Geel, 01-01-2013

Aan de leden, sympathisanten en ereleden
Beste muziekvrienden,
Voor de Centrumharmonie zal het muziekjaar 2012 de geschiedenis ingaan als een bijzonder bedrijvig
jaar. De concerten, uitstappen en andere evenementen waaraan we deelnamen of die we zelf
organiseerden zijn haast niet te tellen. Op muzikaal vlak heeft niet enkel de dirigent de verwachtingen
meer dan ingevuld, we zijn ook bijzonder trots op al onze muzikanten die telkens weer het beste van
zichzelf weten te geven.
Het absolute hoogtepunt van het voorbije werkjaar was ongetwijfeld de concertreis naar Parijs. Met
twee volgeladen bussen hebben we de lichtstad “veroverd”. Alle deelnemers waren zo positief over de
reis dat deze driedaagse wellicht een wipplank wordt naar volgende concertreizen.
Een andere topper was uiteraard het vierde Opus concert met accordeonvirtuoos Ludo Mariën. De
kwaliteit van onze optredens blijft stijgen en zo willen we het ook houden. Dit is de reden waarom we in
2013 zullen deelnemen aan de Provinciale Orkestwedstrijd van VLAMO. Een professionele jury zal ons
harmonieorkest dan weten te plaatsen in een geschikte afdeling.
Opus V zal volgend jaar doorgaan op zaterdag 20 en zondag 21 april. De kaartverkoop loopt (vooral
voor de voorstelling op zaterdag) uiterst vlot. Tijdig reserveren is dus de boodschap. Verder staan ook
een themaconcert, een concertreis en allerhande andere leuke uitstappen op de agenda in 2013.
We trachten jullie van al deze activiteiten op de hoogte te houden. Wil je zeker niets missen dan schrijf
je je best in op onze nieuwsbrief op www.centrumharmonie.be
Om dit alles te kunnen realiseren rekenen we ook dit jaar op uw steun. Als je de Centrumharmonie een
warm hart toedraagt en je wenst onze werking te ondersteunen dan kan je dit doen via een storting
vanaf 25 euro op ons rekening nummer 751-2041097-63 . Je kan dit ook doen via aangehecht formulier.
Uw steun maakt echt een verschil !
Wij danken jullie nu al bij voorbaat en van harte voor de onmisbare steun en zien jullie graag terug op
een van onze volgende activiteiten
Namens het bestuur van de Centrum Harmonie Geel,
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