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Beste Vrienden van Euterpe,
Ik hoop dat u er ook was op het uitwisselingsconcert van Euterpe en Muziekvereniging TOG-Welten
op 16 oktober. Het was weer genieten. Ik denk zowel voor de gasten als de muzikanten. Ook het
concert van de opleidingsorkesten van Venray en omgeving, The Sky is No Limit, op 24 oktober was
een groot succes.
Het orkest is al weer druk aan het repeteren, eerst voor het Nieuwjaarsconcert op zondag 2 januari.
U bent van harte uitgenodigd om voorafgaand om 10.45 uur een kop koffie te komen drinken op de
vide van de Artiest, waarna het concert om 11.30 uur begint. De toegang is voor iedereen vrij, maar
voor de Vrienden worden vóór in de zaal enige rijen gereserveerd!
Vervolgens bent u zeer welkom op het Vastelaovesconcert op vrijdag 18 februari met aanvang 20.11
uur. De Vrienden en Sponsoren zijn voorafgaand om 19.30 uur uitgenodigd voor een kop koffie en in
de pauze voor een drankje op de vide van De Artiest. Hiervoor kunt u kaarten à € 22,50 bestellen bij
de Schouwburg, maar ook via onze secretaris Inge Adriaansens zodat u bent verzekerd van een
goede plaats vóór in de zaal of vóór op het balkon ( E-mail: ingeadriaansens@gmail.com en
bankrekening NL56RABO 0300475268 t.n.v. Stichting Vrienden van Euterpe). Wel zolang de voorraad
strekt tot 1-01-2022!
Wat verder weg, maar mogelijk nog
aantrekkelijker is het geplande concert
“Musicals in Concert” op zaterdag 25
juni 2022 met aanvang 20.15 uur! In
'Musicals in Concert' worden
modernere en klassiekere musicals,
zoals The Lion King en The Phantom
of the Opera, vertolkt door de
Koninklijke Harmonie Euterpe samen
met een aantal andere Venrayse
culturele verenigingen: Close
Harmony groep Confetti, Dizzy Dance
en zangkoor Mix. Daarnaast schitteren Don Mulders en Caroline de Schryver als solisten.
Het orkest speelt onder leiding van Thom Roosen. De presentatie wordt verzorgd door Tom
Vaessen.
Ook hiervoor kunt u al kaarten à € 22,50 bestellen bij de Schouwburg, maar ook bij onze secretaris
ingeadriaansens@gmail.com met bovengenoemd bankrekeningnummer en wel zolang de voorraad
strekt tot 1 mei 2022!
Blijf voorzichtig en coronavrij, zodat we elkaar kunnen ontmoeten!
Met een vriendelijke groet namens het bestuur,
Fons Poos, voorzitter

Agenda
14 november
20 november
02 januari
18 februari
27 februari
22 mei
26 mei
25 juni

Sinterklaasintocht
Ceciliafeest
Nieuwjaarsconcert 11.30 uur in de Schouwburg
Vastelaovesconcert 20.11 uur in de Schouwburg
Vastelaovesmis 11.00 uur in de Grote Kerk
Communiemis 11.30 uur in de Grote Kerk
Concertreis naar Brighton U.K.
Themaconcert “Musicals in Concert” 20.15 uur in de Schouwburg

Hieronder nog een fraai stukje historie van de Koninklijke Harmonie Euterpe opgetekend
door Twan van Els. Zeer toepasselijk gezien de huidige tentoonstelling “De wederopbouw
van Venray” in het museum in De Borggraaf.

Omdat de Venrayse harmonie zich niet wenste aan te sluiten bij de verplichte Kultuurkamer, werd de
vereniging tijdens de oorlog het zwijgen opgelegd. De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de
Duitse bezetter ingesteld instituut, waar iedereen die het vak van kunstenaar, schrijver, muzikant of
podiumartiest wilde uitoefenen, zich bij diende aan te melden. De Kultuurkamer stond ten dienste van
de ideologie en was pro-Duits gericht. “Dan maar liever geen muziek”, was het besluit van bestuur en
muzikanten en de instrumenten werden tijdelijk opgeslagen. Afgesproken werd, dat de Engelse
bevrijders met muziek zouden worden ingehaald zodra ze Venray naderden. Maar dat zou heel anders
uitpakken. Venray kwam midden in het oorlogsfront te liggen en werd zwaar getroffen. Nagenoeg het
gehele instrumentarium van de harmonie ging verloren. Maar in 1945 werd de draad weer opgepakt
en krabbelde de vereniging langzaam overeind. Er kwam een nieuwe directeur, Jac Janssen, die in 1948
werd opgevolgd door Jan Verstegen. Hij genoot faam als trombonespeler en behaalde veel prijzen op
solistenconcoursen. Hij ontwikkelde zich tot het boegbeeld van de Venrayse blaasmuziek. Daarover
een volgende keer meer. Op bijgaande foto de eerste aubade onder leiding van de nieuwe dirigent Jan
Verstegen, gemaakt bij de opening van de land- en tuinbouwtentoonstelling in 1948. Geheel rechts Jos
Aerts, secretaris van de harmonie. Naast hem president H. Sala, de dierenarts. De man met de kleine
trom naast vaandeldrager Jan Siebers is Grad Janssen, beter bekend als Grad van den Ellestieke, die
in 1948 al bijna 60 jaar lid was van de vereniging.

