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

Datum

19-12-2018

Inhoud
Onderwerpen in
deze e-mailing:
• Nieuwe bestuurssamenstelling
• Volkskerstzang
• Kerstconcert MIKA
en Opstaporkest
• Noten op de Noen
• Dankwoord

Hallo allemaal,

Kerstconcert

Voor jullie ligt de laatste jubileumnieuwsbrief.
We blikken weer even terug op activiteiten
die geweest zijn en stellen jullie op de hoogte
van wat eraan komt.

Vrijdag 21 december | 19.00 uur | Notenkraker
Aankomende vrijdag geven Opstaporkest en MIKA
een kerstconcert in onze Notenkraker. Komt allen
gezellig luisteren om in de kerstsfeer te komen!

Nieuwe bestuurssamenstelling
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 22
november is het bestuur versterkt met vier nieuwe
leden: Bas Boelaars, Susan Verstijnen, Christ van
Iersel en Vincent Streefland. Succes allemaal!
Na 7 jaar heeft onze secretaris Marleen Kusters het
bestuur helaas verlaten. Bedankt Marleen, voor de
vele jaren enthousiaste inzet!

Volkskerstzang

Noten op de Noen
Zondag 20 januari 2019 |
12.15 uur | Oude Kerk, Helvoirt
Het harmonieorkest van Kunst Adelt verzorgd ook
dit jaar wederom het jaarlijkse nieuwjaarsconcert
van Noten op de Noen, aanvang 12.15 uur in de
Protestantse Kerk te Helvoirt.

Afgelopen zondag (16 december) hebben wij weer
onze medewerking verleend aan de traditionele
Volkskerstzang in het Provinciehuis te Den Bosch.
Samen met Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch,
soliste Roos van der Sanden en ‘De Stadspijpers van
’s-Hertogenbosch’ hebben we een mooie, muzikale
en sfeervolle middag gehad. Harmonie Kunst Adelt
heeft na 3 jaar deelname besloten te stoppen met
de Volkskerstzang.

AGENDA
• 21 december: kerstconcert door MIKA en
Opstaporkest, aanvang 19.00 uur Notenkraker
• 13 januari: Repetitiedag (harmonieorkest)
• 20 januari: Noten op de Noen
	Aanvang 12.15 uur, Oude Kerk Helvoirt
• 17 februari: voorspeelochtend leerlingen,
aanvang 11.00 uur Notenkraker

Zoals jullie zien is dit alweer de nieuwsbrief van
december. De laatste maand van het jaar 2018 en
tevens ook de laatste maand van ons jubileumjaar.
Daarmee is dit dus de laatste tijdelijke nieuwsbrief
i.v.m. dit 115-jarig jubileum.
Wij willen onze Vrienden, Stichting Het Leijefonds,
sponsoren, alle vrijwilligers en natuurlijk de leden
héél hartelijk bedanken voor dit geweldige jaar!

Tot slot wensen we iedereen hele fijne kerstdagen, een mooi
uiteinde en alle goeds voor een gezond en muzikaal 2019!
adres

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

www.harmoniekunstadelt.nl
info@harmoniekunstadelt.nl

