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WE ZIJN WEER BEGONNEN . . .
Bijna anderhalf jaar lang konden we niet bij elkaar komen om muziek te maken.
We hebben het samenzijn en het muziek maken in ons orkest enorm gemist in die periode.
Contact hielden we op verschillende manieren: er waren periodieke zoomsessies; er was een
wekelijks mailbericht met onder meer actuele informatie; met een “schrijfestafette” leerden de
leden ondanks de fysieke afstand elkaar iets beter kennen; onder leiding van onze dirigent zijn we
een paar keer op afstand muzikaal bezig geweest; en op enkele maandagavonden lukte het tussen
de lockdowns door toch nog om fysiek te repeteren.
Maar dat alles kon de sfeer, het samenspelen en de muzikale inhoud van onze wekelijkse repetitieavond natuurlijk niet vervangen. En daarom zijn we heel erg blij dat we – na een voorproefje op
5 juli met nog één repetitie voor de vakantie – eind augustus weer voluit konden beginnen.

. . . EN METEEN AL AAN HET WERK VOOR ONS KERSTCONCERT
Inmiddels zijn we elke maandagavond hard aan het werk met de
voorbereidingen voor ons Kerstconcert in december.
Het wordt een concert in de sfeer van ons in 2020 afgelaste Brexit
High-Tea-concert, met veel muziek uit en over de Britse eilanden.
We bieden ook nu weer geïnteresseerde muzikanten van buiten
onze vereniging de kans in projectverband mee te spelen.
Ook daarover volgt spoedig meer info.

STEUN ONS – KOOP GROTE CLUBACTIE LOTEN
Evenals vorige jaren doet TAVENU/KAPH ook dit
jaar weer mee aan de Loterij van de Grote Clubactie.

PRIJS PER LOT € 3,-De verkoop loopt van 18 september tot 8 december.
Via bestuur en alle leden zijn de loten verkrijgbaar.
Dit jaar kunnen de loten ook digitaal worden besteld.
Ga daarvoor naar onze website www.tavenukaph.nl
Bij voorbaat onze dank voor uw steun!

MAANDAG 5 JULI – DE EERSTE (!) REPETITIE IN 2021
Na 15 maanden met Covidperikelen konden we eindelijk weer aan de gang op maandag 5 juli.
Op de valreep van de vakantieperiode was er gelegenheid om aan het eind van dit seizoen nog één
keer samen muziek te maken.
Het viel muzikaal allemaal nog best mee na die lange tijd, aan de reactie van onze dirigent te horen.
Het was toch wel weer even wennen, voor menig muzikant gold in ieder geval dat de embouchure
nog geruime tijd nadien voelbaar was.
Zoals gebruikelijk bij de laatste repetitie – want dat was deze avond dus ook meteen – werd
afgesloten met een hapje en drankje.
En omdat we elkaar een tijd niet fysiek ontmoet hadden waren er ook bij deze gelegenheid ook nog
een paar officiële puntjes af te handelen. Daarover hieronder meer.

AFSCHEID VAN JEROEN MATER
Allereerst was er, met een toespraakje met veel
dank en een bloemenhulde, aandacht voor het
afscheid van onze trompettist Jeroen Mater.
Hij heeft na 22 jaar helaas moeten besluiten om
persoonlijke redenen zijn lidmaatschap te
beëindigen.
Jeroen was een zeer actief en trouw lid, op wie
altijd een beroep kon worden gedaan, zeker ook
voor klussen naast het muziek maken.
Dank voor dat alles, Jeroen. We houden contact!

SARA HERMUS EN BRAM MASSEUR
5 JAAR LID VAN TAVENU/KAPH
Vervolgens was er aandacht voor het vijfjarig
lidmaatschap van Sara Hermus en Bram Masseur.
Bij die gelegenheid is het in onze vereniging de
gewoonte onze leden in het zonnetje te zetten
voor hun verenigingstrouw in die periode met een
oorkonde en een bloemetje.
In "normale" tijden zonder Covid doen we zo’n
huldiging bij een concert rondom de jubileumdatum, maar nu die datum inmiddels acht
maanden achter ons lag zat er niet anders op dan
het bij deze gelegenheid te doen.
Bram en Sara, nogmaals dank voor jullie trouwe
lidmaatschap en gefeliciteerd, hopelijk blijven we
nog lang samen muziek maken.

JUBILEUMACTIVITEITEN VAN DE 100-JARIGE BAAM VERDER
VERPLAATST NAAR 2022
Zoals we al meldden in de Nieuwsbrief van juli 2020: De 100-jarige Bond van Amsterdamse Amateur
Muziekverenigingen (BAAM) had grootse plannen voor het jubileum in 2020. Workshops “voor elk wat wils”
voor alle verenigingen en hun muzikanten, een muzikale BAAM-tournee langs verschillende Amsterdamse
pleinen, en een speciale jubileumeditie van de BAAM Proms op zondag 1 november 2020. Verschillende
verenigingen, waaronder de onze, waren al aan het nadenken over een bijzonder invulling van deze
Jubileumproms.
Maar ook hier gooide Covid grote hoeveelheden roet in het eten en alles werd afgelast.
Inmiddels is duidelijk dat het ook geen haalbare kaart is de jubileumviering in 2021 te laten plaatsvinden.
Verenigingen hebben het nu immers druk genoeg met hun eigen herstart.
Daarom is besloten het jubileum alsnog te vieren in 2022. Plannen worden in de komende maanden
uitgewerkt, en in het voorjaar kunnen we aan de slag met de voorbereiding van de muzikale bijdragen.

VERZOEK AAN ONZE DONATEURS / VRIENDEN VAN TAVENU/KAPH
U steunt ons met een jaarlijkse bijdrage, hartelijk dank voor deze trouwe steun, deze is voor ons onmisbaar.
Nog niet van alle donateurs ontvingen we de jaarlijkse bijdrage voor 2021.
Graag ontvangen we die bijdrage op NL61 INGB 0000 1016 45 t.n.v. TAVENU/KAPH, Amsterdam.
We zenden onze donateurs géén acceptkaarten. We verzoeken u een eigen overschrijving te gebruiken.
Een aantal van u betaalt overigens nog maandelijks. We stellen het op prijs als u overgaat op kwartaalof (half)jaarbetaling.

STEUN ONS MET GRATIS SPONSORKLIKS
Als je online koopt of boekt bij zo’n 300 webwinkels, zoals KLM,
MediaMarkt, Cool Blue en Bol.com, krijgt TAVENU/KAPH
een percentage van het aankoopbedrag als commissie, terwijl je
als klant hetzelfde betaalt.
Ga daarom altijd eerst naar www.sponsorkliks.nl en type daar
TAVENU/KAPH. Je wordt dan doorgelinkt en kunt online bestellen.

BELANGSTELLING VOOR TAVENU/KAPH?
•
•
•

Wilt u (weer) muziek gaan maken? Spreekt ons orkest en repertoire aan?
Wilt u ons steunen als donateur? Nieuwe vrienden van TAVENU/KAPH zijn
altijd welkom! U kunt zich aanmelden bij de secretaris.
Houd ons in de gaten op Website en Facebook, neem contact met ons op
of kom na de vakantie eens langs bij een repetitie of uitvoering.

LIKE TAVENU/KAPH
OP FACEBOOK

