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sint-martinus algemene activiteiten kalender.

Nieuwjaarsconcert
9 en 10 januari 2009 om 20u
Schouwburg CC Maasmechelen
Dit jaar terug naar een klassiek(er) Nieuwjaarsconcert in de Schouwburg, met klassieke zang en Weense nummers, maar ook met moderne Soul van Sandrine (tevens TV1 presentatrice).

PESO Concert
17 januari Rekem
Ons percussie-ensemble zal kort aanwezig zijn op
ons Nieuwjaarsconcert, maar krijgt een uitgebreid
podium ter beschikking op 17 januari om 20u in OC
Rekem. Wie van melodische en roffelende percussie houdt, moet daar zeker zijn.

Lions Concert
18 april 2009 om 20u
Schouwburg CC
Maasmechelen
Het wordt stilaan traditie dat wij het voorjaarsconcert van de Lions Maasland mogen opluisteren. Er
wordt een mooi muzikaal programma samengesteld
en als gast is er een optreden van Gunther Neefs.
Martinus had reeds groot succes met hem tijdens
een optreden in 2002. De opbrengst van dit concert
besteedt de Lionsclub aan volgende sociale projecten in het Maasland: De Meander Stokkem, Mané Opgrimbie en St.Vincentius Maasland.

Solistenwedstrijden
Stokkem
14 feb (koper en slagwerk)
15 februari (hout en ensembles)
Tal van onze jeugdige muzikanten zullen ook dit jaar
weer deelnemen aan de VLAMO solistenwedstrijd.
Als generale repetitie organiseren wij een VRIJ PODIUM in onze zaal op zondag 1 (of 8 ?) februari om 15
uur. Net als op de wedstrijd, zal er pianobegeleiding
aanwezig zijn.
Genummerde plaatsen kosten in de voorverkoop
€15.00 en zijn te bestellen via 089 779196 of via info@opgrimbie.be. Donateurskaarten kosten €25.00
en geven tevens recht op een receptie in de pauze.
Zaterdagavond, voorafgaand aan het concert, is er
om 18u mogelijkheid tot een diner, verzorgd door
Feestsalons ’t Daelhof.
Kaarten kunnen ook afgehaald worden op KBC verzekeringskantoor van Rik Opsteyn, Daalbroekstraat
3/3 te Opgrimbie.

Examenconcert
Tania Braekers
16 mei 2009 Academie Genk
Tania die afstudeerde als klarinettiste aan het Lemmens Conservatorium van Leuven in 2006, komt onze klarinetsectie af en toe versterken. Inmiddels
heeft zij ook een aanvullende dirigentenopleiding gevolgd en moet ze haar kundigheid bewijzen voor een
examenjury. Zij zal haar examenconcert dirigeren
met onze harmonie.
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