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Brel & Brass
Op zondag 9 april 2017 om 15.00 uur
vindt het concert, Brel & Brass, van onze
Harmonie met Micheline van Hautum
plaats in Theater de Maaspoort te Venlo.
Onze vereniging is door de directie van
de Maaspoort uitgekozen om dit
bijzondere concert samen met Micheline
van
Hautum
te
presenteren.
Op aanstekelijke wijze zingt Micheline
chansons van Jacques Brel samen met
een
harmonieof
fanfareorkest.
Vanaf begin januari wordt er al aan het
repertoire van dit concert gerepeteerd.
Omdat de reguliere repetities niet
voldoende zijn om het repertoire onder de
knie te krijgen zijn er in de maand maart
en begin april een aantal extra repetities
ingelast. Dirigent en bestuur doen een
beroep op alle muzikanten zowel de
gewone repetities alsook de extra
repetities zoveel mogelijk bij te wonen. In
de bijgevoegde agenda 2017 zijn deze
datums vermeld evenals de andere

harmonieactiviteiten voor 2017 voor zover
nu bekend.
De extra repetities zijn op:
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Vrijdag

3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
2 april
7 april

19.30-21.30 u.
19.30-21.30 u.
19.30-21.30 u.
19.30-21.30 u.
10.30-12.30 u.
19.30-21.30 u.

De extra repetities zijn gepland in ons
verenigingslokaal Zaelke. Mocht dit
veranderen dan horen jullie dit tijdig.
Zoals reeds vermeld is het concert op
zondag 9 april. Omdat er op de gewone
en extra repetities niet gerepeteerd kan
worden met Micheline is er voorafgaand
aan het concert repetitie in Theater de
Maaspoort te Venlo. Deze repetitie
begint om 11.00 uur. Wij worden in de
Maaspoort om 10.30 uur verwacht.
Het programma voor deze dag ontvangen
jullie in de loop van maart 2017.
Van alle muzikanten wordt verwacht dat
zij op deze dag aanwezig zijn. Mogen wij
op de medewerking van iedereen rekenen
zodat wij een uniek concert kunnen
presenteren?
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Informatie over het concert vind je op de
website van onze vereniging:
http://www.harmonie-tegelen.nl/
Op de website van het concert:
http://www.brelandbrass.com/
Korte stukjes van de chansons zijn te
beluisteren op:
https://www.triparoundtheworld.nl/product/
20467/brel--brass
Kaarten voor het concert Brel & Brass zijn
te bestellen op de website van Theater de
Maaspoort:
https://www.maaspoort.nl/programma/brel
-brass-micheline-van-hautem-harmonietegelen/09-04-2017-15-00/
_________________________________
Op woensdag 1 maart, Aswoensdag, is
geen repetitie.

Muzikaal Jeugd Treffen
Op zaterdag 18 maart 2017 nemen
jeugdige solisten van onze vereniging
deel aan het Muzikaal Jeugd Treffen dat
dit jaar wordt gehouden te Baarlo.
Wij houden jullie van dit treffen op de
hoogte zodat jullie onze muzikanten op
deze dag kunnen aanmoedigen.

Voorzitter
Nadat Ben Aldewereld eind november zijn
voorzitterschap heeft neergelegd, is
Jacques Hendriks naast penningmeester
ook waarnemend voorzitter. Het dagelijks
bestuur zoekt naar kandidaten die in de
vacature zouden kunnen voorzien. Mocht
jij nog een tip hebben voor een mogelijke
kandidaat, neem dan contact op met
Jacques Hendriks.

DVD, CD Kerstconcert 2016
Van het Kerstconcert is zowel een
geluids- als filmopname gemaakt. Désirée
Siebgens heeft jullie al via de app
benaderd voor de DVD. Wil jij een CD van
het Kerstconcert à € 6,00 neem dan
contact op met Piet Cremers.

Bijlagen
Bij deze Ceciliapost is gevoegd:
 De agenda 2017
 De
lijst
met
muziekwerken die in
de muziekmap moet
zitten
 Het programma van
de Brel & Brass tour
NL 2017
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