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Beste Vrienden van Euterpe,
De zomervakantie is voor de meesten weer voorbij. De eerste repetitie van het grootorkest was op
donderdag 8 september, en het opleidingsorkest was op 15 september weer van de partij.
Gelukkig is het orkest weer onder leiding van onze dirigent Marc Koninkx die is hersteld van een voor
hem zeer belangrijke operatie!
Voor het grootorkest breekt er een hele drukke tijd aan, omdat het zich serieus voorbereidt op het
Themaconcert, dat op zaterdag 19 november in de evenementenhal van Venray wordt gegeven:
Viva Las Vegas!
De Venrayse evenementenhal wordt
omgetoverd in Las Vegas style. De wereld van
glitter en glamour komt tot leven. We brengen
de muziek van grote sterren uit de jaren ’70 en
’80, zoals Elvis, Tom Jones, Joe Cocker enz..
Euterpe wordt daarbij ondersteund door
regionaal bekende solisten zoals Don Mulders,
Geert Pelzer, Koen Mijnster en de band RU2.
Daarnaast zal Nederlands beroemdste Elvis ,
Bouke Scholten,voor u optreden!
We sluiten de avond in stijl af met een
afterparty.
Als Vriend bent u al een grote steun voor de
Harmonie, maar u zou ons bijzonder steunen
door naar dit spectaculaire concert te komen
en via onze website www.euterpevenray.nl
kaarten te bestellen.
U zult een fantastische avond uit beleven!

Een toegangskaart voor dit avondvullend programma met aanvang 20.30 uur, kost Euro 19,50 per
persoon en die kunt u digitaal bestellen en betalen via www.euterpevenray.nl.
Exclusief voor u, als Vriend van Euterpe, kunt u ook kiezen voor het volgende arrangement:
ontvangst 18.15 uur met een welkomst-drankje in de evenementenhal, een warm en koud buffet
met twee drankjes, inclusief toegangskaart, voor Euro 48,00 per persoon! Dit laatste arrangement
kunt u bestellen via de secretaris Inge Adriaansens door een mail te sturen naar
ingeadriaansens@home.nl of telefonisch op 0478-582557
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Het

Nog een vooruitblik op het programma van de Harmonie:
Zondag 13 november:
Zaterdag 19 november:
Donderdag 24 november:
Zaterdag 26 november:
Zaterdag 24 december:

Intocht Sint Nicolaas
Themaconcert Viva Las Vegas in de evenementenhal Venray
Algemene ledenvergadering 20.00 uur in Odeon
Ceciliaviering en huldiging jubilarissen 20.00 uur in Odeon
Opluisteren Kerstavondmis door het opleidingsorkest 19.00 uur
Grote Kerk Venray

Kortom weer genoeg te doen voor alle leden van de Harmonie, maar de grootste uitdaging is toch
wel Viva Las Vegas op zaterdag 19 november in de evenementenhal van Venray!
Daarom wordt u nogmaals van harte uitgenodigd.
Namens het bestuur wens ik u een mooi en muzikaal najaar en graag tot ziens “in Las Vegas”of op
een andere door de Harmonie opgeluisterde bijeenkomst.
Met vriendelijke groet van uw voorzitter,
Fons Poos

Glas-in-lood raampje gemaakt door Anthonie Coolen. Het siert de muziekzaal in Odeon.

