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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Het jaar 2018 lijkt al weer ver gevorderd, mogelijk ook door de hoge temperaturen en de natuur die 

als het ware ontploft. We hebben kunnen genieten van een mooi uitgevoerd Vastelaovesconcert op 

2 februari in een uitverkochte schouwburg. Er 

was  flinke belangstelling voor het 

Leerlingenconcert van Houtblazersatelier 

Lucassen op 4 maart in zaal Odeon. Hier deden 

muzikanten van alle leeftijden aan mee. 

Op het Solisten- en Ensemblefestival op 10 en 

11 maart in Oirlo speelden 7 solisten van onze 

Harmonie en behaalden hoge scores.  

Op 20 maart startte het project Into Music voor de 

leerlingen van de basisscholen met een optreden 

van het orkest Rooyal in de schouwburg. Dit wordt 

vervolgd met workshops en proeflessen voor de 

kinderen die belangstelling hebben voor het leren 

bespelen van een instrument. 

Op 21 maart telden meerdere leden van Euterpe 

stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, zodat 

de kas wat kon worden gespekt. Want dat blijft 

nodig en daarom hoop ik ook dit jaar weer te kunnen rekenen op u, Vrienden van Harmonie Euterpe! 

Binnenkort ontvangt u van de penningmeester een nota, of vindt de afgesproken incasso plaats. 

Heel veel dank voor uw steun. Namens het bestuur wens ik u een mooie zomer en ik zie u graag op 

een van de muzikale uitvoeringen. 

 

Fons Poos, voorzitter 

 

Agenda: 

27 april  Koningsdag met optreden voor de gedecoreerden in de schouwburg (dus niet meer 

in het stadhuis) aanvang 11.00 uur 

1 mei “Aanblazen” vanaf 04.30 uur  

5 mei Harmonie Euterpe begeleidt lopers vanaf het Stadhuis naar het centrum. Zij hebben 

in estafette langs plekken gelopen die van belang waren in W.O.II 

27 mei 11.30 uur opluisteren Communiemis in De Grote Kerk 

10 juni Defilé Avondvierdaagse in de namiddag 

17 juni Voorjaarsconcert en Slotconcert Into Music, nadere info volgt over tijd en locatie 

5 juli Seizoensafsluiting in Odeon 
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