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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Gelukkig hebben de leden van Harmonie Euterpe de laatste tijd weer goed kunnen repeteren. In de 

vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van een uitwisselingsconcert op zaterdag 16 oktober 

maar nog zonder nadere omschrijving. 

Voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie is het voltallige harmonieorkest onder leiding van 

Thom Roosen weer te zien en te beluisteren. Dit doen ze met een “concert voor Venray” op 

zaterdag 16 oktober om 20.15 uur in de Schouwburg.  

Het concert is een uitwisseling met Muziekvereniging TOG Welten-Heerlen onder leiding van dirigent 

Txemi Etxebarria. 

Voor beide orkesten is dit een belangrijk moment om de draad weer op te pakken na een moeilijke 

periode. Euterpe biedt dit concert gratis aan. Een gezellige muzikale avond biedt een afwisselend 

programma voor jong en oud.  

De presentatie wordt verzorgd door president Wim De Schryver. 

Als Vriend van Euterpe bent u meer dan welkom bij dit concert. Er worden voor u een tweetal rijen 

voor in de zaal vrijgehouden, zodat u bent verzekerd van een goede plaats. 

Vergeet niet een Corona app, dan wel een papieren versie, eventueel een bewijs dat u corona hebt 

doorgemaakt of een negatieve PCR-test mee te nemen. 

Dan rest mij nog u zeer te bedanken voor uw jaarlijkse bijdrage. Mocht u er nog niet aan hebben 

gedacht, dan is het nu een mooie gelegenheid om dat vóór het concert nog over te maken. 

Zie de bijlage voor de poster. 

 

Graag tot ziens bij het concert en met een vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Fons Poos, voorzitter  

 

Agenda: 

 

16 oktober Uitwisselingsconcert “Concert voor Venray” 20.15 uur in de Schouwburg 

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  

 

 

         Oktober 2021 

mailto:poos@home.nl

