Datum: december 2019
Betreft: Reünieconcert Harmonie Gaudete in Domino

Beste oud-lid,
In de aanloop van ons 120-jarig bestaan op 1 december 2020, houden we een
reünieconcert. Dit gaat plaats vinden op zondagmiddag 19 april 2020 in de Schouwburg
te Cuijk, waar vóór de pauze de harmonie zelf speelt en na de pauze leden en oud-leden
gezamenlijk een aantal stukken ten gehore zullen brengen. Na afloop wordt een borrel
georganiseerd. Graag willen we zoveel mogelijk oud-leden uitnodigen om samen met
ons terug te blikken op de mooie muzikale jaren die we samen hebben meegemaakt.
Waarom krijg je deze brief?
We willen je graag als oud-lid uitnodigen voor ons reünieconcert, om óf deel te nemen
als muzikant óf om het concert te bezoeken (en vervolgens gezellig na te borrelen). We
zouden het ontzettend leuk vinden als je hierbij wilt zijn, want jouw aanwezigheid zal
bijdragen aan een feestelijke en bijzondere dag!
Deelname als muzikant
Alle oud-leden zijn welkom om mee te doen, of je nu nog wekelijks muziek maakt of al
jaren geen instrument meer vast hebt gehouden. Als je geen instrument meer hebt,
zorgen wij ervoor dat je er een in bruikleen krijgt. Uiteraard zorgen we ook voor
bladmuziek.
We hebben een aantal repetities gereserveerd waar oud-leden mee kunnen repeteren
met het orkest en, als nodig, het ‘stof van je muzikale verleden’ kunt blazen. Je zult
merken dat je snel en met plezier een mooi partijtje muziek met ons mee kan maken!
Data repetities:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart, en 7 en 14 april
20.00-22.00u
Repetitielokaal Schouwburg Cuijk (ingang in Fraterstraat)

Bij voorkeur ben je bij twee repetities aanwezig, maar meer mag natuurlijk altijd! Mocht
dit om wat voor reden echt niet lukken, omdat je bijvoorbeeld niet meer in de buurt van
Cuijk woont, geef het aan in je reactie en we zoeken naar een passende oplossing.
Opgeven als muzikant of luisteraar
Ben je enthousiast geworden en wil je graag deelnemen aan het concert? Of kom je graag
luisteren en vervolgens gezellig mee borrelen? Geef je dan op door vóór 31 januari een
e-mail te sturen naar info@harmoniegid.nl met de volgende informatie:
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-

Vermeld in de titel van je e-mail ‘reünieconcert’;
Geef aan of je als muzikant wilt deelnemen of dat je naar het concert wilt komen
luisteren;
Heb je warme herinneringen aan een muziekstuk dat je graag nog eens zou willen
spelen of horen? Laat het ons weten en we nemen het mee in de voorbereiding.

Als je wilt deelnemen, hebben we ook de volgende informatie van je nodig:
- Met welk instrument wil je deelnemen?
- Heb je een (eigen) instrument of wil je er één in bruikleen?
- Welke repetities zou je willen bijwonen?

We hopen van je te mogen horen. Mocht je eventueel nog vragen hebben, laat het ons
weten!
Een muzikale groet namens de hele harmonie,
De Reüniecommissie,
Peter Bloemen
Nelleke Hendriks
Wilfred de Koning
Gertie Rutten
Marco van Teeffelen

P.S.: We proberen zoveel mogelijk oud-leden te benaderen, maar soms zijn adressen en
andere contactgegevens niet meer actueel. Ken je nog andere oud-leden? Voel je vrij om
dit bericht aan ze door te geven, zodat zij zicht eventueel ook kunnen aanmelden voor
deelname of bezoek aan het concert.
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