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Terugblik 2006: Optredens en
activiteiten

Kerstreces en het Oude Jaar gedag
zeggen!
Braamt, 23-12-2006 - Tussen Kerst en Nieuwjaar houden
we geen repetitie en is er ook geen bijeenkomst meer.
.....FF uitrusten van het afgelopen jaar waarin we als
groep toch weer veel hebben bereikt. Het nieuwe jaar
komt er ook weer waarin wij als snel weer aan de bak
moeten. Op 4 januari start de voorbereiding op ons
komende optreden bij de Pronkzitting bij de Paverts in
Zeddam en daarna staan de Carnavalsoptochten weer
voor de deur....

Kerstgroet en Nieuwjaarwens
Braamt, 23-12-2006 - Aan eenieder die wij via een
andere weg nog niet heb kunnen bereiken, wensen wij
jullie als Braomps Kabaal nog fijne dagen toe en een
gezond en voorspoedig 2007!

Nieuw aspirantlid: Jörg Knuvink
Braamt, 06-12-2006 - Op de repetitie-avond hebben we
een nieuw aspirantlid welkom geheten: Jörg Knuvink.
Jörg speelt slagwerk\percussie en doet dat al heel veel
jaren. Jörg is geen onbekende voor ons. Zo deed hij vorig
jaar al een keer mee bij de Carnavalsoptocht in 's
Heerenberg. Met Jörg worden we, als de ballotage
positief verloopt en Jörg dat ook zelf wil, ruimer bezet in
onze slagwerkersgroep. (..het is nu wel heel erg
inschikken in de repetitieruimte!). Jörg, ook jou wensen
we veel succes de komende tijd.

Attentie van "De Paverts"
Braamt, 29-11-2006 - Als blijk van waardering over ons
recentelijk optreden hebben we van de
Carnavalsvereniging uit Zeddam nog een extra attentie
mogen ontvangen. Het natje en droogje werd bijzonder
gewaardeerd. Ook via deze weg onze welgemeende
dank hiervoor!
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Goeie pers in het Montferlandsnieuws
Zeddam, 21-11-2006 - In het streekblad "Het
Montferlandsnieuws" van 21 november 2006 is een
artikel opgenomen over het afscheid van Hans I (
"Afscheid Prins Hans I goed verlopen") . Het artikel
eindigt met de volgende volzinnen:
"Het was een zeer geslaagde avond, onder de muzikale
begeleiding van Braomps Kabaal. Het was de eerste keer
dat zij op een pronkzitting de muzikale tonen
verzorgden en deden dit uitstekend".

Begeleiding van Buut-avond "de Paverts"
groot succes!
Zeddam, 11-11-2006 - Onze begeleiding van de
buutavond van carnavalsvereniging "de Paverts" uit
Zeddam is zeer goed ontvangen.
Na ons optreden hebben we van velen complimenten
mogen ontvangen. Dat is een enorme compliment voor
onze groep, zeker als je daarin beschouwt dat het voor
ons een primeur was EN OOK dat we bijzonder kritisch
(werden beluisterd en) werden vergeleken met onze
voorgangers (De Möllebult-blaozers). We kunnen
natuurlijk muzikaal niet tippen aan deze ervaren
muzikanten, maar, we werden bijzonder gewaardeerd
om het maken van de TOES, onze diversiteit van
muzieknummers, en op de wijze waarop wij sfeer
hebben gemaakt op de buut-avond.

Attentie voor onze muzikaal (René)
Braamt, 08-11-2006 - Tijdens de oefenavond heeft
Suzan namens het gehele orkest René in het zonnetje
gezet. Als dank voor zijn bijdrage en inzet voor het
orkest werd hem een bloemetje en een enveloppe met
inhoud overhandigd. De attentie werd dankbaar in
ontvangst genomen en zal een goede bestemming
krijgen!

