Goed gemutst en vol energie zijn we inmiddels ons jubeljaar ingemarcheerd. Zoals je kunt zien
hebben we het Concordia-logo aangepast aan ons motto: ‘Eeuwig jong’. Dat dit geen loze kreet is,
was te zien op de zeer geslaagde jeugduitvoering, waarover we uitvoerig berichten op pagina 2.
Heel blij zijn we ook met ons jubileumfilmpje. Een eeuw lang muziek in 100 seconden. Eeuwig jong...
Bi'j uns an de grenze. Dank aan video-editor Sonny Krosenbrink voor deze flitsende video! Bekijk het
resultaat op onze facebookpagina of website.
Naast de viering van ons eeuwfeest hebben we nóg een mijlpaal bereikt: 1000 likers op onze
Facebookpagina! Geweldig dat zoveel belangstellenden Concordia volgen! Onze 1000ste volger is
Bernadet Putto. Zij wint twee vrijkaarten voor onze openluchtvoorstelling op 29 juni.
Tijdens de jaarvergadering op 19 februari in de Amaliazaal heeft secretaris Cristo Scharenborg
afscheid genomen van het bestuur. Agnes Hengeveld werd unaniem herkozen als voorzitter. Het
bestuur is nu gelukkig weer op volle sterkte met de toetreding van Marije Bennink en Eefke Sikkink.
Mariska Hendriksen neemt nu de functie van secretaris op zich en Wessel ten Dolle beheert de
penningen. Wij bedanken Cristo voor zijn tomeloze en bovenal creatieve inzet en wensen Eefke en
Marije - evenals de overige bestuursleden - veel succes!
Onze jongste aanwinst in het grote orkest Lotte Beskers is geslaagd voor trompet B. Gefeliciteerd Lot
en veel speelplezier bij de ‘trompeteurs’!
In het kader van ons jubileumjaar is het orkest druk aan het repeteren voor twee grote evenementen
die op stapel staan. Ten eerste het openluchtconcert op zaterdagavond 29 juni bij gebouw
Wilhelmina. Bij slecht weer is de uitwijkdatum 30 juni. Onder de titel 'Arnibald en het geheim van de
muziek' gaan muzikanten en acteurs op zoek naar de muziek. Het Wooldse creatieve brein Harry
Kruisselbrink bedacht een Da Vinci Code-achtig plot, waarin deze muzikale zoektocht zich ontspint
tot een fantasievolle voorstelling, met het jubileum als rode draad. Binnenkort meer hierover!
Het eeuwfeest wordt besloten met een jubileumshow Surprise! op zaterdagavond 12 oktober. Twee
dagen na haar oprichtingsdatum brengt Concordia met al haar geledingen een grote muziekshow in
Theater de Storm. Op meerdere locaties in het gebouw kan het publiek genieten van show, dans en
muziek. Ook is er dan een tentoonstelling te bezichtigen over ‘100 jaar Concordia’ war momenteel
hard aan wordt gewerkt.
En uiteraard lees je alles over het programma HITS, een ambitieuze show met veel gasten op
Koningsdag in Theater de Storm. Lees er verderop in deze Ontmoeting alles over!
Tussendoor zijn we ook nog bezig om concertwerken in te studeren met onze toppers Renske
Vreman (klarinet) en Sascha Scharenborg (hobo) die in juni hun openbaar D-examen doen. Veel
succes meiden!

Jeugduitvoering

Forever young! Dat was zaterdagavond 16 februari het motto van onze jeugduitvoering in gebouw
Wilhelmina. Een speciale editie deze keer, want Concordia bestaat 100 jaar en dat kwam in het
thema duidelijk naar voren. Link speelde o.a. het nummer Happy en een Pirates Overture. Het
Beginnersorkest fietste helemaal naar Rusland. Myrthe en Merte speelden een leuk stukje op
trompet. De mini- en midirettes kregen alle opa's en
oma's in de zaal ook aan het dansen en de majorettes
hadden een originele dans met rollators en
wandelstokken. Ook hadden we zestien speciale
gasten van de groepen 3/4 van OBS Woold en Kotten.
Zij lieten onder begeleiding van LINK geweldige
circusacts zien. Zo gingen ze paardrijden (foto), was er
een echte clownsact en werd het circus afgesloten
met een parade door de zaal. Dit alles onder leiding
van onze spreekstalmeester Wessel. Het werd dankzij
de leuke optredens onder leiding van Miranda Loff,
Manon Bonnink en de soepele organisatie van de jeugdcommissie een prachtige avond!
De volgende activiteit voor de jeugd staat al weer op de planning. En in het kader van het
jubileumjaar is dit een bijzondere activiteit. De jeugd gaat namelijk een weekend weg naar…
attractiepark Duinrell! De jeugdleden kunnen de hele dag genieten op het park en het supergave
zwembad. Ook kan de jeugd zich van allerlei kanten laten zien door middel van een bonte avond! Het
belooft dus een leuk weekend te worden. Omdat we dit jaar veel en leuke activiteiten doen gaan de
jeugdleden en de muzikanten van LINK paaseitjes verkopen. Je hebt al één zakje voor € 2,50 en 3
zakjes voor € 7,00. U kunt paaseitjes bestellen bij één van de jeugdleden of muzikanten van LINK. Zij
zullen er ook voor zorgen dat u de paaseitjes thuisbezorgd krijgt.

Majorettes

Ook de mini-, midi- en majorettes deden mee aan de jeugduitvoering For Ever Young! De minirettes
denken dat iedereen altijd jong kan blijven. Ze gaan er vanuit dat opa’s nog steeds in bomen kunnen
klimmen, marathons kunnen lopen en zelfs dat opa’s kunnen chillen. Over oma’s denken de
minirettes, dat ze altijd langs kunnen komen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar wat de minirettes
het leukste vinden om met hun opa’s en oma’s te doen, is keten, dansen en jumpen. De midirettes
hadden voor deze avond een dans ingestudeerd op liedjes van Kinderen voor Kinderen. Dat je nooit
te oud bent om te dansen lieten de majorettes zien. Verkleed als oude oma’s en als vervelende
kleinkinderen deden zij hun dans. De oma’s konden alleen nog maar dansen met rollators en
wandelstokken.(foto) Gelukkig ging dit allemaal goed en hebben de oma’s hun botten niet gebroken.
Op 23 februari zijn er een paar dames naar
Enschede geweest. Twirlvereniging N-joy in
Enschede hield een workshopochtend met
dansdocent Babs en twirldocent Patrick
Noordheim. Babs heeft ons deze ochtend geleerd
hoe je naar muziek moet luisteren en er dan op
kunt dansen. Ook hebben we met emoties
gedanst. Zo was er een dans waarbij we heel
vrolijk moesten dansen en bij een andere dans
moest dat weer verdrietig gebeuren. Bij Patrick
leerden we nieuwe rolls en gooien. Deze kunnen
we weer gaan toepassen in onze eigen shows. Al

