Van de voorzitter:

STICHTING VRIENDEN VAN
LINFANO

Reik ons de hand; word vriend van Linfano

Nieuwsbrief nr. 1 2016
Beste donateurs en leden,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van
Muziekvereniging Linfano. Onze nieuwsbrief heeft tot
doel om donateurs, leden en belangstellenden te
informeren over het wel en wee van onze vereniging.
We hebben een drukke periode achter de rug met
vele optredens en acties. Zo hebben we onder andere
het Voorjaarsconcert gehad, de plantenactie,
Koningsnach en -dag, het Open Podium en de
avondvierdaagsen. Hieronder kunnen jullie meer
lezen over deze activiteiten. Inmiddels zijn er al
diverse voorbereidingen in gang gezet voor optredens
de komende periode zoals op de Burendag en het
Najaarsconcert.

Beste donateur,
Het doet mij genoegen dat Linfano u deze nieuwsbrief
kan aanbieden. Wij hopen dat we hiermee uw
betrokkenheid bij onze muziekvereniging kunnen
verhogen. Tevens geeft het mij de gelegenheid mijzelf
als nieuwe voorzitter aan u voor te stellen. Ik ben
inmiddels ruim 10 jaar lid van de vereniging en het is
bij mij begonnen door te zeggen dat ik altijd wel eens
saxofoon wilde leren spelen. Op mijn veertigste
verjaardag heeft mijn vrouw Hanny mij gestimuleerd
nu ook eens de daad bij het woord te voegen. Ik ben
lessen van Casper Dik bij Linfano gaan volgen en na
een aantal jaar ook gaan meespelen in het orkest. Dat
viel eerst niet mee, maar het plezier van samen
muziek maken heeft overwonnen! Wat kan ik nog
meer over mezelf vertellen? Ik ben jeugdouderling bij
de protestantse gemeente alhier en werk op het
Kalsbeek College in Woerden als docent natuurkunde
en adjunct-directeur van de bovenbouw havo. Samen
met de andere bestuursleden hoop ik er voor te
zorgen dat Linfano nog jaren voor de muzikale noot in
en rond ons mooie dorp Linschoten kan zorgen. Veel
leesplezier en tot ziens bij een van onze optredens.
Coen van der Stelt

Agenda optredens en acties:
2 juli

Flessenactie

7 juli

Kleuters van de Prins Clausschool
wegbrengen voor het Boerderijfeest

24 september Burendag
1 oktober

start verkoop loten Grote Club Actie

5 November

Najaarsconcert

Jeugdactiviteit
Op zaterdag 5 maart is er een uitje georganiseerd
voor de jeugdleden. Het was een gezellige middag in
Utrecht waarbij de kinderen elkaar onder vuur namen
tijdens het laser gamen en zich konden uitleven op
springkussens en op andere indoor speeltoestellen.
De middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd
bij de Mc Donalds.

Voorjaarsconcert
8 april werd het Voorjaarsconcert gehouden.
Het concert stond gepland in de zaal van De
Brede Vaart, maar gezien de ontwikkelingen
met de sportschool in de week ervoor werd
toch besloten het concert te houden in de
vrijgekomen zaal van dorpshuis De Vaart. De
akoestiek en de sfeer zijn hier toch een stuk
beter dan in De Brede Vaart. Het was weer
even wennen voor het orkest en het publiek,
maar er is een fantastisch concert neergezet!
Het thema van het concert was Oorlog. Een
zwaar onderwerp, maar er werden prachtige
stukken gespeeld. De Melody Percussion Band
speelde onder andere Eve of the War en de
fanfare speelde Band of Brothers, Crimson
Tide, Schindlers List en het ontroerende stuk
The Story of Anne Frank. Bijzonder aan dit
werk is dat er een vioolsolo in zit, dit werd
prachtig gespeeld door Philip Philipse.
Daarnaast werd de muziek van The Story of
Anne Frank ondersteund door een
filmpresentatie op een groot scherm, met
hierin beelden over het leven van de familie
Frank, de oorlog, het kamp en het dagboek
van Anne. Ook het leerlingenorkest speelde
een aantal werken waaronder de muziek van
Disney ’s Frozen.
Daarnaast was er een viertal jubilarissen,
uiteraard werden zij door de voorzitter in het
zonnetje gezet en kregen zij het bekende
speldje:
Gerwin van den Wijngaard 25 jaar lid
Barbara van Rijn-Plaisier 25 jaar lid
Simone Beer 12,5 jaar lid
Annemiek Roelofs 12,5 jaar lid

Plantenactie
De jaarlijkse plantenactie was ook dit jaar weer een
enorm succes. Ondanks dat er meer plantjes waren
besteld dan vorig jaar en zelfs nog was bijbesteld
waren we al snel uitverkocht. Zo snel zelfs dat werd
besloten nog een derde avond te organiseren om zo
ook de mensen in Linschoten Noord te kunnen
verblijden met onze plantjes en ook deze avond
waren we zo weer uitverkocht!

Op 26 april werd het Koningsnach concert gehouden
samen met harmonie De Vriendschap en de slagwerk
groep Opgetrommeld, beiden uit Woerden. Vanwege
het slechte weer kon het concert helaas niet buiten
gehouden worden, maar gelukkig konden we nu ook
weer uitwijken naar de zaal van De Vaart. Het was een
zeer afwisselend concert en het werd afgesloten met
het stuk Friends for Life, gezamenlijk gespeeld door
Linfano en de Vriendschap. Op Koningsdag mocht een
aantal leden van de fanfare weer vroeg uit bed om de
dorpsgenoten vanaf de toren wakker te blazen. En
uiteraard heeft de complete fanfare samen met de
Melody Percussion Band daarna de rondgang door het
dorp gelopen.

Project Blazersklas Timotheüs school
In april is er bij de Timotheüs school een Brass class
gehouden. Leerlingen van groep 6 konden
kennismaken met de instrumenten van de fanfare
onder leiding van onze koperdocent Rob Kerkdijk.
Vincent Verhage heeft een leuke methode ontwikkeld
waarbij de kinderen al in 4 weken een muziekstuk met
de fanfare kunnen meeblazen. De kinderen kregen
tijdens schooltijd muziekles en kregen een instrument
in bruikleen van Linfano om thuis verder op te
oefenen. De kinderen hadden er veel plezier in en dat
was ook te merken tijdens het afsluitende concertje
op 19 mei.

Open podium

Website

Op zaterdagmiddag 28 mei mochten alle leerlingen
van Linfano in het Trefpunt laten horen wat ze geleerd
hebben. De zaal zat vol met ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden. Het was een fantastische
middag, wat werd er prachtig gespeeld!

Actuele informatie treft u aan op de website
www.linfano.nl. Daar zijn ook gegevens over de
vereniging te vinden en de actuele agenda. Ook via
Facebook zijn we te volgen (een Facebookaccount is
niet vereist)

Avondvierdaagsen

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar van
2016. Vragen, reacties en bijdragen zijn van harte
welkom via info@linfano.nl

In mei breekt meestal naast de lente ook het
avondvierdaagse seizoen aan. Linfano is er maar weer
druk mee. Er werd afgetrapt in ons eigen dorp,
vervolgens Oudewater, Utrecht, Montfoort en
IJsselstein. Dankzij de onlangs gehouden mars
repetities liep iedereen onder leiding van tamboermaître René Sondervan strak in het gelid en werd er
goed gemusiceerd!

We streven er naar deze nieuwsbrief zoveel mogelijk
digitaal te verspreiden. Wilt u de volgende
nieuwsbrief en andere berichten van Linfano graag
digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door
aan secretaris@linfano.nl