Nieuw lid: Addie Thuis
Braamt, 01-11-2006 -Na 3 maanden op tenorsax als
aspirant-lid meegeoefend te hebben is Addie door de
groep geballotteerd en is hij als nieuw lid tot ons
dweilorkest toegetreden. Hartelijk welkom Addie!

Voorbereiding optreden buut-avond "de
Paverts"
Braamt, 08-11-2006 - Tijdens de oefenavond is er veel
aandacht besteed aan de voorbereiding voor ons
aankomend optreden bij "de Paverts", de
carnavalsvereniging van Zeddam (11-11-2006). Voor het
orkest is het de eerste keer dat het gaat optreden als
hofkapel, hetgeen toch wel iets anders is als een
gewone serenade.
Aankomende donderdagavond is er een
voorbespreking(René) en zaterdagmiddag wordt de zaal
geïnspecteerd(René en Hans). Afijn, alles wordt uit de
kast gehaald om het tot een succes te maken!

De Carnaval is aanstaande ....
Braamt, 18-10-2006 - Het was even stil, maar, de
aanvragen voor de Carnaval komen nu binnen! We
hebben een aantal nieuwe nummers aan het
feestrepertoire kunnen toevoegen, dus, dat gaat
helemaal goed komen!!!

De laatste loodjes... en nu ff wat rust
Braamt, 07-09-2006 - Met ons optreden bij de Ooiman
(inhalen vierdaagse voor bewoners van den Ooiman in
Doetinchem) en een dag erna een kort optreden voor
een jubileum bij Rutjes sluiten we een relatief drukke
periode voor ons orkest af. Tijd om even naar lucht te
happen en ook aan de andere dingen thuis weer wat
meer aandacht te geven.
Helemaal stil wordt het natuurlijk niet! Op ons honk
gaan we ons in de aankomende tijd goed voorbereiden
op de komende Carnavalsperiode. Wat nieuwe vlotte
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nummers zijn welkom en als het er even in zit wordt ook
het bigband-repertoire weer verder aangevuld of oude
(vergeten) nummers wat opgepoetst......

Nieuwe jassen!
Braamt, 31-08-2006 - Aan al diegenen die aanwezig
waren op de repetitie is een mooie nieuwe jas
uitgereikt. De jas hebben we bij ons aankomende
optreden al nodig (als het weer zo wordt als
aangekondigd). Daarmee is het tenue bijna helemaal
compleetl Alleen de opdruk van de jassen komt later
nog......

Braderie Doesburg: optreden van
uitersten
Nieuw aspirantlid: Addie Thuis
Braamt, 24-08-2006 - Gisteren hebben we een nieuw
aspirantlid welkom geheten: Addie Thuis. Addie speelt
op tenorsax. Deze hadden we nog niet in onze club dus
we worden, als alles goed gaat, daarmee een steeds
completer orkest.. Addie, we wensen je veel succes de
komende tijd!

Vakantieperiode ten einde!
Braamt, 23-08-2006 - Het heeft ff geduurd maar, het is
weer zover. De vakantie is ten einde.

Doesburg, 14-07-2006 - Er is heel wat gebeurd die
avond! Er ging van alles fout: het vervoer van de drums
ging een alternatieve route en was daar niet van af te
brengen. Mobieltjes werden uitgezet. Parkeerplaats was
er bijna niet. Kortom: we waren versnipperd en we
konden pas 45 minuten te laat met ons optreden
beginnen. Waar we wilden optreden werden we ook
nog eens gemaand om te wachten... Veel leerpunten
voor een volgende keer...
Toch was het gezellig druk en we konden onze nummers
goed maken. Achter de Waag en bij het Mosterd
Museum waren toch wel de leukste. Het publiek genoot
er zichtbaar van ..... en dan genieten wij vanzelf ook!

