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Beste Vrienden van Euterpe,
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al werd aangegeven
wordt uw bijdrage voor een deel gebruikt voor het
onderhoud en vervanging van instrumenten.
Het melodisch slagwerk was nu echt aan vervanging
toe. Met zorg heeft de slagwerkgroep een nieuwe
xylofoon en een tafelklokkenspel aangeschaft. Door
uw bijdrage kon de Stichting Vrienden van de
Harmonie dit bekostigen! Dit fraaie set stimuleert de
slagwerkers om deze instrumenten weer vaker in te
zetten. Namens hen veel dank!
Wat het komende programma betreft, moet ik u helaas mededelen dat het oorspronkelijk geplande
traditionele Nieuwjaarsconcert op 7 januari 2018 niet doorgaat. Dit heeft te maken met de korte
voorbereidingstijd tussen dit concert en het Vastelaovesconcert. Dat zou de kwaliteit niet ten goede
komen. De Harmonie vindt dat natuurlijk heel spijtig, maar er wordt voor 2018 gewerkt aan een
alternatief hiervoor in de vorm van een Voorjaarsconcert.
Wij hopen daarom velen van u te ontmoeten bij het Vastelaovesconcert op vrijdag 2 februari 2018.
De Vrienden en Sponsoren van de Harmonie worden hierbij weer uitgenodigd door het Stichting- en
Harmoniebestuur voor een kop koffie vanaf 19.15 uur op de eerste etage aan de voorzijde in het
kleine zaaltje. Ook in de pauze bent u daar welkom om samen het glas te heffen!
U kunt nog kaarten bestellen bij de Schouwburg (www.schouwburgvenray.nl of tel. 530999).
Graag even aanmelden voor koffie en pauzedrankje bij de secretaris: ingeadriaansens@home.nl.
Agenda:
24 december
2 februari
4 maart
10 maart

Kerstavondmis, gezinsviering om 19.00 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door het
orkest o.l.v. dirigent Marc Koninkx
Vastelaovesconcert 20.11 uur Grote zaal, Schouwburg
Leerlingenconcert Houtblazersatelier Lucassen 11.00 uur in Odeon
Solisten en ensemblefestival.

Diegenen van u die de brief nu per E-mail ontvangen kunnen aangeven of zij dat eventueel op een
ander mailadres willen ontvangen of toch liever per post, en zij die hem nu per post hebben
ontvangen kunnen eventueel hun E-mailadres opgeven bij ingeadriaansens@home.nl.
Het bestuur wenst u allen een mooie Kersttijd en een voorspoedig 2018!
Fons Poos, voorzitter

