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Slagwerkgroep 
Per september 2017 is de slagwerkgroep van 
Fanfare Jubilate Deo ophouden te bestaan. Het 
terugdringende ledenaantal van de afgelopen jaren 
kwam het speelplezier niet ten goede. Daarom is de 
beslissing genomen om de slagwerkgroep op te 
heffen. Een pijnlijke beslissing is hiermee genomen 
en de slagwerkgroep zal erg gemist worden tijdens 
de concerten van Fanfare Jubilate Deo. 
 

 
Slagwerkgroep in actie tijdens het 

Nieuwjaarsconcert 2015 

 
Voorspeeldag  
Op Zaterdag 16 december zal er voor alle 
leerlingen die bij Jubilate Deo muziekles volgen, 
een voorspeeldag georganiseerd worden in De 
Sleutel. De leerlingen zullen voor deze dag in 
overleg met hun muziekdocent een muziekstuk 
instuderen en dat tijdens de voorspeeldag ten 
gehore brengen. 
 
De leerlingen zullen deze nummers voor elkaar 
spelen en zullen naar elkaar komen luisteren. 
Ouders, broertjes, zusjes en andere belang-
stellenden zijn ook van harte welkom om te komen 
luisteren. De voorspeeldag begint om 15:00 en de 
leerlingen ontvangen hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging.  
 

 

Nieuwe leerlingen gestart    
In september zijn bij de start van het nieuwe 
muzikale seizoen 5 blokfluiters, 5 blazers en 5 
slagwerkers begonnen met het volgen van 
muzieklessen bij Jubilate Deo. Fanfare Jubilate Deo 
is erg blij met deze nieuwe leerlingen en wenst hen 
allen veel succes toe.  
 
De blazers krijgen les van Mariska Brienen, 
Hemmie Cillessen en Lisette Cillessen. De 
slagwerklessen worden verzorgd door Giel 
Verstraten van Beat It Slagwerkopleidingen.  
 

 
 

Theorie-examens  
Op Zaterdag 10 februari zullen een aantal 
leerlingen van Fanfare Jubilate Deo weer opgaan 
voor hun theorie-examen. Anne-Fleur van 
Zuilekom, Iris Kuijltjes, Gwen Verstegen en Bikkel 
Thijssen gaan op voor hun A-examen. Elke 
Janssen, Fleur Janssen en Bo Arts gaan op voor 
hun B-examen. Wij wensen deze leerlingen alvast 
veel succes toe met de voorbereidingen op het 
theorie-examen. 

  
Aankomende optredens 
Datum Tijd Activiteit Wie 

12-11 15:00 Uitwisselingsconcert 
Lennisheuvel 

F 

16-12 15:00 Voorspeeldag L,B 

24-12 21:00 Kerstavond F 

13-01 20:00 Nieuwjaarsconcert F,L,B 

14-01 14:00 Nieuwjaarsconcert F,L,B 

L = leerlingen, B = blokfluitgroep, F = fanfare 