Eigenlijk hebben we er al weer 2 optredens opzitten
(Varsseveld op 17 aug en Lochem op 19 aug). Op 23
augustus beginnen we echter weer met onze repetitieavonden. Nieuwe aspirantleden dienen zich daarbij aan.
Voor de repetities zal er nu wat meer de nadruk komen
te liggen op het feestrepertoire. Het is namelijk, hoe gek
het ook klinkt, alweer bijna Karnaval........!

CD presentatie Azums Aosum
Azewijn, 15-07-2006 - Pas laat konden we ons kunnen
tonen: als één na laatste om 23.45 uur! Na het lange
wachten en de vele biertjes hebben we een goed
optreden verzorgd en het publiek genoot hier ook
zichtbaar van onze bigband-nummers! Eric van
Duinkerken hielp ons om de trombone-sectie wat aan te
vullen. Eric, nogmaals dank hiervoor!
Vanuit deze zijde ook een felicitatie aan Azums Aosum.
Fantastisch idee om gezamenlijk zo een cd te maken.
Het feest was geweldig, het weer was goed, de muziek
was van alles wat en het bier smaakte goed..
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Jaarvergadering goed bezocht
Braamt, 28-06-2006 - Op deze repetitie-avond is de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was
bijna 100% en er werden veel zaken besproken. Naast
een uitvoerige evaluatie van de ervaringen van het
afgelopen jaar zijn er ook weer doelen gesteld. We
houden je uiteraard daarvan op de hoogte !

De krant gehaald met dweildag Rheden
Tot onze eigen verrassing bleek dat we met ons tweede
(!) optreden op een dweildag-evenement de regionale
krant hebben gehaald. Het artikel ging wel niet specifiek
over ons orkest, maar, met onze feestelijke uitstraling bij
de optredens van andere orkesten is er van onze groep
een kiekje gemaakt en groot afgedrukt. Leuk toch? (voor
de artikelen klik op artikel1Rheden of artikel2Rheden).

Nieuwe muziek en weer nieuwe
geplande optredens
Braamt, 10-05-2006 - Er zijn wederom twee nieuwe
nummers uitgedeeld voor het zomerrepertoire. We
kunnen nu dan ook een aantal setjes vullen met stevige,
goed in het gehoor liggende nummers die uitermate
goed geschikt zijn voor het opluisteren van braderieën
en andere soortgelijke gelegenheden.
Na ons optreden op het Treutfestijn in 's-Heerenberg
(koninginnedag) en bij Juffrouw Tok in Nieuw-Dijk staan
er weer andere optredens gepland in mei. Het wordt
een (voor onze begrippen) een drukke maand....

Trommel kwijt!

Voorlopig laatste nieuwe muziek
Braamt, 18-06-2006 - De laatste nieuwe nummers voor
het zomerrepertoire zijn nu uitgedeeld en liggen als het
goed is op de lessenaar. Vanaf nu lassen we een pauze
in v.w.b. het inbrengen van nieuwe nummers. Het
bestaande repertoire heeft voldoende nummers die we
ook nog kunnen doornemen...

CD-opname van Braomps Kabaal t.g.v.
jubileum Azums Aosum
Zeddam, 20-05-2006 - Afgelopen hebben we, voor het
eerst in onze carrière, een CD-opname gemaakt. Het
betrof een opname voor de jubileum CD van Azums
Aosem. Een prima initiatief, waardoor de collega
orkesten een kans krijgen om eens professionele
opname te maken, en zich kunnen presenteren.
Bij Huub Alofs in de geluidsopname-studio hebben we
het nummer "Eye of the Tiger" opgenomen, en dat werd
strak op de plaat gezet. We zijn benieuwd naar het
resultaat en de prestaties van de andere orkesten. Op
15 juli 2006 wordt de CD gepresenteerd in Azewijn
tijdens het jubileum feest. Het is de bedoeling dat de
deelnemers dan ook van zich laten horen. Iedereen is
van harte welkom.
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Nieuw-Dijk, 03-05-2006 - Na ons optreden bij Juffrouw
Tok is bij terugkomst op het honk geconstateerd dat een
trommel van ons drumstel ontbrak. We hebben geen
idee of iemand een grap met ons heeft uitgehaald, het
ding gejat is of door ons onderweg is verloren. Hoe dan
ook, de trommel is niet terug gevonden en we moeten
dan ook op zoek naar een nieuwe! Dat is niet leuk ( en
zeker niet voor drummer Robert).
Mocht iemand dit lezen en de trommel gevonden
danwel een andere (zwarte) trommel voor een drumstel
hebben, neem dan svp contact met ons op!!!!!

