijven we bezig...
Ook blikken we al even vooruit wat we in het najaar gaan doen. Er staat een interessant
uitwisselingsconcert op stapel met Musikkapelle Burlo e.V. op 5 november. En uiteraard gaan we
direct na de vakantie weer vier weekends op toernee langs de bekende volksfeest in
achtereenvolgens Brinkheurne, Winterswijk, Woold en Kotten. Dat wordt ongetwijfeld weer een
uitermate sfeervolle nazomer.
Maar eerst nog even flink aan de bak, vervolgens genieten van een heerlijke vakantie en dan weer
fris en fruitig aan de slag met nieuwe muzieknummers!
Jan Heynen

Malletband
Nadat het de vorige keer stil was aan het front van de malletband is dat nu gelukkig wel anders.
Als deze Ontmoeting uit is hebben we inmiddels ons eerste optreden voor het straatseizoen achter
de rug. Op 5 juni zijn wij namelijk bij het familiespektakel in Winterswijk te vinden. We zullen hier
eerst een staand optreden verzorgen waarna we ons optreden marcherend vervolgen door de straten
van Winterswijk.
Op 10 juni zijn we weer aan de beurt om samen met het harmonieorkest de intocht van de
Avondvierdaagse in Winterswijk te begeleiden. Vervolgens zijn we op zondagmiddag 17 juli in het
Wentholtpark in Lichtenvoorde te vinden om daar een gezellig zomers concert te verzorgen samen
de drumfanfare van St. Switbertus.
Ondertussen zijn we natuurlijk ook druk voor onze straatoptredens tijdens de bloemencorso's in
Winterswijk en Lichtenvoorde om ook daar weer goed en verrassend voor de dag te komen.
Dus u ziet, weer veel in de planning voor ons als malletband.
Wenke Wullink-Oonk

Majorettes
De mini- en majorettes hebben 16 april meegedaan aan Concordia’s TV Kantine. De minirettes
waren deze avond echte beroemdheden. De zaal werd voor de minirettes goed in de gaten gehouden
door bodyguards. Hierdoor hebben de minirettes een goede dans laten zien aan het publiek. De
majorettes hadden deze avond last van hun evenwicht en danste daarom met een stoel ter
ondersteuning. Maar toen de stoelen eenmaal aan de kant waren lieten zij een flitsende dans zien.
De majorettes zijn weer druk aan het oefenen voor de majorettewedstrijd op 2 juli in Losser. De
meiden gaan daar hun show laten zien op het nummer Home van Dotan. Met deze show zijn de
meiden in oktober 2015 ook al op wedstrijd geweest. Na wat aanpassingen gaan de meiden nu
proberen om nog meer punten te scoren dan de vorige keer. Benieuwd hoe de meiden het doen?
Aanmoedigen mag altijd!

Jeugdcommissie
Op zaterdagavond 19 april organiseerde de jeugdcommissie Concordia’s TV Kantine. Tijdens deze
uitvoering lieten alle jeugdleden zich van hun beste kan zien en horen. De blokfluiters waren
omgetoverd tot smurfen en smurfinnen. De jeugdmallet had een 0-sterren restaurant, genaamd De
Gebakken Lucht. Extra spannend was deze avond voor de eerstejaars leerlingen. Zij hebben nog
geen jaar muziekles, maar gaven al wel een mooi optreden op zo’n groot podium. Super knap dus
van deze eerstejaars leerlingen.
Ook de beroemde minirettes van Concordia waren aanwezig. De majorettes deden mee met het
programma Majorettes in Beweging. Het beginnersorkest en LINK speelden leuke en herkenbare
liedjes van tv. Nadat iedereen had laten zien wat ze konden was het tijd voor de afmars om
vervolgens de avond af te sluiten met een heerlijk patatje! Aan het applaus te horen was het een
bijzonder geslaagde avond! De mooie foto's zijn gemaakt door Geert Leemkuil. Kijk voor meer
foto's op www.concordiakotten.nl en volg al onze activiteiten op Facebook (Concordia Kotten).
De volgende activiteit van de jeugd is op zaterdag 25 juni. Wat we dan gaan doen is nog een
verrassing voor de jeugdleden. Maar het wordt zeker een leuke dag. Na deze spetterende activiteit is
het alweer tijd voor een welverdiende zomervakantie!
Manon Bonnink

