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Stond bij het verschijnen van de vorige editie de zomervakantie nog voor de deur,
inmiddels zijn we weer enkele maanden verder in het nieuwe seizoen. Na de vakantie zijn
de instrumenten weer enthousiast uit de koffers gehaald door al onze leden met diverse
activiteiten in het vooruitzicht.
De afgelopen maanden waren ook veelbewogen: zo hebben we bij het Harmonieorkest
afscheid genomen van onze dirigent Martijn Pepels en zullen in de komende weken twee
kandidaten proefdirecties gaan uitvoeren. Eén van de kandidaten zal het harmonieorkest klaar
gaan stomen voor het uitwisselingsconcert op 11 januari waarover u meer kunt lezen in deze
editie.
De PR-commissie zit ook niet stil: de voorzittershamer is overgedragen van Wido Bijlmakers
naar Frank van Vlissingen. Wido zal zich meer gaan toeleggen op het muzikale beleid binnen
HMC waardoor de PR niet meer in zijn portefeuille paste. Wij wensen hem veel succes! Frank
van Vlissingen is ook wel bekend als de secretaris bij HMC en daarbij zal hij vanaf nu ook de
voorzittersrol gaan vervullen binnen de PR-commissie waarin hij eerder al zitting had. PR is
dus voor hem geen onbekend terrein!
In deze editie van Tussen de Maten kijken we terug op Serenadedag, een geslaagd
Jeugdkamp en krijgen we een sfeerimpressie van de opening van het Blaasfestijn. We kijken
echter ook vooruit naar het najaarsprogramma van de jeugd en geven u een sneak preview
voor een hagelnieuw slagwerkevenement. Draai de verwarming dus een tandje hoger en pak
uw tablet of papieren versie op schoot. Namens de redactie veel leesplezier gewenst!
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(+) Een drukke, maar gezellige serenadedag...
Op zondag 7 september was het weer zover: onze tweejaarlijkse serenadedag met alle
geledingen van HMC! De dag begon goed met koffie en iets lekkers, uiteraard weer prima
verzorgd door Jos van Hout in ons eigen HMC-gebouw.
Met een volle bus werd tegen half 11 koers gezet naar de eerste locatie: Helmonds jongste
wijk Brandevoort. Daar begonnen we met een flinke muzikale rondwandeling door de wijk.
En hoewel menig muzikant zich afvroeg of er wel mensen woonden in Brandevoort – zo
rustig was het op straat – hebben leden die in de wijk wonen achteraf veel positieve reacties
gekregen op onze aanwezigheid. Eindpunt van de wandeling was de markthal in de Veste, het
centrum van Brandevoort. Daar stonden de mensen van de Kindervakantieweek Brandevoort
(KVW) al op ons te wachten. Om de samenwerking tussen HMC en de KVW te benadrukken,
mocht deze organisatie een serenade te ontvangen. Na de serenade liepen we met beide
gezelschappen naar wijkhuis ’t BrandPunt waar een heerlijke lunch op ons stond te wachten.
Na de lunch ging ons ‘rondje Helmond’ verder, nu naar Dierdonk. Hier verrasten we wethouder
Frans Stienen met een muzikaal bezoek waar hij echt totaal niet op had gerekend. Vervolgens
bracht de bus ons naar familie van Will waarbij de dochter van wijlen Rien van Will een
serenade werd gebracht.
Met een lichtelijke tijdsdruk vervolgden we onze route naar Brouwhuis waar diverse
jeugdleden van HMC deelnamen aan de Jeugd Muziekdag bij harmonie Amicitia. De
vereniging viert dit jaar bovendien haar 50-jarig bestaan wat natuurlijk een muzikale hulde
waard is!
Na een lekker drankje stapten we, met de jeugdleden, in de bus om terug te keren naar ons
eigen gebouw waar we nog een serenade brachten aan uitbater Wil Rooijakkers en diverse
leden van de vereniging die een jubileum te vieren hadden. Na alle plichtplegingen begonnen
we aan het laatste onderdeel van de serenadedag: de feestelijke afsluiting met een heerlijk
warm en koud buffet in een prachtig aangeklede zaal. De kinderen konden zich prima
vermaken met oud-Hollandse spellen en op het springkussen. Met nog een optreden van
partyband ‘De Helmuntjes’ kwam een einde aan een mooie serenadedag.

