COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Met woensdagavond nog een
‘reguliere’ repetitie en zaterdagmiddag een generale repetitie
werd het uiteindelijk zaterdagavond. Daarmee kwam er een
spetterend einde aan een heel
traject om het dirigeren van een
echt orkest een klein beetje onder
de knie te krijgen. En met Ilse van
Haren als Maestro 2017 kwam
deze spannende wedstrijd tot een
grootse finale. Een superavond,
met een strakke organisatie, met
een orkest waarvan alle leden hun
beste beentje voor gezet hebben
en er geweldig uitzagen – complimenten voor de presentatie.
Met Christan van Gelder die een
filmreportage over de weg er naar
toe -met nog enkele verrassingengemaakt had. En met de enige
echte dirigent Frank Steeghs, die
ons vanuit de coulissen subtiel en
soms minder subtiel nog wat sturing probeerde te geven, werd er
niets aan het toeval overgelaten en
mochten Jos, Karel, Ilse en ik onze
kunsten vertonen. Licht, muziek,
geluid en speciale effecten, het
plaatje was helemaal compleet.
Niet alleen de werkgroep, maar
echt iedereen die dit mede mogelijk hebben gemaakt, mogen met
heel veel trots terugkijken op dit
traject. Oploo was overigens ook
aanwezig om de happening mee
te maken en te bekijken of er ook
bruikbare momenten voor hun
eigen Maestro 2017 bij waren.
En nogmaals, het was een top-

avond. Ilse komt niet alleen
in de geschiedenisboeken als
een onderneemster die zowel
op zakelijk als persoonlijk vlak
heeft laten zien over enorm veel
kracht en doorzettingsvermogen
te beschikken, maar ook op muzikaal gebied over heel veel talent
beschikt. Daarnaast ook een heel
lieve, gezellige en aardige vrouw,
dus alleen al daarom veel waardering. We hebben met ons vieren
veel schik gehad, we hebben kunnen lachen, maar ook onze ‘buikpijnmomenten’ kunnen delen. De
avond tevoren was ik overigens te
gast bij collega Pierre Bos in Boekel bij Sense of Harmony. Ook een
geweldige happening met goede
musici, vocale solisten en een heel
mooi en toegankelijk programma.
Zittend, luisterend en genietend
op de tribune geeft toch een heel
ander gevoel dan met spanning
op het podium een orkest dirigeren. Althans voor mij! Dus als Sint
Cecilia het nog een keer aandurft
om dit project te herhalen, dan
zit ik met heel veel plezier op de
tribune om en te genieten en de
nieuwe maestro’s aan te moedigen!
Die zaterdag begon overigens ook
al weer in Boekel. Daar mocht om
08:00 uur in Huize Padua onze
brandweer van post Wanroij acte
de présence geven bij de vaardigheidstoetsen ofwel de brandweerwedstrijden. In elk scenario zit
altijd wel iets venijnigs. Nu was
het een groot gebouw, met meerdere ingangen, sommige deuren
open, andere dicht, met sleutels
en lopers en een plattegrond. De
ploeg heeft het goed gedaan een
mooie vierde plaats en daar mag
iedereen trots op zijn.
Afgelopen zondag was de eerste dag van de open atelierroute.
Tijdens het aankomend paasweekend is er zelfs twee dagen de
gelegenheid om onze eigen kunstenaars, de gastexposanten en
de ateliers te bezoeken. Kortom,
noteer of zondag of maandag in
uw agenda, het is zeker de moeite
waard!
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