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

Datum

01-05-2018

Inhoud
Onderwerpen in
deze e-mailing:
• Dodenherdenking
• Dauwtrappen
• Uitwisseling met
Zaltbommel
• Harmonie Kunst Adelt
in concert met...

Hallo allemaal,

Voorjaarsconcert

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van mei met
hierin een terugblik op de activiteiten van de
afgelopen maand. Ook kijken we even naar
wat er deze maand op het programma staat.

Zaterdag 26 mei 2018 | 19.30 uur | HelvoirThuis
Op zaterdagavond 26 mei hebben we een uitwisseling met Harmonie De Karel uit Zaltbommel. Dit
voorjaarsconcert vindt plaats in het HelvoirThuis.

Festival voor Jeugdorkesten
Het MIKA heeft een erg mooi concert gegeven op
zondag 8 april bij het Festival voor Jeugdorkesten.
Ze hebben een mooie jurybeoordeling gekregen!

Zondag 6 mei 2018 | Vertrek 05.15 uur

Plantjesactie
Afgelopen donderdag 26 april was onze jaarlijkse
plantjesacties. Gelukkig was het deze avond lekker
weer. Het was gezellig om in groepjes langs de
deuren te gaan en tevens leverde de actie een
mooie opbrengst voor de clubkas op.

Na een ceremoniële bijeenkomst op vrijdag 4 mei
voor Dodenherdenking is het twee dagen later weer
tijd om te gaan dauwtrappen. Dit jaar voor de 25e
keer. Komt allen vroeg uit de veren om gezellig mee
te gaan naar de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch!

Koningsdag
Op Koningsdag konden wij samen met het gilde een
buitenoptreden verzorgen voor onze dorpsgenoten.
De kinderen op hun versierde fietsen, hun ouders
en andere belangstellenden konden genieten van
een muzikale rondgang, die op het kerkplein werd
afgesloten met het Wilhelmus.

In het Broek nog in de schemer van de nacht maar
naar een heerlijk ontbijt bij Den Heuvel in Vught
vervolgen wij onze weg om later met een heerlijk
zonnetje de Vughterstraat in te lopen. Bij aankomst
bij de Sint Jan kan ieder naar eigen behoefte of
de kerk binnen gaan voor de mis, of op het terras
neerstrijken voor een lekkere Bossche bol...

Dauwtrappen

Harmonie Kunst Adelt in concert met...
Gerard van Maasakkers
Zaterdag 6 oktober 2018 | HelvoirThuis

AGENDA
• 4 mei: dodenherdenking, aanwezig 19.15 uur
• 6 mei: 25e editie dauwtrappen
aanwezig 05.00 uur / vertrek 05.15 uur
• 26 mei: voorjaarsconcert, uitwisseling met
harmonie Zaltbommel. Aanvang 19.30 uur

Op 14 april jl. hebben we een zeer geslaagd Sing &
Swing concert gehad samen met Smartlappenkoor
“Ut kan wè Leije” en Het Middenkoor. Zowel de
muzikanten, de koorleden als het publiek waren
zeer enthousiast. Het was een muzikale en sfeervolle avond die tot in de late uurtjes duurde.
Dit belooft wat voor het concert met Gerard van
Maasakkers op zaterdag 6 oktober. Kaartjes kunnen
al gereserveerd worden bij Jenneke van Houtum.
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