(+) Uitwisselingsconcert HO
Vanwege het relatief onverwachte vertrek van Martijn Pepels en de komst van interimdirigent Alex Schillings is besloten om het najaarsconcert dat gepland stond op 15 november
aanstaande niet door te laten gaan. Het harmonieorkest heeft op deze manier meer tijd om
samen met Alex te werken aan klankkleur, balans en niveau.
Zo kan zij op zondagmiddag 11 januari 2015 een mooi programma neerzetten in Mill waar
een uitwisselingsconcert gepland staat met Regio-orkest Oost-Brabant. Dit orkest is onderdeel
van de Stichting Regio-orkesten en werkt op projectbasis. Dit wil zeggen dat er door dit orkest
niet het gehele jaar gerepeteerd wordt maar slechts van september tot uiterlijk februari.
Afsluitend volgen er enkele uitwisselingsconcerten waaraan ons harmonieorkest op 11 januari
dus haar bijdrage levert. Kijk voor meer informatie over het Regio-orkest ook eens op http://
www.regioorkest.nl/.
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(+) Opening Blaasfestijn

Op zondag 28 september hebben het Opleidingsorkest en het Jeugd Ensemble Slagwerk het
jaarlijkse blaasfestijn in Helmond geopend. Een gevarieerd programma van pop tot klassiek
bracht de aanwezige kapellen alvast in opperbeste stemming voor een dag vol blaasmuziek!
Bovendien was het een hele leuke start van de dag voor Brennan die jarig was! Alle aanwezige
leden werden dan ook getrakteerd op heerlijke cakejes waarna de gezelligheid werd
voortgezet met frisdrank en een snack in de loungekussens van Il Borgo.
Foto’s: Jack Hendriks

Jeugd Ensemble
Slagwerk
Opleidingsorkest
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(+) Jeugdkamp: Wie is .... De Mol?
Ook dit jaar ging de jeugd van het HMC weer op kamp. En zoals al in de titel te zien, was
het thema ‘wie is de mol’. We werden aan het begin al ingedeeld in groepjes die een team
vormden. De zoektocht naar de mol was heel spannend want het was best wel moeilijk om
de echte mol te herkennen. Maar we hebben ook andere dingen gedaan. We hebben onder
andere het grote apenavontuur gedaan! Het was de bedoeling om verschillende opdrachten
uit te voeren en daarmee apen te bevrijden. Natuurlijk, het was avontuurlijk, maar we lieten
zien dat we ook een stapje verder konden gaan. Achteraf zijn we erachter gekomen dat je
van de glijbaan afgaan in de bananenzak, heel nat kan worden. De volgende dag kwamen we
weer aan in Helmond. Toen was de ontknoping van het wie is de mol spel. Toen kwamen we
erachter dat Susan de mol was en ons groepje gewonnen had! Het kamp was heel leuk en ik
(Ruben) ben er volgend jaar zeker weer bij!

(+) Najaarsprogramma opleidingen
In het najaar hoeft onze jeugd in opleiding zich niet te vervelen! Het opleidingsorkest, pieporkest, blokfluitgroep en ook JES zullen zich de komende maand onderdompelen in de kerstmuziek. Op 19 december staat een kerstconcert gepland in het TOV-gebouw waarbij alle jeugdgeledingen van HMC in actie zullen komen. Voor dit concert zijn niet alleen familie en bekend
van harte welkom, maar zullen ook de ouderen in Helmond worden uitgenodigd via Stichting
De Zonnebloem. Tijdens het kerstconcert zullen de kerstgedachten van onze jeugdleden de
rode draad in het programma vormen. Het belooft een sfeervolle avond te worden voor jong
en oud!
Voorafgaand aan dit concert komt het opleidingsorkest ook in actie tijdens de Dickens Night.
Dit jaarlijkse evenement in Brandevoort wordt inmiddels alweer enkele jaren opgeluisterd
door het Opleidingsorkest en dit mag welhaast een traditie genoemd worden. Het Opleidingsorkest is op 14 december te beluisteren in de Markthal in Brandevoort. Komt u ook?
De jeugdige slagwerkers zitten ook niet stil: zij zijn druk bezig met repeteren voor hun uitwisselingsconcert met Waalre dat op 7 december zal plaatsvinden in het TOV-gebouw. Ook op
19 december kunnen we JES daar bewonderen! Houd onze website in de gaten voor meer
informatie!
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(+) Jeugdagenda
25 november 2014
7 december 2014
14 december 2014
19 december 2014

HO/OO: combirepetitie 19:45 uur
SWE/JES: Slagwerk uitwisselingsconcert
OO: Dickensnight Brandevoort
OO/Opleidingen: Kerstconcert 19:00 uur

15 februari 2015
19 april 2015

HO/SWE/OO/JES: Carnavalsoptocht 14:30 uur
OO: uitwisselingsconcert Amicitia 11:00 uur

Praktische zaken

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de commissie opleidingen
en opleidingsorkesten. De voorzitter is Paul van Wetten (info@vanwetten.nl).