Nieuwe muziek en drietal optredens kort
na elkaar
Braamt, 12-04-2006 - Er zijn weer nieuwe nummers
uitgedeeld die ons zomerrepertoire nog uitgebreider
maken en er liggen er ook nog een paar op de plank! De
nummers vallen meer in het bigband-repertoire en de
drumsectie gaat daardoor een steeds belangrijker plek
innemen....
Ongebruikelijk voor ons, maar, we gaan kort na elkaar
een aantal optredens verzorgen, t.w.: Feest van Remy
en Hetty, Paasvuur Palestra en Den Ooiman.

Nieuw lid: Richard Bernasco
Braamt, 08-03-2006 - Na 3 maanden op trompet als
aspirant-lid meegeoefend te hebben en vervolgens met
ons meegedaan te hebben met ons optreden in 's
Heerenberg is Richard Bernasco geballotteerd en als
nieuw lid tot ons dweilorkest toegetreden. Hartelijk
welkom Richard!

Carnavals-optocht Braamt

Start repetities van nieuwe nummers
voor het voorjaar- en zomerseizoen

Braamt, 12-02-2006 - De eerste Carnavals-optocht van
de regio was wederom in ons eigen Braamt. Hier spelen
we al sinds jaren voor de optocht. Dit jaar waren we de
opwarmer voor de vele toeschouwers die in guur weer
in afwachting waren voor de optocht. Na afloop nog
enkele sessies geblazen in "De Olde Boerderi-je" en het
feest op sleeptouw genomen. Daarna gezellig samenzijn
bij "Lied op den Deel".

Braamt, 08-03-2006 - De Carnaval zit er weer op en het
voorjaar- en zomer-seizoen komt er weer aan. Tijd om
aanvullingen te doen aan ons repertoire. Er zijn nieuwe
nummers uitgedeeld!

Geen repetitie i.v.m. naweeën Carnaval
Braamt, 01-03-2006 - Er is geen repetitie afgesproken
ivm de voorafgaande Carnavals-festiviteiten. Op 8 maart
wordt pas weer gestart met de voorbereiding van het
voorjaar- en zomer-seizoen 2006.

Carnavals-optocht 's Heerenberg
’s-Heerenberg, 26-02-06 - Voor eerst optreden in ’sHeerenberg: het Mekka (leuke woordspeling) van de
carnaval in de Achterhoek. We schatten zo’n 30.000
mensen langs de kant, geweldig ambiance!! We hebben
hier, met een complete bezetting van 16 man, een
uitstekend visite-kaartje afgegeven. Ook na afloop was
het nog oergezellig, in zaal "de Heeren van Bergh".
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Optreden bruilofstfeest in zaal "van
Uhm" Wehl
Wehl, 11-02-2006 - Invalbeurt omdat een ander orkest
niet kon. Het was een goed optreden, de sfeer zat er
goed in. Jammer dat het maar een half uurtje was....
Tevens was dit het debuut van het meenemen van ons
drumstel bij een optreden, hetgeen toch wel een succes
mag worden genoemd. We hebben sinds kort een
kompleet drumstel op een stellage gebouwd, waarop
Robert zich helemaal kan uitleven.....

Bijlage: Artikelen in dag en weekbladen
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-- einde jaarboek –
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