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         UNA gaat voor:  #Foodporn 

 

Nieuwsbrief 2. 28-9-2018 
 

Nog een kleine zes weken en dan staan /zitten we op het podium van de Hofnar! 

Voor- en achter de schermen wordt hard gewerkt om het twee mooie avonden te maken. Geweldig 

dat we geholpen worden door een aantal enthousiaste gastspelers in het orkest. Je krijgt er meteen 

weer energie van. 

Muzikaal moet er nog wel het een en ander gebeuren; dus van iedereen wordt enig allegro verwacht 

anders blijft het magnetronvoer en geen #Foodporn. 

In deze nieuwsbrief een aantal zaken die voor iedereen van belang zijn voor dit moment en de 

komende weken. Twee tot 1 ½ week voor het concert volgen de laatste instructies, tips en 

wetenswaardigheden in een korte Nieuwsbrief 3. 

De orkest bezetting 
De bezetting van het “groot” orkest is zo als gezegd al gevuld bij de klarinetten, saxen en trompetten. 

Er volgen in oktober nog een aantal mensen: klarinetten, baritonsax en slagwerk.  

De werkgroep werving en anderen hebben hier hard hun best voor gedaan. Hiermee is de balans en 

de kwaliteit beter geborgd. We zijn er erg blij mee.   

 

De repetities  
Herhaling: vijf verzoeken m.b.t. repetities en repeteren: 

• Zorg dat je tijdig op de repetities aanwezig  bent en daar ook goed voorbereid bent: dus thuis 

ook repeteren, ook al lijkt de muziek “gemakkelijk”. Je zult merken dat de repetities er leuker 

van  worden. 

• Meld je in dringende gevallen tijdig af. De handige app van Tim was echt niet bedoeld om de 

drempel lager te maken van het afmelden. 

• Vertel je buurvrouw of buurman dat je haar of hem gemist hebt en vraag of je iets kunt 

betekenen. 

• Zorg dat je er ook bent op de repetitiedag van 28 oktober  en de generale op 15 november 

evenals eventuele partijrepetities die Bart gaat plannen als dat nodig blijkt. 

• Mocht je door bijzondere omstandigheden niet mee kunnen doen op een van de concert 

avonden dan dien je zelf voor een goede vervanger te zorgen die uiterlijk vanaf ½ oktober 

mee kan repeteren. 
 

Repetitiedag #Foodporn zondag 28 oktober:  

Locatie basisschool de Schepelweijen, Korfvlechterwei Dommelen 

Doelgroep: orkest, slagwerkgroep én solisten (dus allemaal, maar niet de hele dag) 

Totale tijd 10.00-16.00 uur. 

Programma en tijdlijn 

10.00 uur: start repetitie orkest in centrale hal; Bart bepaalt nog wat we precies spelen 

11.00 uur: korte koffie/theepauze 

11.00 uur:  inrichten theater/muziekruimte: voor melodisch slagwerk dat daar gaan repeteren 
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11.15 uur:  vervolg repetitie orkest in hal en start repetitie melodisch slagwerkers in 

muziekruimte (zelf) 

12.30 uur: lunchpauze met koffie/thee en soep (mensen brengen zelf hun brood mee) 

(LET OP: 12.30 uur > opbouw slagwerk in centrale hal + geluidsinstallatie en microfoons) 

 

13.00 uur: start repetitie gezamenlijk orkest/slagwerkgroep Batt out of Hell en andere nummers 

met solisten 

15.00 uur: thee/koffie pauze en tevens einde tutti deel 

15.00-16.00 uur: repetitie slagwerknummers met kleinere blaasbezetting en solisten 

16.00 uur Einde repetitiedag/opruimen 

 

PS vervoer slagwerk etc. wordt afgestemd tussen werkgroep logistiek en de slagwerkgroep. 

 

Solisten 

Wat een feest; we hebben weer een aantal goede solisten bereid gevonden om ons concert 

nog meer kleur te geven. 

