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Vanwege vertrek van de
huidige dirigent is Harmonie

St. Caecilia Blerick
op zoek naar een

Dirigent

Harmonie St. Caecilia Blerick (opgericht in 1907) is
een muziekvereniging met 65 musicerende leden en

komt sinds 1970 uit in de 1e divisie van de Limburgse

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.harmonie-caecilia.nl of bellen met de heer
Rohan Bruggink (voorzitter) +31 (0)6-55831741
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BvO Congres en Infomarkt 2014

‘Innovatie en Educatie’
Op 2 februari 2014 is Adams Music Centre aan de Aziëstraat 17-19 te Ittervoort de gastheer

voor de Algemene Ledenvergadering – Congres/Info-Markt van de BvODI.

Tijdens de Info-Markt zullen vele directe partners uit de muziek- en kunstwereld u te woord

staan. U kunt antwoord krijgen op vele vragen die de huidige en verdere ontwikkeling van de

blaasmuziek bezig houdt.

In de vorm van deze ‘Info-Markt’ kunt u uw kennis verruimen aan de vele stands die de ‘Info-

Markt’ zullen vormen.

Een dag die u niet kunt en mag missen.

Het dagprogramma ziet er alsvolgt uit:

09.00 – 10.00u Ontvangst (met muziek)

10.00 – 11.45u algemene ledenvergadering  (voor leden toegankelijk)

Na de vergadering hebt u diverse keuzes:

a.  Eerst gaat u lunchen en bijkletsen met u collegae

b.  vanaf 12.45u geeft de saxophonist Leo van Oostrum een workshop over oude saxen. Al-

les in het teken van ‘Adolf Sax 1814 - 2014’

c.  Vanaf 13.00u kunt u kiezen uit een tweetal rondleidingen door Adams Music Centre. Of

de paukenfabriek of de instrumentenfabriek

d.  13.45u geeft de musicus Albert Straten een workshop met vele nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van het slagwerk

e.  14.45u workshop ‘der Kampioenen’. Ivan Meylemans en Albert Straten gaan gezamen-

lijk aan de slag met Fanfare St. Ceacilia uit Puth/Schinnen.

Aan hand van de compositie van Harrie Janssen ‘ Voyage au Centre de la Terre’ zullen

beide musici u dompelen in de talloze mogelijkheden tussen blaasorkest en slagwerk.

f.  Als toetje van deze bijzondere dag geeft Fanfare St. Ceacilia Puth/Schinnen onder lei-

ding van hun dirigent Chris Derikx een kort concert

g.  Bijkletsen onder het genot van een drankje

Deze dag is ook toegankelijk voor niet-leden. De entreeprijs, behoudens voor de Algemene

 Ledenvergadering, bedraagt €10,-. De Info-Markt, rondleidingen en workshops zijn toegankelijk.

www.bvodi.nl














