Harmonie “Meer Vreugd” Gassel
E-mail: meervreugd@gmail.com | www.harmonie-meer-vreugd.nl

Archief
Deel 13
2013

Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
2013 start zoals ieder jaar met het Nieuwjaarsconcert. In een gezellige ambiance worden de beste wensen
uitgewisseld onder de muzikale klanken van harmonie "Meer Vreugd" olv Bart van Zutven.
20 april 2013 werd het themaconcert "van Zwerfkei tot Tablet" aan het Gassels publiek gepresenteerd. In en
gezellige drukke ambiance werd het verleden tot heden gepresenteerd door verteller Léon Verwaaij. De muzikale
gehalte van harmonie "Meer Vreugd" olv dirigent Bart van Zutven was mooi en groot. De Thema's en tijdlijn was
te zien tijdens het spelen van de muzikale werken ook acteurs een zangroep en accordeonist Tiny Martens maakten
het er een gevarieerd programma van.
Op 12 mei vindt de Mariaviering door de slechte weersomstandigheden geen doorgang.
Zondag 26 mei toog harmonie "Meer Vreugd" naar Duitsland en wel naar Kleve. De harmonie nam deel aan het
Forstgartenkerzet 2013 in het stadspark van Kleve. De concertmiddag in een mooi park en een schitterende locatie,
begon met kwakkelende weersomstandigheden, maar de weergoden waren ons gunstig gezind, tijdens het concert
liet de zon en het publiek zich zien. Uiteindelijk was het een mooie muzikale middag zeker voor herhaling vatbaar.
Donderdag 4 juli. jl. sloot harmonie "Meer Vreugd" haar muzikale seizoen 2012 -2013 af met het
Midzomeravondconcert. De muzikanten brachten olv dirigent Bart van Zutven een luchtig repertoire. Na een korte
pauze nam Amusements Orkest Malden olv Roland van Lieverloo het muzikaal over. Het werd een gezellig avond
tot laat in de uurtjes.......
Het najaarsconcert op 27 oktober werd omgedoopt tot “verassingsconcert”!
De gebruikelijke huldiging tijdens het voorjaarsconcert werd vanwege het thema concert “Van Zwerfkei tot Tablet”
verplaatst naar het najaar. Harmonie "Meer Vreugd" olv dirigent Bart van Zutven nam het hele concert voor haar
rekening. Er waren echter twee muzikale intermezzo’s, studieorkest “OpMaat” kwam jubilaris Gérard Heijsterman
muzikaal feliciteren, dat gebeurde ook voor Erik van den Bosch, het evenementenorkest van harmonie OBK uit
Bennekom, waar Erik ook musiceert, kwam een serenade brengen en verzorgde de derde helft in Den Huuskamer
na afloop van het concert.