Zoals het er  nu uit ziet doen mee: 

• Edwin Wolterink, zang 

• Tamara Blommaert, zang 

• Sylvia Wernaart-Sanders, zang 

• Puk van Hout, zang en piano 

• Hessel Engelsman, zang 

• Michael Penders 

 

Presentatie  

De presentatie tijdens het concert is in vertrouwde handen. Michael Penders zal die rol weer  

vervullen. Over hoe zijn we nog in gesprek. 

 

Daarnaast hebben Hanneke Peels, Gwen Smit, Noortje Adriaans en Tim van Gompel, heel 

veel energie gestopt in de visuele omlijsting van het concert. Tim heeft tijdens een repetitie 

een klein voorproefje laten zien dat smaakt naar meer en helemaal aansluit bij het thema 

#Foodporn!  

 

PR en communicatie 

In deze laatste weken gaan we pas echt aandacht besteden aan PR. De ervaring leert dat 

informatie bij het publiek tegenwoordig net zo lang blijft hangen als de vele berichtjes die 

iedereen dagelijks leest op Facebook, Instagram, SnapChat, Twitter etc. etc. 

Dus naast herhaalde berichten via social media zullen  we ook pers benaderen en onze 

poster verspreiden die Kiki Leenhouwers voor ons gemaakt.   

Op pagina 4 tref je twee proefdrukken aan. Dinsdag 2 oktober maken we een keuze. 

Je kunt je voorkeur voor dinsdag laten weten op: gmkoot@gmail.com    

 

Financiën 
De werkgroep financiën heeft al een aantal sponsors.  Een concert kost geld, maar het is ook leuk als 

we nog iets overhouden voor de vereniging. Dus weet je nog een sponsor, zeg het ons.   
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Het programma 
Er ligt een programma dat nu 99,9 % definitief is en bestaat uit stukken voor het orkest of 

slagwerkgroep alleen, maar veelal ook samen of met een solist. De 0,1 % hangt nog af van de 

muzikale vorderingen. De ingrediënten zijn er maar het is nog geen “culinair hoogtepunt”. 

 

Programma #Foodporn concert versie 28-9-2018 

1. Hungarian Goulash (symp version)     (3 min)  O 

2. Instant Concert (knipoog naar Insta en ingrediënten) *) (7 min)  O 

3. Bittersweet Symphony - Hessel     (3 min)  SGJ/SO 

4. Chanson de Matin (sfeer in de ochtend/ontbijt)   (4 min)  O 

5. Stella Artois Mars       (3 min)  O 

6. Lollipop (slagwerkgroep) -Puk     (3 min)  SG/BL/SO 

7. Chop Choey (slagwerkgroep)- Sylvia + Leon    (4 min)  SG/SO 

8. Delen uit Les Miserables      (5 min)  O (SG,SO?) 

9. Tequilla        (4,5 min) O  

PAUZE 

10. All by myself (“homemade”)     (7 a 8 min)   O/SO/P) 

11. Sirtaki (Zorba de Griek)       (4 min)  O 

12. Ratatouille filmmuziek       (8 min)  O 

13. Chocolate –soul control (slagwerkgroep)    (3 min)  SG 

14. Nasty Naughty Boy – Sylvia     (4 min)   O/SO 

15. Salt ’n Peppah push it -Puk     ( 3 min)  SG/SO(p) 

16. Chianti Lied        (3 min)  O/meezing 

17. Fanfare van Honger en Dorst (ballade/levenslied)  (6,5 min.)      O/So/P/git.(SG) 

18. Meat Loaf – Bat out of Hell - Edwin Wolterink   (10 min) O/SG/SO 

O=orkest  SG=slagwerkgroep   SGJ=slagwerkgroep junior  SO=solist(en)  P=piano/toetsen BL=blazers 

*) onder voorbehoud 

 

Als je input hebt voor de volgende Nieuwsbrief of zaken zeker wilt weten: 

 

Stuur het in voor 3 november naar gmkoot@gmail.com   
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