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Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
2012 start zoals ieder jaar met het Nieuwjaarsconcert. In een gezellige ambiance worden de beste wensen
uitgewisseld onder de muzikale klanken van harmonie "Meer Vreugd" o.l.v. Bart van Zutven.
Zondag 8 januari was harmonie "Meer Vreugd" te gast bij harmonie E.E.M te Boekel om haar nieuwjaarsconcert
muzikaal op te luisteren. Onder grote belangstelling werd er een prima visitekaartje afgegeven. Dirigent Bart van
Zutven liet bij beide orkesten zien mannetje te kunnen staan, het was een prima, kwalitatief mooi concert dat zeker
voor herhaling vatbaar is. ook de slagwerkgroep van E.E.M. liet een prima indruk achter.
Vrijdag 13 april vond er weer de jaarlijkse inzameling van het oud ijzer plaats. Een dag erna, zaterdag 14 april vond
onder grote belangstelling het Voorjaarsconcert 2012 plaats, als muzikale gast ontvingen we muziekvereniging
"Eendracht" uit Escharen o.l.v. Joop Derks. Na het optreden van "Eendracht" was het de beurt aan harmonie "Meer
Vreugd" o.l.v. Bart van Zutven. Voor het publiek was het een mooie ervaring om twee verschillende muziekculturen
te zien en te horen. Hoogtepunt van de avond was het benoemen van Gerard Overman, voor ons Gradje, tot erelid
van de harmonie. Voorzitter Bert Strik somde de verdiensten van Gradje op voor zijn bijdrage aan de harmonie.
Op donderdag 12 juli was weer het Midzomeravondconcert als afsluiting van het muzikale seizoen 2011 - 2012. Olv
van Bart van Zutven werd er een luchtig programma aangeboden. Onder mooie omstandigheden startte
studieorkest OpMaat o.l.v. Gérard Hijsterman en de Blokfluitgroep o.l.v. Ellen van den Bosch het concert. Na het
optreden van de harmonie was het de beurt aan hofkapel "De Notenbalkers" om de avond te sluiten.
Zondag 7 oktober was harmonie "Meer Vreugd" te gast bij harmonie "De Herleving" te Vierlingsbeek. Olv van Bart
van Zutven liet de harmonie zich van haar beste kant zie. Samen met de plaatselijke harmonie werd er een prima
concert neergezet met het ruim aanwezige publiek als Winnaar.
Vrijdagavond 30 november was harmonie "Meer Vreugd" gastheer voor een uitzonder mooi concert samen met he
Regio orkest Oost Brabant (ROB). Beide orkest staan o.l.v. van Bart van Zutven en dat betekende voor kwalitatief
"super" concert onder geweldige publieke belangstelling. Deze avond stond ook in het teken voor de cd opnames
van het ROB. Dit soort concerten trekken veel muziekliefhebbers aan en is zeker voor herhaling vatbaar!

