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IK GEEF DE PEN DOOR AAN… 
Een oude bekende uit de OBKrant. Daar heette het “De pen”. 

De rubriek waarin een lid van OBK iets meer over zichzelf vertelt. 

Deze keer is het de beurt aan Tim Filippini. 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik wil Alicia graag bedanken voor het doorgeven van de pen, omdat jullie dan misschien iets meer over mij te 

weten komen.  

 

Ik ben Tim Filippini en ik kom Veghel. Ik speel al 10 jaar met veel plezier trompet. 

Het orkest waar ik ben begonnen toen ik net begon met trompet spelen was TOF(Toekomstig Orkest Frisselstein). 

Na een aantal jaar ben ik doorgegroeid naar het opstap orkest en nu zit ik alweer een aantal jaar bij het groot  

harmonieorkest van Frisselstein.  

 

Verder hebben we sinds kort een bigband opgestart waar ik ook aan deelneem en waarbij wij tijdens fabriek 

magnifiek ons eerste succesvolle optreden hebben gehad.  

 

Ik heb vaak gesprekken met mijn muziekdocent over wat ik wil met de muziek. 

Ik zit er heel erg aan te denken om naar het conservatorium te gaan en daardoor heeft mijn docent geadviseerd 

om zoveel mogelijk uren te maken op de trompet. Nou leek het mijn een leuk en goed idee om bij een extra orkest 

mee te spelen waardoor ik meer ervaring en me op meerdere vlakken kan ontwikkelen. 

In overleg met mijn ouders heb ik ervoor gekozen om bij OBK lid te worden. Ik heb door mee te mogen doen aan 

Het Blauwe Uur weer veel ervaring opgedaan.  

 

Nu denken jullie misschien: “Is die jongen alleen maar bezig met muziek?”, maar dat is niet zo. 

Ik ga ook graag met mijn vrienden sporten om toch een beetje actief te blijven. 

Ik werk twee avonden in de week bij de Jumbo De Bunders en in vakanties bij Peri in Schijndel.   

 

Ik hoop dat jullie iets meer over mij te weten zijn gekomen en als er nog vragen zijn dan weten jullie mij te vinden.  

 

Omdat ik nog niet zo lang bij jullie in het orkest zit vind ik het heel moeilijk om iemand te kiezen. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om de pen door te geven aan onze dirigent Sef.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

GEZOCHT 

De commissie PR van OBK is op zoek naar jou… 

Vind je het ook leuk en belangrijk om gebeurtenissen binnen Muziekvereniging OBK vóór, tijdens en na 

een evenement in het nieuws te brengen via (social) media, neem dan contact op met één van onze 

bestuursleden! 
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AGENDA 

 
Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

   

ZOMERVAKANTIE 

 

Wo. 31-8/Do. 1-9 Eerste repetitie na de zomervakantie 

Za. 29 oktober Jubilarissenconcert 

Za. 5 november Jumbo Muziekfestival (SWG) 

Zo. 20 november Concert (HO) in de middag. Info volgt. 

Zo. 18 december Kerstconcert (HO) 

Ma. 26 december  Opluistering Hoogmis + Kerstviering 

24+25+26 november 2023    Lost in Music – Onder voorbehoud 

 

Funtastic 

  

ZOMERVAKANTIE  

 

Wo. 31-8/Do. 1-9 Eerste repetitie na de zomervakantie 

Wo.avond in september  NOIZZ – Repetitie-avond 

  met solisten/instrumentalisten 

Zo. 11 september NOIZZ – Repetitie Funtastic 

Za. 17 september NOIZZ – Studiedag 2 met alle deelnemers 

Do. 29 september NOIZZ – Technische repetitie 

Zo. 18 december Kerstconcert (Opleidingsorkest) 

Vr. 30 september t/m   NOIZZ - The Youth Music Event – Editie 2 

zo. 2 oktober 

 

 

 

 

 

ZOMERCONCERT FUNTASTIC 

 

Op woensdag 20 juli vond het 

zomerconcert van Funtastic plaats buiten 

op het terras  bij Partcycentrum Van 

Haandel. 

 

Het opleidingsorkest en de 

jeugdslagwerkgroep speelden o.l.v. van 

respectievelijk Remco Spierings en Jop 

Schellekens. 

 

Het publiek genoot van een mooi concert 

met een sfeervol zomeravondgevoel. 

 

 

HET BLAUWE UUR GROOT SUCCES 

 

In het weekend van 16 en 17 juli vond Het 

Blauwe Uur plaats. Hét evenement waar 

we met z’n allen zo lang naar hadden 

uitgekeken. 

 

En wat was het prachtig! Louter positieve 

reacties van het publiek. 

 

 
 

We kunnen terugkijken op iets wat de 

geschiedenisboeken in zal gaan als een 

geweldig spektakel waar iedereen met 

heel veel plezier op zal terugkijken. 

 

 

 

WIST JE DAT 

 

• We weer een aantal geslaagden hebben: 

Meike van Deursen – Theorie Trompet B 

Julius Poucki – Theorie Trompet B 

Cathelijne Roozen – Theorie Saxofoon A 

Fenne Verkuijlen - Theorie en Praktijk Klarinet A 

Teun Verkuijlen – Theorie Trompet B 

Tessa Tielemans – Praktijk Trompet B 

Britt Baggermans – Praktijk Trompet C 

• Elio zich had verslapen bij het Blauwe Uur. 

Hij kwam met gedoofde lichten aangefietst 

tijdens het eerste werk. 😉 

• Ook Gilbert uit bed moest worden gebeld om 

02:45 uur. 😉 

• Nico ook ontbrak bij de koperfanfare tijdens de 

opening in het Molenpark. 😉 

 

 


