Nieuwsbrief
Harmonie St. Caecilia Blerick
Protestactie cultuurbezuinigingen 1
november 2018

Onlangs zijn jullie geïnformeerd over de
protestactie vanwege aanstaande
bezuinigingen op het cultuurbudget.
Hiervoor is er op donderdag 1 november
een muzikaal protest door alle 14 muziekverenigingen in groot-Venlo op de Markt in
Venlo.
Degenen die aanwezig kunnen zijn, worden
verzocht zich om 18:15 uur op Markt voor
het Stadhuis te melden. Het optreden is in
uniform met regenjas en blauwe sjaal. Neem
ook je marsenboekje, lier en eventueel
verlichting mee.
Het hiervoor gearrangeerde muziekwerk
‘Venlo, Mien Kald’ wordt op de repetitie van
31 oktober (kort) gerepeteerd.
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Optreden Jeugdharmonie 4 november 2018

Om onze jeugdige muzikanten
podiumervaring op te laten doen, treedt de
Jeugdharmonie aanstaande zondag in
Koningslust op tijdens het Jeugdorkesttreffen. In Dorpshuis de Sprunk (Meester
Caelersstraat 30 in Koningslust) laat zij
onder leiding van Claudy van Bokhoven een
heel leuk en gevarieerd programma horen.
Iedereen is hierbij van harte welkom!
Programma Caeciliamis 24 november 2018

Tijdens de Caeciliamis voeren we
volgende werken uit (tevens volgorde):

de

- Jupiter Hymne
- Nimrod
- Bonnie Mary of Argyle
- Make our Garden grow (uit Candide Suite)
- Lanjaron

Sintermerte en Sint Nicolaas
Kerstconcert 16 december 2018 (2)

Enkele van onze publieke optredens zijn
een langjarige traditie die we ook dit jaar
weer graag in ere houden.
Aanstaande zaterdag 3 november treden wij
op bij de intocht van Sintermerte, door hem
muzikaal van de Antoniuskerk naar het
Lambertusplein te begeleiden.
Op zondag 18 november komt Sint Nicolaas
aan in Blerick. Tijdens deze intocht
musiceren de leden van de Jeugdharmonie
samen met de grote harmonie. Om dit
muzikaal in goede banen te leiden, wordt er
op 31 oktober en 14 november voorafgaand
aan de repetitie gezamenlijk gerepeteerd.
De tijdstippen staan aan de achterzijde. De
optredens zijn in uniform met regenjas en
blauwe sjaal. Denk ook aan de lier, het
marsenboekje en eventueel verlichting.

Voor het Kerstconcert is na het succes van
afgelopen jaar weer gekozen voor diverse
optredens in ensemblevorm.
De volgende ensembles treden op:
- Fluitensemble
- Klarinetensemble
- Saxofoonensemble
- Koperensemble
Daarnaast treden ook de jeugdharmonie en
het blaaskwintet op. Zij repeteren op andere
momenten en staan dus niet op het schema
vermeld.
Voor deze ensembles zijn elk 2 repetities
ingepland aansluitend aan de reguliere
repetitie (zie achterzijde). Wanneer er
behoefte is aan nog een repetitiemoment,
kan dat op initiatief van de groep (via de
groepscoördinator) aan de voorzitter van de
muziekcommissie kenbaar worden gemaakt.
Dit wel graag tijdig aangeven.
Voorafgaand aan de optredens in ’t
Raodhoes musiceren enkele ensembles ook
nog in Blerickse verzorgingshuizen (volgt).

Secretariaat: Theemsstraat 41, 5912 LC Venlo, telefoon: 077-3826666 / 06-23450806, e-mail: info@harmonie-caecilia.nl

AGENDA
zaterdag 3 november 2018 Sintermerte
(’t Raodhoes, aanwezig 17:15)
zondag 18 november 2018 Sint Nicolaas
(’t Raodhoes, aanwezig 12:30)
zaterdag 24 & Caeciliaviering
zondag 25 november 2018 Zaterdag: H. Mis in de Antoniuskerk
(aanwezig 17:30, aanvang 18:00)
Zondag: serenade jubilarissen
zondag 16 december 2018 Kerstconcert
(’t Raodhoes, aanvang 11:30 uur)
dinsdag 8 januari & Nieuwjaarsconcert
woensdag 9 januari 2019 (Maaspoort, aanvang 20:00, aanwezig 19:15)
zondag 24 februari 2019 Prinsemis
(Antoniuskerk, aanvang 10:00, aanwezig 9:30)
zondag 3 maart 2019 Carnavalsoptocht

*

Zondag 19 mei 2019 Concert i.s.m. Gé Reinders
(Maaspoort, aanvang 16:00)

Repetities voor de komende tijd
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Maandag

31 oktober
31 oktober
7 november
14 november
14 november
21 november
28 november
28 november
4 december
4 december
5 december
12 december
12 december
19 december
27 december
2 januari
3 januari
7 januari

19:15 - 19:45
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:15 - 19:45
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 21:15
21:15 - 22:15
19:45 - 20:45
21:00 - 22:00
19:45 - 22:15
19:45 - 21:15
21:15 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:45 - 22:15
19:00 - 22:15

repetitie Sinterklaasmuz.met Jeugdharmonie*
algehele repetitie
algehele repetitie
repetitie Sinterklaasmuz.met Jeugdharmonie*
algehele repetitie
algehele repetitie
algehele repetitie
*
ensemblerepetitie fluiten en klarinetten
*
ensemblerepetitie fluiten en klarinetten
*
ensemblerepetitie saxofoons en koper
*
Geen repetitie (ivm pakjesavond)
algehele repetitie
*
ensemblerepetitie saxofoons en koper
*
algehele repetitie
algehele repetitie
*
algehele repetitie
algehele repetitie met Venlona
*
generale repetitie NJC (Maaspoort)
*

* = nieuw/gewijzigd t.o.v. vorige keer
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