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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Het themaconcert Viva las Vegas, waar de Harmonie en ook meerdere muzikanten en artiesten van 

buiten zo naar toe geleefd hebben, ligt alweer achter ons. De reacties van het publiek en de media 

waren lovend, en ook het bestuur van de Stichting Vrienden, en ik denk ook velen van u, hebben er 

van genoten. Hulde! 

Dankzij u kon de Stichting een waardevolle bijdrage leveren in de kosten van de organisatie, met 

name voor de aankoop van de  zogenaamde “ticketmodule”. Hartelijk dank hiervoor. 

Hieronder enige van de vele indrukken! 

 

 
 

Wij hopen ook weer vele Vrienden bij onderstaande gelegenheden te ontmoeten. 

 Namens het Stichtingsbestuur wens ik u een mooie Kersttijd en een voorspoedig 2017! 

 

Fons Poos, voorzitter 

 

 

 

 

Op vrijdag 16 december zal de Harmonie, bij de opening van de ijsbaan, 

van zich laten horen .  

 

 

 

Kerstviering 

 

Ook dit jaar zal het Opleidingsorkest op Kerstavond 24 december de 

gezinsviering in de Grote Kerk Sint Petrus’ Banden opluisteren. De dirigent 

is Marc Koninkx en de aanvang is 19.00 uur. Iedereen is met of zonder 

(klein)kinderen welkom!  
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Nieuwjaarsconcert 

 

Op zondag 8 januari 2017 kunt u als eerste de vernieuwde schouwburg bezoeken 

als onze gast bij dit concert!  Vóór de pauze speelt het Opleidingsorkest en na de 

pauze het Grootorkest, onder leiding van Marc Koninkx. 

 Presentatie door Cynthia Siefers. 

De Vrienden en Sponsoren worden uitgenodigd voor een kop koffie om 10.45 uur 

in De Artiest. Het concert begint om 11.30 uur en de toegang is kosteloos.  

Nieuw!!  Graag even aanmelden voor zitplaats en koffie bij de secretaris:     

ingeadriaansens@home.nl 

 

 Vastelaovesconcert 

 

Op vrijdag 17 februari 2017 wordt  door het Grootorkest van 

de Harmonie het Vastelaovesconcert gegeven onder leiding 

van onze dirigent Marc Koninkx, en gepresenteerd door Steef 

Janssen.  

Gastoptredens o.a. van Close Harmony Group Confetti en De 

Geraniejums. 

Er wordt gezorgd voor een afterparty met lifemuziek! 

U kunt nog plaatsbewijzen bestellen bij de schouwburg, maar 

wees snel want het loopt al aardig vol!  Telefoon 530999 of via www.schouwburgvenray.nl.  

Aanvang 20.11 uur. 

De Vrienden en Sponsoren van de Harmonie worden ook hier uitgenodigd  door het Stichtings- en 

Harmoniebestuur voor een kop koffie vanaf 19.15 uur op de eerste etage aan de voorzijde in een 

nieuwe zaal! Ook in de pauze wordt hen daar een drankje aangeboden.  

Nieuw!!  Graag even aanmelden voor koffie en pauzedrankje bij de secretaris: 

ingeadriaansens@home.nl 

 

Vastelaovesmis op zondag 26 februari 2017: deze vindt plaats in de Grote Kerk van Sint Petrus’ 

Banden en begint om 11.00 uur. De mis wordt opgeluisterd door het Grootorkest van Euterpe. 

 

Vastelaovesoptocht op maandag 27 februari 2017: Door de Koninklijke Harmonie Euterpe i.s.m. 

MMSK Sint Petrus’ Banden wordt hier natuurlijk als vanouds weer aan deelgenomen. 

 

Het leerlingenconcert op zondag 19 maart 2017 vindt plaats in Odeon. Georganiseerd door 

Houtblazers Atelier Lucassen . Aanvang 11.30 uur. 

 

Solisten en Ensemble Festival op zaterdag 25 maart 2017 in Ysselsteyn.  

 

Tot slot wenst het stichtingsbestuur u nogmaals Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2017! 

 

 

 

http://www.schouwburgvenray.nl/

