Uitnodiging voor het spectaculaire concert:

HELDEN & LEGENDEN
Zondag 18 oktober 2015 om 15.00 uur in de Stip te Meerssen

Geachte bezoeker ,
Het concert Helden en Legenden is bijzonder.
Rothem’s Harmonie bestaat 95 jaar en wij willen jong en oud een heel fijne muzikale middag laten
beleven.
We hebben gekozen voor een matineeconcert om ook jongeren de kans te bieden , kennis te maken
met de moderne blaasmuziek en de mogelijkheden van melodisch slagwerk.
Het programma omvat veel bekende thema’s.
Het harmonieorkest speelt o.a. muziek uit de film At Worlds End en Pilatus, Mountain of Dragons
en samen met het koperkwintet Brass Experience het spectaculaire Concertino van John Cheetman.
Christianne Neven en Davey Oderken zingen liedjes uit bekende musicals en worden begeleid door
de Slagwerkgroep.
Uniek is de uitvoering van Ned I Vester door Christianne, begeleid door Rob Creemers (euphonium) ,
Eric Crauwels (vibrafoon) en de Slagwerkgroep.
Christianne Neven is in Meerssen geen onbekende, ze is als tweede dirigent verbonden aan het
Meerssens Mannenkoor.
Rothem’s Harmonie heeft feest en daar willen we u, geachte vriend, graag voor uitnodigen.
Omdat het feest is bieden wij u naast muziek ook een hapje aan tijdens de pauze.
Na het concert krijgt u tegen inlevering van het toegangsbewijs een Petit hors-d’oeuvre.
DE HAPJES EN DE PETIT HORS-D’OEUVRE ZIJN GRATIS.
Verder zijn er een kopje soep en diverse broodjes te koop.
Helaas kunnen wij dit voor u als vriend niet helemaal gratis doen. Om de kosten te dekken, vragen
wij u als vriend € 5,00 voor een toegangskaart.
De normale toegangsprijs voor een volwassene bedraagt € 10,00
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar € 5,00. Kinderen t/m 5 jaar hebben gratis toegang.
U kunt de toegangsbewijzen tot 13 september 2015 met voorrang kopen bij:
Piet Janssen
secretaris@rothems-harmonie.nl
Marie Th. Crombag
mtcrombag-slangen@kpnmail.nl
Daarna start de vrije kaartverkoop. Daarvoor kunt u ook terecht bij CIGO Meerssen.
Rekeningnummer Rothem’s Harmonie: NL26RABO0132601400
Wij hopen u op zondag 18 oktober 2015 vanaf 14.30 uur te mogen begroeten in het
Gemeenschapshuis De STIP te Meerssen.
Bestuur Rothem’s Harmonie

