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Hallo allemaal,

Volskerstzang

November alweer, ons jubileumjaar loopt ten
einde. Tijd om eens terug te blikken op enkele
recente activiteiten.

Zondag 16 december | 15.45 uur | Provinciehuis

Music in Harmony
Allereerst zaterdag 6 oktober: Music in Harmony,
jubileum editie. Het was een zéér geslaagde avond!
Zowel jong als oud heeft deze avond genoten.
We hebben dan ook veel positieve reacties gehad
op de optredens van het MIKA en het groot orkest
samen met Gerard van Maasakkers en Het Comité
Orkest van Bart de Rijk.
Intocht Sinterklaas
Afgelopen zondag, 18 november, hebben we met
z’n allen wederom Sinterklaas ingehaald. Voor de
jongste inwoners van Helvoirt was dit natuurlijk
weer een groot feest, dat wij als harmonie muzikaal
mochten omlijsten.

Nu kijken we voorruit naar de Volkskerstzang en
Noten op de Noen, waar we alweer druk voor aan
het repeteren zijn.
Op zondag 16 december a.s. zal de traditionele
Volkskerstzang in het provinciehuis te Den Bosch
voor de 30e keer plaatsvinden. Het Gemengd Koor
’s-Hertogenbosch, soliste Roos van der Sanden
en ‘De Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch’ zorgen
samen met ons harmonieorkest voor de muzikale
ondersteuning. De opbrengst van de collecte na
afloop van het programma komt dit jaar ten goede
van Hospice De Duinsche Hoeve.

Aanschaf AED
Harmonie Kunst Adelt heeft een AED aangeschaft,
welke binnenkort in de Notenkraker opgehangen
zal worden. Wie belangstelling heeft voor een
aparte Kunst Adelt-reanimatiecursus van 2x2 uur
op twee verschillende dagen kan zich aan melden
bij Gerrit Janssen. Ook mensen die een opfriscursus
willen, zijn van harte welkom.

AGENDA
• 22 november: A.L.V.
• 16 december: Volkskerstzang, vanaf 15.45 uur
(voorprogramma) in het Bossche provinciehuis.

• 13 januari: Repetitiedag (harmonieorkest)
• 20 januari: Noten op de Noen.
Aanvang 12.15 uur, Oude Kerk Helvoirt

adres

Harmonie Kunst Adelt
Repetitiezaal
‘De Notenkraker’
Kastanjelaan 12
5268 CA Helvoirt

www.harmoniekunstadelt.nl
info@harmoniekunstadelt.nl

