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Algemene Ledenvergadering
Opluistering 1e H. Communie
Muzikaal Jeugd Treffen
Instrumentenparade / Concert
Rommelmarkt 1 mei
Concertreis Noordwijk
ING Prijs

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 30 maart 2016 vindt de
Algemene Ledenvergadering plaats in
Party Centrum Zaelke.
In de uitnodiging die verstuurd is staat als
aanvangstijdstip 20.00 uur vermeld.
In verband met de opluistering van de 1e
H.Communieviering
is
het
echter
noodzakelijk gebleken dat het programma
voor deze H.Mis gerepeteerd wordt.
Het programma: woensdag 30 maart:
 19.30 – 20.30 uur Repetitie
 20.45 – 22.15 uur A.L.verg.

Opluistering 1e H. Communie

Op zondag 3 april 2016 luistert onze
vereniging de 1e H. Communieviering op
in de St. Martinuskerk te Tegelen.
Datum:
zondag 3 april 2016
Bijeenkomst: 09.45 uur
Locatie:
St. Martinuskerk Tegelen

Aanvang mis:10.30 uur
Kleding:
in uniform
Muziek:
Voor aanvang:
Benamor
Intrede:
The Lord bless you
and keep you
Na 1e lezing:
Let it go
Offerande:
Do you want to build
Communie:
Air
Out of Africa
Na de zegen:
Lang zullen ze leven
You’ve got a friend
in me
Reserve:
You’ll be in my heart
Can you feel the love
Tonight

Muzikaal Jeugd Treffen

Op zondag 10 april 2016 nemen
muzikanten van onze vereniging deel aan
het MJT dat dit jaar gehouden wordt in
Herberg de Bongerd te Beesel.
De deelnemers:
 Susan Stoffels
jeugdafdeling
 Marijn Kuntzelaers 3e afdeling
 Marthe Simons
2e afdeling
 Hans Simons
2e afdeling
 Mathijs van Aken 2e afdeling
 Steven Stoffels
1e afdeling
Zodra meer bekend is over het tijdstip van
het optreden kun je dat lezen op de
website van de harmonie:
www.harmonie-tegelen.nl
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Instrumentenparade
Concert met Judaska

Rommelmarkt

Op zondag 24 april 2016 vinden er twee
evenementen plaats voor ons orkest:
 De instrumentenparade. Vanaf
september vorig jaar is er een
cursus voor jongere kinderen
Music4All. Om deze kinderen
kennis te laten maken met
harmoniemuziek en instrumenten
vindt er een instrumentenparade
plaats. Deze parade gaat aan het
concert met Judaska vooraf.
 Concert met Judaska. In dit concert
zullen wij een aantal muziekwerken
alleen uitvoeren en een tweetal met
Judaska.
Het programma voor deze middag ziet er
als volgt uit:
Bijeenkomst:
13.30 uur
Locatie:
Party Centrum Zaelke
Instrumentenparade: 13.45 uur
Einde parade:
14.15 uur
Concert:
Einde concert:
Kleding:
Muziek:

14.45 uur
± 16.00 uur
in uniform
Benamor
Out of Africa
Offenbach (6 delen)
Samen met Judaska:
Pan Y Toros
Polka mit Herz
I.v.m. Koningsdag, 27 april 2016, geen repetitie

Zondag 1 mei 2016 houden wij een
tweedehandsmarkt in P.C. Zaelke.
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur
Wil jij spulletjes verkopen of weet jij
iemand die een kraam wil huren?
Er is een inschrijfformulier bijgevoegd.
Tevens kan er weer, zoals bij de vorige
markten, gebakken worden voor de
gebakkraam. Dus:
Heel de Harmonie bakt !!
Het inschrijfformulier voor het gebak van
de gebakkraam is bij deze Ceciliapost
gevoegd.

Concertreis Noordwijk

De
reiscommissie
heeft
de
voorbereidingen voor de concertreis op
10 en 11 september 2016 naar
Noordwijk afgerond. Wij geven een
tweetal concerten en logeren dit jaar in
een NH Hotel te Noordwijkerhout.
De deelnamekosten aan deze reis zijn
m.i.v. dit jaar verhoogd omdat wij de
buskosten voor eigen rekening nemen.
Wil jij gebruik maken van een
betalingsregeling?
Vul dat dan in op je inschrijfformulier dat
bij deze Ceciliapost in gevoegd.

ING Prijs

Het ING Nederland Fonds ondersteunt
goede doelen in Nederland onder het
motto Help Nederland Vooruit.
Onze vereniging heeft het project
Music4All
aangemeld
voor
deze
campagne. Er kon middels een speciale
website gestemd worden op 5 goede
doelen in de Regio Venlo. Onze
harmonie heeft met Music4All een
derde plaats behaald.
Bij de prijsuitreiking, op zaterdag 19
maart 2016, tijdens de Venloop in het
Julianapark te Venlo, luisterde onze
harmonie deze happening op.
Onze
penningmeester,
Jacques
e
Hendriks, mocht de 3 prijs, een cheque
van € 2000,00 in ontvangst nemen.
De prijs maakt het onze verenging
mogelijk ook in het komende seizoen
Music4All een vervolg te geven.
ING BANK HARTELIJK BEDANKT !!!
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