HARMONIE KUNST ADELT
Nieuwsbrief ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan.

Datum

15-03-2018

Inhoud
Onderwerpen in
deze e-mailing:
• Uitwisselingsconcert MIKA &
	Opstaporkest
• Kledingmarkt
• Klarinet ensemble
speelt in oude kerk
• Sing & Swing

Jubileumjaar

Sing & Swing

Hallo allemaal,

Zaterdag 14 april 2018 | 20.00 uur | HelvoirThuis

De tijd vliegt en zeker in ons spetterende
jubileumjaar! Het lijkt ons leuk om jullie in dit
jaar op de hoogte te houden van de komende
activiteiten omtrent ons 115-jarig jubileum.

We zijn alweer enkele weken druk bezig met het
repeteren van de liedjes voor Sing & Swing.

Het Noten op de Noen concert is al weer even
geleden maar daarmee hebben we dit feestelijke
jaar geopend. Samen met Roos van de Sande heeft
Kunst Adelt een heel mooi concert neergezet.
Ook onze leerlingen hebben dit jaar al weer laten
horen wat ze allemaal kunnen op hun instrument.
Zij hebben een mooie voorspeelochtend neergezet!

Het Middenkoor bestaat 20 jaar, wij 115 jaar en
smartlappenkoor “Ut kan wè Leije” 10 jaar. Samen
hebben we onze jubilea gebundeld tot het Sing &
Swing concert in HelvoirThuis. Dit concert wordt
een waar muziekspektakel dat garant zal staan voor
een gezellige avond meezingen.

Verkoop allemaal zoveel mogelijk kaarten!

Klarinet ensemble
Zondag 18 maart | 10.30 uur | Oude Kerk, Helvoirt
Buiten dat het het jaar is van de jubilea gaat Kunst
Adelt zondag 18 maart voor het eerst een dienst
muzikaal omlijsten in het Protestantse kerkje.
De sectie klarinetten van het groot orkest zal hierbij
de spits afbijten en later dit jaar zal een andere
sectie volgen.

AGENDA
• 17 maart: kledingmarkt (10.00 - 15.00 uur)
• 18 maart: klarinet ensemble in oude kerk
• 25 maart: solistenconcours ‘Stars 4 Music’
vanaf 10.00 uur in Den Domp, Haaren.

adres

Uitwisseling jeugd
Afgelopen zondag (11 maart) hebben het MIKA en
het Opstaporkest samen met Jeugdslagwerkgroep
en Slagwerkgroep Cromvoirtse Fanfare een uitwisselingsconcert in het HelvoirThuis gehouden.
De Huiskamer van het HelvoirThuis was goed gevuld
en dat maakte het mede tot een zeer geslaagde
ochtend.

Het is het jaar van de jubilea, want dit jaar gaat Kunst Adelt voor de 25ste keer dauwtrappen
naar de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch. Meer hierover volgt in een van de volgende nieuwsbrieven,
dus houd je mail goed in de gaten...
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