Thema-editie: Concertreis 2019

Vrijdagmiddag 11 oktober was het eindelijk zo ver. Het
slagwerk vertrok in een vers gerestaureerde aanhangwagen,
muziekinstrumenten, uniformen en partijen waren ingeladen
in de bus (Lindetours, met chauffeur Jos) en ook de
hoornisten waren compleet. De bus kon vertrekken! Rond
twee uur 's middags vertrok muziekvereniging St. Callistus op
concertreis naar Arnhem.
Het reiscomité had alles perfect voorbereid. Het verdelen van
de hotelkamers in hotel Haarhuis was dan ook snel gebeurd
net als het met vele handen leegruimen van de bus en de
aanhangwagen met materialen.
Een korte repetitie en een heerlijk diner later konden we
'Arnhem onveilig maken'... Dit laatste gebeurde op diverse
manieren, van bezoekjes aan het Taphuys en het Moortgat,
tot optreden in de Karaokebar of relaxed een drankje
nuttigen op een van de verwarmde terrassen. De stemming
zat er vanaf het begin goed in.

Zaterdag na het ontbijt reden we met de bus naar Muziekvereniging
VIOS in Hoenderloo waar we eerst gerepeteerd hebben aan de
gezamenlijk te spelen muziekwerken. Na een goede lunch in 't
Dorpshuus, bestaande uit door VIOS zelfgemaakte soep, belegde
broodjes, en diverse soorten cake, had iedereen weer genoeg
energie om aan het middagprogramma te beginnen: een speurtocht
door de Veluwse bossen. Vanaf restaurant De Ruggestee werden de
groepen op pad gestuurd, met vragen en foto's van locaties die
opgespoord moesten worden om daar weer andere opdrachten of
letters te vinden. Want dat was het doel van de speurtocht: zoveel
mogelijk letters verzamelen die samen de oplossing zouden vormen.
In de naast het restaurant gelegen supermarkt werd nog snel de
voorraad paraplu's en poncho's geplunderd, want de weergoden
trakteerden ons op een doorlopende regenbui. Intussen deed de
organisatie zijn best om het denkvermogen van de groepen te
beïnvloeden, door al bij de eerste post iedereen op een Veluws
Juttertje te trakteren.

Onderweg moesten ook de meest ervaren muzikanten
even goed nadenken hoe die Sol-sleutel er ook al weer
precies uitziet, om die volgens met de hele groep uit te
beelden.
Het blikgooien op de hoofden van de bestuursleden van
VIOS en Callistus werd fanatiek uitgevoerd, waarna een
stukje Limburgse vlaai er wel in ging. Intussen kraakten
de hersenen om een woord te maken met de
letterverzameling die alsmaar groeide.
Bij terugkeer in de Ruggestee moesten uiteindelijk 15
letters in de juiste volgorde komen en dan kon er "een
aan de oplossing gekoppeld" lied gezongen worden
tijdens de feestavond na het concert bij VIOS. Het juiste
antwoord bleek "the Sound of Music" te zijn. Dat werd
dus nog even de kelen smeren voor het optreden later
op de avond.

Voor de
niet-wandelaars
was er trouwens
een mooie rit met
paard en huifkar
door het Veluws
landschap
georganiseerd,
zodat iedereen een
leuke middag had.

Toen was het zover: het concert waar we zo lang
naartoe geleefd hadden.
Een groot aantal toehoorders kon genieten van een
werkelijk zeer geslaagd concert, getuige de lovende
reacties en vele complimenten.
Ons concert had echter ook een extra lading...
In de aanlooptijd naar de concertreis is Annemarie
Op den Camp, onze basklarinettiste en lid van de
werkgroep concertreis, tijdens een
concertreisvergadering in april onverwacht
overleden. De polka 'Böhmischer Traum' hebben we
speciaal aan haar opgedragen.
Na ons speelde VIOS en liet ons genieten van mooie
warme fanfaremuziek.
Tot slot speelden VIOS en St. Callistus gezamenlijk
twee werken: de mars 'Arnhem' en een Bon
Jovi-medley.

