
Redactieadres: Heuvelstraat 1A, 5801 CS, 0478-854201, poos@home.nl; IBAN: NL56RABO 0300475268 

 

Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Ten tijde van de laatste nieuwsbrief in december 2020 zaten we nog in een volledige lockdown. Toen 

werd al aangegeven dat  het Nieuwjaarsconcert en het Vastelaovesconcert niet konden doorgaan. 

Helaas gold dat ook voor het zgn. “aanblazen” op 1 mei, en het gezamenlijk optreden van de 

Venrayse Hafa gezelschappen op 5 mei. Onze concertreis naar Brighton moest voor de tweede keer 

een jaar worden uitgesteld.  

Pas vanaf 22 april konden het grootorkest en het 

opleidingsorkest weer repeteren, alleen buiten, en vanaf 21 

mei mocht het weer binnen! 

Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want er staan zowel 

grote als kleine uitvoeringen op het programma. Met als 

hoogtepunt voor het opleidingsorkest het concert “The sky 

is no limit” op 24 oktober, een samenwerking van alle 

jeugdorkesten uit de omgeving, in het teken van de vrijheid.  

Het ultieme hoogtepunt voor het grootorkest wordt het themaconcert “Musicals in Concert” op 

zaterdag 25 juni 2022 in de Schouwburg!   

Door het uitvallen van de diverse activiteiten, waaronder concerten en de ijsbaanondersteuning, 

heeft de corona helaas ook een negatieve uitwerking op de financiën gehad. Er moet de komende 

tijd geïnvesteerd worden in de grotere concerten, uniformen, scholing en opleiding. 

Wij kunnen daarom uw steun niet missen en hopen op een lange vriendschap. Onze dank daarvoor. 

Binnenkort zal penningmeester Sef Raedts de afgesproken jaarlijkse incasso’s effectueren en anderen 

een nota doen toekomen. 

Rest mij om u een hele mooie coronavrije zomer toe te wensen en graag tot ziens bij de toekomstige 

uitvoeringen! 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Harmonie Euterpe, 

 

Fons Poos, voorzitter 

 

Voorlopige agenda: 

 

27 juni  Communiemis 11.00 uur in de Grote Kerk 

22 juli  Seizoensluiting Harmonie 

16 oktober Uitwisselingsconcert, uitvoering en plaats nader te bepalen 

24 oktober “The Sky is No Limit”, concert door jeugdorkesten Venray e.o. 

2 januari  Nieuwjaarsconcert 11.30 uur in de Schouwburg 

18 februari Vastelaovesconcert 20.11 uur in de Schouwburg 

27 februari Vastelaovesmis 11.00 uur in de Grote Kerk 

26 mei  Concertreis naar Brighton U.K. 

25 juni  Themaconcert “Musicals in Concert in de Schouwburg  
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