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TERUGBLIK OP HET JUBILEUMCONCERT 

 

Caecilia Centenary Celebration  

Zaterdag 12 oktober. Naar dit jubileumconcert  had de 
vereniging het hele jaar toegewerkt; een groots opgezet 
concert met mooie muziek, gastoptredens, een indruk-
wekkend podium, de dames in gala, de mannen tip-top, 
veel PR, een volle zaal. Het  moest  jubileumwaardig zijn! 

 

We hadden geen veldbedjes mee   

De generale op vrijdagavond was niet de doorloop zoals 
we in gedachten hadden. Het inregelen van alle 
microfoons, 1 voor iedere muzikant!, kostte meer tijd dan 
gepland. De aankondigingen door Emiel, de opkomst van 
de slagwerkgroep, de inzetten van zang van Dayenne en 
Loek, de gezamenlijke stukken van orkest en percussie-
groep, het liep niet als een trein. En het zou nachtwerk 
worden als we dat aaneengesloten als generale wilden 
neerzetten. We hadden geen veldbedjes mee, dus dat 
deden we niet. Had wel erg gezellig geweest! Rond 23.00 
uur ging iedereen huiswaarts met de hoop dat  het 
zaterdag allemaal goed zou komen.  
 
 

 
De hele zaterdag werd druk gewerkt aan verdere 
aankleding van de zaal. Stoelen neerzetten, beweg-
wijzering naar de Olympiazaal, garderobe, toiletten en 

kleedkamers. Er hing een enorme kroonluchter boven het 
publiek en boven het podium een waaier van armaturen 
met draaiende spots en lampeffecten, er waren podium-
borden, je kon het zo gek niet bedenken of het was er. 
Een zeer professioneel podium. Complimenten voor 
DML! 
 
Zo rond 18.30 uur waren de meeste leden gearriveerd, 
behalve Sjoerd Dekker, want die was die ochtend eerder 
dan gepland vader geworden! We namen nog de 
nummers met zang en slagwerk door en zetten hier en 
daar een paar puntjes op de i. Toen snel het podium af 
want de eerste bezoekers druppelden al binnen.  

 

Strak geregisseerd, een mooi plaatje 

Om 20.00 uur gingen de spots aan, betraden we het 
podium (tevens een kleine modeshow van de dames in 
het lang) en volgde de aankondiging van deze avond 
tijdens het openingsnummer A Concert Tune.  We hadden 
een creatief programma in elkaar gezet met zang, 
keyboard, elektrische gitaar, acts door de slagwerkers en 
zelfs een gezongen couplet door het orkest.  
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De volle zaal kon genieten van mooie fanfarenummers als 
Bohemian Rhapsody, Innuendo, Eloise en Buglers 
Holiday. En zoals beloofd van de klassiekers van Neil 
Diamond door Loek Manshande. Maar ook van de 
slagwerkgroep die als bouwvakkers en schoonmakers liet 
zien en horen dat je leuke ritmes op emmers en 
gereedschapskisten kunt slaan. Onder leiding van de 
jongste percussionisten Niek en Sem klapte het publiek 
ritmisch mee met Rythm for all. Op de boom-whackers 
die onder oksels en tussen de benen vandaan werden 
getrokken, wat een komisch schouwspel opleverde, klonk 
een bekend melodietje.  

Na de pauze zong Loek “Laat me” en “Iedereen is van de 
wereld”. Dayenne liet “Son of a preacherman” en “That 
man” klinken als een klok. Ook de duetten “You’ve lost 
that lovin’ feeling” en “You can leave your hat on” lagen 
lekker in het gehoor. En niet te vergeten de gitaarsolo van 
Dick Boon in een nummer van Santana. De verslaggever 
van de krant verwoordde het als “Een fraaie lichtshow, 
knap in elkaar gezet en strak geregisseerd. Een mooi 
plaatje.” 
Dat vonden we zelf ook. We kijken vol trots terug op een 
geweldig jubileumconcert! 
 
Meer foto’s op de website; blader door de foto’s door 
op het witte > pijltje midden-rechts op de foto te klikken 
 
WIST U DAT . . .  

Sjoerd Dekker op 12 oktober 2019 vader is geworden   
van een prachtige zoon Aiden en wij hem en Nicole  
van harte feliciteren met hun blijde aanwinst.  

wij druk aan het repeteren zijn voor het kerstconcert  
in Onderdijk. 

Hale Bopp4 dan ook acte de presence geeft. 

wij hopen u daar weer te zien. 
 wij nog steeds op zoek zijn naar een es-bassist. 

 bugels ook meer dan welkom zijn. 

 er in de nieuwe Skriemer wel 6 pagina’s over onze   
mooie vereniging staan. 

wij natuurlijk een serenade gaven tijdens de 
presentatie van de Skriemer. 

 

OPROEP 
Wij zoeken met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe 

voorzitter. Helaas stopt Richard er na tien jaar mee. Onze 

vereniging staat ook open voor bestuursleden van buiten 

de club. We hebben namelijk meerdere vacatures te 

vervullen: voorzitter, secretaris en algemeen lid. De jeugd 

heeft het te druk en de meeste senioren hebben in het 

verleden al jarenlang een bestuursfunctie gehad. In de 

vereniging zijn wel een aantal actieve leden die veel 

organisatorische zaken op zich nemen, maar aansturing 

door een bestuur blijft noodzakelijk. 

Daarom plaatsen wij nu deze oproep onder de vrienden. 
Wie wil een poosje meedraaien in het bestuur? Ervaring 
is niet vereist. Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer in 
de 6 weken. 
Wilt u eerst meer weten over een bestuursfunctie, dan 
kunt u contact opnemen met Richard Koomen.  
Tel: 06-48153662. 

FLOW  

Flow zit in een flow! Want sinds half oktober repeteren 

onze jonge talenten tot de pauze met het grote orkest 

mee. Op deze manier kunnen ze nog meer groei 

doormaken door zich op te trekken aan de senioren. Met 

het kerstconcert zullen ze dan ook een aantal nummers 

meedoen. Komt u kijken en luisteren? 
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