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Instagram account
Sinds kort heeft onze muziekvereniging naast een facebook account ook een instagram
account. De initiatiefnemers en tevens beheerders hiervan zijn Rosa Versluis
(rcmversluis@gmail.com) en Lieve Jacobs (lieve.elise.jacobs@gmail.com), beiden lid van
de fanfare. Mocht je leuke foto’s en/of korte filmpjes hebben om er op te zetten, stuur deze
dan naar één van hen.
Dirigent DMK
Het kan zijn dat jullie het bericht dat we op zoek zijn naar een nieuwe dirigent voor het
DMK al voorbij hebben zien komen op facebook. Onze huidige dirigent Wil Veeke heeft
namelijk aangegeven, na 20 jaar voor de groep te hebben gestaan, te stoppen als dirigent.
Hij blijft nog wel spelend lid. Zijn laatste optreden als dirigent zal tijdens het jaarlijks
terugkerend concert van het DMK zijn op 9 januari 2021 in Het Kompas.
De werving voor een nieuwe dirigent is inmiddels opgestart. De advertentie voor de
vacature is geplaatst in o.a. het magazine de Klankwijzer van de KNMO en bij de Bond
voor Orkestdirigenten. Eind augustus hopen we voldoende reacties binnen te hebben om
een eerste selectie te maken.
ALV 2020
Door de coronacrisis waren we genoodzaakt onze jaarvergadering in maart uit te stellen.
Nu alles langzaamaan weer op gang komt willen we deze toch graag voor dit jaar nog
inplannen. Vanaf 1 september zijn er zo als het er nu naar uitziet gelukkig weer wat meer
versoepelingen, daarom hebben we besloten om de ALV op 25 september in Het Kompas
te houden, aanvang 19:30u. Noteer de datum in jullie agenda.
Zomervakantie
De fanfare en Happy Notes hebben inmiddels hun laatste repetitie voor de vakantie
gehad. Het DMK gaat, alleen op maandagavond, nog door tot en met 27 juli. De eerste
repetities beginnen weer in week 35.
Het bestuur wenst alle leden een hele fijne vakantie toe en we hopen jullie weer in
goede gezondheid terug te zien eind augustus.
Voor actuele informatie verwijs ik naar de website www.muziekvereniginghoeven.nl,
dus houdt deze goed in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Karin van der Klein
Secretaris K.E.
Muziekvereniging St. Caecilia

