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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Gelukkig lijken de problemen van de coronapandemie nu snel af te nemen zodat de Harmonie weer 

kan stralen bij geplande optredens! We hebben het Nieuwjaars- en Vastelaovesconcert helaas 

moeten missen, maar gelukkig kon het orkest onder aangepaste omstandigheden wel de 

Vastelaovesmis op 27 februari opluisteren in de Grote Kerk. Als u hier niet bij aanwezig kon zijn, 

heeft u het mogelijk kunnen volgen bij de live-uitzending op de televisie. 

Op zondag 27 maart heeft het orkest een 

uitwisselingsconcert gegeven met de Fanfare van 

Muziekvereniging Someren-Heide in Someren. 

Tevens was er een optreden van hun 

slagwerkgroep. Deze uitwisseling was niet 

toevallig, want beide orkesten staan onder leiding 

van onze dirigent Thom Roosen! 

   

Op 22 mei wordt de Communiemis opgeluisterd om 11.30 uur in de Grote Kerk 

 

Twee jaar geleden was er een concertreis naar Brighton U.K. gepland, maar door de coronaperikelen 

zijn de kosten daarvoor gestegen en veel te hoog geworden. Nu is het plan om van 26-29 mei naar 

Berlijn te gaan en daar een uitwisseling te hebben met een harmonie. 

 

Belangrijk zijn de voorbereidingen voor ons themaconcert op zaterdag 25 juni 2022:  

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. 

Dit vindt plaats in de Rabozaal van de Schouwburg met aanvang 20.15 uur!  

Wij nodigen u hierbij van harte uit. 

Voor onze Vrienden en Sponsoren heeft Euterpe rij 5-8 in de zaal en de eerste twee rijen van het 

balkon gereserveerd. 

Hiervoor kunt u kaarten bestellen door opgave via mail bij onze penningmeester, sef@sefraedts.nl en 

door storting van € 22,50 per persoon op rek.nr. NL56RABO 0300475268 t.n.v. Stichting Vrienden van 

Euterpe  met vermelding “themaconcert”, en wel zolang de voorraad strekt tot 1 mei 2022!  

Overige plaatsen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks en ten alle tijden bij de Schouwburg bestellen.  

Vrienden en Sponsoren worden uitgenodigd om in de pauze een drankje te komen drinken in de vide 

van de Artiest. Graag tot dan! 

Met een vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Fons Poos, voorzitter   

         April 2022 
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