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Beste Vrienden van Euterpe,
De vakantie is voor de meesten al weer voorbij, maar zeker voor de leden van het Grootorkest, die
serieus repeteren voor het Concert Brel & Brass dat op zaterdag 28
oktober gegeven wordt in de Schouwburg, aanvang 20.15 uur.
De Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem wordt sinds het verschijnen
van haar album Songs of Jacques Brel uit 2002 gezien als een van Europa’s
beste Brel-vertolkers. In Brel & Brass gaat ze nu de samenwerking aan met
Koninklijke Harmonie Euterpe en bastrombonist Jos Jansen, een
veelgevraagd solist in binnen- en buitenland.
Voor de pauze speelt het orkest een instrumentaal programma, inclusief een Brel-prelude. In het
tweede deel is het de beurt aan Van Hautem, die met het orkest de mooiste liedjes van de Belgische
chansonnier ten gehore brengt. Plaatsbewijzen bestelt u bij de Schouwburg (tel. 530999 of via
www.schouwburgvenray.nl).
Dan wil ik u graag attenderen op de mogelijkheid om goede plaatsen te verkrijgen voor het
Vastelaovesconcert op vrijdag 2 februari 2018, door deze te bestellen bij de Harmonie zelf via
info@euterpevenray.nl ! Het kan natuurlijk ook bij de Schouwburg.
Bijdrage 2017
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Euterpe dank ik u voor de geldelijke bijdrage die u
al in het voorjaar hebt gedaan! Het biedt ons o.a. de mogelijkheid om de Harmonie te steunen bij het
vervangen van instrumenten, wat nu actueel is. Een deel van uw bijdrage wordt daarvoor steeds
gereserveerd, het zogenaamde “instrumentenfonds”.
Tevens hebben we (ù dus!) dit jaar kunnen bijdragen in de aanschaf van meer digitale
opslagcapaciteit ten behoeve van het Historisch Archief van Euterpe. De Archiefcommissie, o.l.v. Sip
van Goinga, heeft op de tentoonstelling “Ons erfgoed op de Rooyse Loper” in het nieuwe Venray’s
Museum in de Borggraaf van 21 mei-25 juni, een fraaie stand ingericht over de historie van de
harmonie. Waarvoor hulde.
Ik wens u namens het bestuur veel “culturele warmte in het koude seizoen”!
Fons Poos, voorzitter

Aanvullende agenda:
12 november Intocht Sint Nicolaas
18 november Ceciliafeest om 20.00 uur in Odeon
24 december Kerstavondmis, gezinsviering om 19.00 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door het
Opleidingsorkest o.l.v. dirigent Marc Koninkx
7 januari 2018 Nieuwjaarsconcert 11.30 uur in de Schouwburg. Nadere info volgt
2 februari
Vastelaovesconcert 20.11 uur in de Schouwburg, zie boven en nadere info volgt

Communicatie:
Adreswijzigingen graag doorgegeven aan de secretaris via ingeadriaansens@home.nl. . Binnenkort
wordt u telefonisch benaderd om te overleggen of wij, indien nodig, gebruik mogen maken van uw
E-mailadres.
Historisch Archief: Regelmatig zullen we iets laten zien uit het archief.
Onderstaande is samengesteld en geschreven door Twan van Els.

Toen in 1911 Fanfare Euterpe en Caecilia besloten om gezamenlijk door het leven te gaan, moest er
behalve een nieuwe naam ook een nieuw verenigingsvaandel komen.
Fanfare Caecilia leverde hun vaandel in waarop de nieuwe naam werd geborduurd, Venrays
Fanfarekorps, opgericht in 1911. Euterpe leverde de vlaggenstok met bovenop de vergulde leeuw die
al vanaf 1860 de drapeau van Euterpe sierde.
In 1935 moest de naam weer worden aangepast toen de fanfare omgezet werd in een harmonie. Bij
de viering van het 95-jarig bestaan in december 1955 nam de harmonie de oude naam Euterpe weer
aan en de industriële club schonk een nieuw vaandel, geheel in stijl en in de kleuren van de nieuwe
uniformen waarin het gezelschap gekleed ging. Het oude vaandel uit 1911 werd onlangs
teruggevonden en is dringend aan restauratie toe. Maar de prachtige vergulde leeuw, die bijna
honderd jaar lang het symbool was van de Venrayse blaasmuziek, is nog steeds zoek. Wie kan ons
helpen? Weet u iets, of heeft u een suggestie, laat het ons weten.