Vragen over: je instrument ?
de opleiding ?

Peter van Hout: 51 23 34

Astrid Hendriks: hmc.opleidingen@gmail.com

afmelden

opleidingsorkest:

Judith de Vrees via HMC gebouw: 529635

opleidingsorkest:

Ceciel Verlijsdonk: 53 41 89

Jeugd Ensemble Slagwerk:

Rob vd Sommen: 541204 of 06-54651194
Pagina 5 - TUSSEN DE MATEN - Jaargang 4 , Nummer 5- tussendematen@gmail.com

vervolg Tussen de Maten

Verjaardagen
Ben Goossens		
Koos van der Elst		
Harold Kuyten		
Didier van Rooij		
Peter Tielemans		
Coen van Stekelenburg
Jef van den Broek		
Frans van den Boogaard
Ceciel Verlijsdonk		
Maarten Toll		
Romeijn Scheerder		
Pim Verlijsdonk		
Rob van der Sommen
Johan van den Eijnden
Marion Sanders		
		
Rogier Stoop		
Niek Visser		
Roel Gramser		
Joop Kuijpers		
Pieter Claessens		
Maartje van Houwelingen
Bart Verbakel		
Rob Claessens		
Marloes van den Heuvel van Mourik
Pim Wagenaar		
Antoon Dingen		
Gijs van Horen		
Theo Elbersen		
Julia Mariman		
Thijs Knufman		
Jasper de Fouw		
Teun Gent		
Valerie van den Heuvel

14-11
14-11
15-11
15-11
17-11
20-11
20-11
20-11
22-11
23-11
25-11
26-11
27-11
28-11
29-11

(+) Beat goes on XL!
In de vorige editie werd een tip van de sluier opgelicht over een nieuw slagwerkconcept
waarbij het slagwerkensemble van HMC en het slagwerkensemble van Fanfare De
Vooruitgang de samenwerking weer aangaan. Inmiddels is er meer nieuws bekend en kan
onder andere het logo dat gemaakt is door Pieter Claessens bekend worden gemaakt!

04-12
05-12
09-12
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
16-12
18-12
18-12
22-12
25-12
26-12
28-12
29-12
29-12
31-12

Binnenkort zal ook de website gelanceerd gaan worden welke gesponsord wordt Cascom.
Via deze website zal meer te lezen zijn over de optredende artiesten, kunnen kaarten
besteld worden, maar kan u zich ook aanmelden als ‘vriend van BGO XL’. Het organiseren
van een groots concert gaat niet zonder voldoende financiële middelen en sponsoren (ook
op persoonlijke titel) zijn dan ook altijd welkom.
Ondertussen zijn beide slagwerkensembles druk aan het repeteren voor het bomvolle
programma van Beat Goes on XL. Zo is er al enkele malen samen gerepeteerd aan het
spektakelstuk ‘The Big Earthquake’.
Benieuwd naar het programma? Kaarten reserveren? Houd www.helmondsmuziekcorps.nl
in de gaten of volg ons op Facebook voor meer informatie!

(+) Agenda
Colofon
Redactie
Irene Claessens
Esther van Duren
Tim v.d. Heijden
Marloes Kuyten
Jolanda Mariman
Frank van Vlissingen
Vragen of opmerkingen?
tussendematen@gmail.com

25 november 2014
7 december 2014
14 december 2014
19 december 2014

HO/OO: combirepetitie 19:45 uur
SWE/JES: Slagwerk uitwisselingsconcert
OO: Dickensnight Brandevoort
OO/Opleidingen: Kerstconcert 19:00 uur

11 januari 2015
15 februari 2015

HO: Uitwisselingsconcert Regio Orkest Oost-Brabant
alle geledingen: Carnavalsoptocht 14:30 uur

19 april 2015

OO: uitwisselingsconcert Amicitia 11:00 uur

25 april 2015
30 mei 2015
31 mei 2015

SWE: Beat goes on XL
HMC ontmoet .... (avondvoorstelling)
HMC ontmoet .... (matinee)
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