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van Hautum en Jos Jansen.

1 Concert Brel & Brass
2 Concert Brel & Brass

Zorg ervoor dat je uiterlijk 10.30 uur in
uniform in de Maaspoort bent.
Ingang van de Maaspoort, Artiesteningang,

Peperstraat
Venlo.
Achterzijde
Maaspoort. Er is koffie, thee en vlaai en in
de middagpauze zijn er broodjes en

Concert Brel & Brass
Na een gedegen voorbereiding komt nu het
concert Brel & Brass snel dichterbij. Daarom
deze informatie omtrent dit concert op zondag
9 april 2015.

Repetities:

eveneens koffie of thee. Iedere muzikant
ontvangt tevens twee consumptiebonnen. Het
concert begint om 15.00 uur in de Frans
Boermans zaal van de Maaspoort. Het
volledige draaiboek met alle gegevens, tijden
en programma is bij deze Ceciliapost
gevoegd. Tevens ook het te spelen
programma en stoelenplan.

Er zijn nog drie repetities tot aan het concert:
Zondag 2 april 2017:
Extra Repetitie: Café Schillings
Koningstraat 14, Tegelen
10.30 – 13.00 uur
Woensdag 5 april 2017:
Repetitie:
Partycentrum Zaelke
Ariënsstraat 21, Tegelen
19.30 – 22.00 uur
Vrijdag 7 april 2017:
Extra repetitie: Partycentrum Zaelke
Ariënsstraat 21, Tegelen
19.30 – 22.00 uur

Kaarten:

Concert:

Informatie:

Het concert is op zondag 9 april 2017 in
Theater de Maaspoort te Venlo. Houd er
rekening mee dat er aan het concert een
generale repetitie voorafgaat omdat er dan
nog gerepeteerd moet worden met Micheline

Het concert Brel en Brass is een voorstelling
van Theater de Maaspoort waaraan onze
harmonie medewerking verleent. Dit betekent
dat de kaartverkoop volledig in handen is van
de Maaspoort. In tegenstelling tot andere
concerten in de Maaspoort kunnen wij voor
partners of familieleden van onze leden geen
vrijkaarten weggeven. Dit betekent dat alle
bezoekers van dit concert een kaart à €19.50
of €17.00 moeten kopen aan de kassa van de
Maaspoort of een E-ticket kopen middels de
website van Theater de Maaspoort.
Bij deze Ceciliapost ontvang je tevens:
 het programma
 het draaiboek bühne
 het stoelenplan bühne
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Promotie van het concert
Op de website van de harmonie staat informatie over het concert Brel & Brass:
http://www.harmonie-tegelen.nl/nieuws/brel_brass
Op de Facebookpagina staat eveneens informatie over dit concert
https://www.facebook.com/harmoniececiliategelen/
Wij vragen je deze pagina te liken en ook de artikelen over het concert te delen zodat het
concert onder zoveel mogelijk personen bekend wordt.
Hartelijk bedankt daarvoor!!
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