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Beste Vrienden van Euterpe,
De reis naar Berlijn van 26-29 mei was een
groot succes. Nog vóór we Berlijn bereikten
waren we te gast op het Himmelfahrtfest in het
Oostduitse plaatsje Grebs bij Ziesar waar we
zeer hartelijk werden ontvangen door de
plaatselijke harmonie en de burgemeester. De
plaatselijke harmonie konden wij afwisselen in
de speciaal daarvoor gebouwde tent. Het was
overigens prachtig mooi weer. Na ons optreden
deden wij ons tegoed aan speciaal voor ons
gebakken taart en een “richtige” barbecue met
het nodige bier!
Op dag 2 maakten we met de bus een stadsrondrit met een Nederlandssprekende gids. Op
imposante plekken werd natuurlijk uitgestapt. “s
Avonds werd gegeten in “Max und Moritz” en
werd er een leuke quiz gedaan over muziek. Op
dag 3 maakten we ’s ochtends een boottocht
over de Spree en ’s middags traden we op in het
imposante Sony Center aan de Potsdammerplatz.
Op zondag 29 mei weer huiswaarts met nog een
bezoek aan de oude grensovergang oost-west bij
Helmstedt-Mariënborn inclusief museum.
Een mooie reis en goed voor de teambuilding die
de muzikanten zeker van voordeel zal zijn bij het
komende themaconcert “Musicals in Concert” op zaterdag 25 juni a.s..
Hopelijk heeft u al kaarten in uw bezit voor deze uitzonderlijke avond vol met muziek, zang en dans.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij de schouwburg. Ook als u al kaarten heeft, kent u mogelijk nog
mensen in uw omgeving die wel mee zouden willen.
Onze penningmeester heeft de jaarlijkse incasso’s van uw bijdrage geëffectueerd dan wel u een nota
gestuurd. Wij rekenen ook dit jaar weer op u, en op een lange vriendschap!
Wij zijn u zeer erkentelijk daarvoor en hopen ook dat u op het komende concert van de partij bent.
In de pauze van het concert zijn de Vrienden en Sponsoren van de Harmonie welkom boven in de
kleine foyer voor een drankje (dus niet op de vide van de Artiest zoals in de vorige nieuwsbrief stond
vermeld!). Graag tot dan en met een vriendelijke groet namens het bestuur,
Fons Poos, voorzitter