MUZIKAAL GENIETEN IN 'T DORPSHUUS
Wat was het genieten gisteravond in 't Dorpshuus. Twee orkesten met zeer
enthousiaste en capabele dirigenten gaven een gezamenlijk concert.
VIOS Hoenderloo was gastheer van St. Callistus uit Kerkrade, die een weekend
op toer is. Beide orkesten hebben bewezen dat het heel goed kan dat een
harmonie (St. Callistus) en een fanfare (VIOS) prima samen kunnen spelen.
Nadat de gasten uit Kerkrade voor de pauze een fantastisch concert gaven was
het na de pauze de beurt aan de gastheren en -vrouwen. Het verschil tussen een
harmonie en een fanfare was duidelijk te horen. Dirigent Ferry Logister wist
alles uit zijn muzikanten te halen en het klonk dan ook als een klok. Ze legden de
lat wel hoog voor VIOS, die het allereerste concert gaf onder de vakkundige
leiding van de nieuwe dirigent Luuk de Bakker, die nu een half jaartje VIOS
begeleidt. Maar ze brachten het er prima van af!
Aan het einde van de avond werd het publiek helemaal muzikaal getracteerd,
toen beide korpsen samen twee nummer speelden. Een complitaie van nummers
van Bon Jovi en de prachtige mars Arnhem. Overdag hadden de verenigingen dit
samen ingestudeerd en hoe mooi is het als twee orkesten met een bezetting van
zo'n 60 mensen samen spelen. Werkelijk prachtig. Wat een muzikaal cadeau!
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Wat daarna volgde: een reuze gezellige feestavond met VIOS en
Callistus, gevuld met polonaises en trompetmuziek. Bovendien slaagde
gelegenheidsduo Tilla en Anne-Marie er met een uitmuntende
vertolking van 'Edelweiss' er nog in om voor hun groep de winst op te
eisen van de speurtocht.
Helaas komt aan elk feest een einde en dus volgde er een terugtocht
naar Arnhem met de bus over duistere Veluwe wegen, waar de avond
gelukki alsnog kon worden voortgezet middels een geslaagde nazit in
de bar van het hotel. En wie er nog niet genoeg van had ging nog een
drankje halen in het centrum. Het werd voor bijna iedereen een
latertje…

TIP! Wil je graag alle foto's zien? Ga dan naar
https://drive.google.com/drive/folders/1BQcHZaRzAeGhEPQH45Z8TRw6kw3W1yMq voor de foto's
van St. Callistus en naar https://hoenderloo.nl/nieuws/345-muzikaal-genieten-in-t-dorpshuus voor de
foto's van VIOS.

Zondag: heerlijk aan het ontbijt zitten in je uniform. En dat na een avond zoals die van gisteren (een
goed verstaander…). Maar, geen probleem, alles voor de goede zaak (lees: het strakke tijdschema van
dit weekend).
Samen met de bus naar Arnhem-centrum, uitladen bij Musis, en nog even tijd tot 13.30 uur voor een
wandelingetje door de stad.
In de stralende zon hebben we op de trappen naast Musis een leuk ontspannen concert gegeven. Zelfs
de zwervers en hun honden vonden het mooi….
Na het vullen van de aanhangwagen en ook de bus met instrumentarium en met de Callistusfamilie
togen we op huis aan. Een voorspoedige reis met een bekwame rustige chauffeur, waardoor menigeen
even de ogen kon sluiten. Na zo'n twee uurtjes rijden kwamen we aan bij het Sjtaater Hoes en na het
uitladen van alle spullen konden we genieten van een heerlijk buffet en nog even het afgelopen
weekend 'doorspreken'. Na enkele korte toespraakjes en dankwoordjes was onze Concertreis ten
einde.
Een 'van harte dankjewel' aan Ramona, Myrthe, Fer en Wilfried van de werkgroep en ook aan Jan, de
instrumentenchauffeur. Jullie hebben de op je genomen taak perfect uitgevoerd! Hulde!
En wederom is bevestigd: muziek verbroedert, want wat hebben we het allemaal samen mooi gehad!

