Een goede maar ook vooral gezellig studieweekend (24,25 en 26 febr. 2017)
Vrijdagavond is het verzamelen bij het muziekgebouw. Slagwerk instrumentarium en
levensmiddelen met een grote dosis drank ingeladen. Nu richting de Aalbershoeve in Ermelo. Rond
19:00 uur is bijna iedereen binnen en heeft zijn slaapplek al gevonden en zelfs ingericht.
Mooie nette accommodatie met een verrassend goede ruimte om te repeteren.
Gelijk klinkt er fanfare muziek. Na een aantal repetities is het om 10:30 uur, GEZELLIG ONTSPANNEN!
Eerst is er een soort kennismakingsgebeuren. Marlijn
zet ons in 2 rijen tegenover elkaar om wat algemene
info, per toerbeurt, aan elkaar uit te wisselen. Daarna
blijft het lang gezellig maar om 02:00 uur liggen de
meesten onder de wol. Enkelen van ons hebben
helaas van een mindere nachtrust kunnen genieten
blijkt later.
Zaterdag
Maar zaterdagmorgen om 09:00 uur zit iedereen
weer een heerlijk uitgebreid ontbijtje weg te werken.
10:00 uur wordt gestart met de repetitie-cyclus van deze dag. We houden het vol, …. op een paar
kleine inkak-momentjes na tot 16:00 uur. Het organisatieteam Wendy & Ester hebben nu voor ons
een boswandeling op het programma staan. Door de weilanden met schapen bereiken we na een 20
min. lopen een prachtig oud bosperceel om hier een Stratego-spel met elkaar te spelen. Geertje
geeft een duidelijke uitleg. Na een paar hilarische momenten is er toch snel een winnende
mannengroep die met de eer de “vlag” aan de haal gaat. En weer terug naar de lokactie om ons even
voor te bereiden op een overheerlijke uitgebreide BBQ ! Rond 20:00 uur gaat een ieder zich
omkleden voor het Carnavalsfeest. Prachtige ludieke uitmonsteringen verschenen. Van zwerver,
pleegzuster, toverheks,
Tiroler lederhosen, tot
Cliniclown en American
Policeman.
Alverwege veranderde de
carnavalsmuziek naar
musical- en filmmuziek.
Hier mag het
onnavolgbare komische
act van de “Sound of
Music” niet onvermeld
blijven. Onder grote
belangstelling en onder
de strakke- en goed
acterende Geertje
ontstaat een ware
herkenbare parodie.
Vooral de Clowneske mimieken van de Cliniclown Robert oogsten bij vele lachsalvo’s. Nog veel
filmmuziek is langsgekomen, waarin het acteertalent van Geertje bewonderingswaardig is. Ook nu
blijft het nog lang gezellig.
1

Zondag
Ook nu weer om 09:00 uur aan het ontbijt, en daarna start het laatste repetitie uur. Er worden nog
de nodige punten om de muzikale ï” gezet. En het ONFK- werk wordt in een try-out uitvoering als
afsluiting geheel doorgespeeld. Arno bedankt een ieder voor de inzet en heeft fijne muzikale
vorderingen gehoord. Een ieder helpt met opruimen en om 12:00 uur wordt de accommodatie
schoon en netjes afgesloten.
Het resultaat: Optimale uitdieping en verfijning van de muziekwerken met fijne
teambildingmomenten, waardoor er nog meer verbreding in de onderlinge band is ontstaan.
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