
Amerikaans 
Jeugdorkest! 

Vrijdag 2 juli begint voor de beste 
muzikanten van de vele “High schools” uit Amerika 
een rondreis door Europa. Nadat ze s’morgens Brus-
sel hebben bezocht komen ze tot en met de zondag 
naar Opgrimbie.  
 
In Opgrimbie zullen zij blijven slapen in gastgezin-
nen. Heeft u nog plaats voor  het onderbrengen van 
een van deze muzikanten laat het dan weten op in-
fo@opgrimbie.be! 
 
Op zaterdag 3 juli zullen wij een concert met hun 
spelen. Nadere info volgt nog! 

De “smaak” flash  nr.16– Apr-2010 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 

Indien U deze “smaak”-flash niet meer wenst te ontvangen gelieve dan een mailtje te sturen naar info@opgrimbie.be of een brief te stu-
ren naar Heirstraat  485,   B-3630 MAASMECHELEN 

Internationaal  
HaFa festival Berlijn 

 
Inmiddels is ons orkest gedreven bezig met de 
voorbereiding van onze deelname aan het 
Internationaal Concours te Berlijn van 13 – 16 mei 
(Hemelvaart). Er vertrekt een nachtbus op 
woensdagavond  en een dagbus  donderdagmorgen; 
de terugkomst is voorzien voor zondagnamiddag.  
 
Een voorbereidend concert spelen we op zondag 2 
mei om 15u in zaal Kristoffel Opgrimbie. Supporters 
die niet meegaan moeten dan zeker komen luisteren. 
 
Wij vertrekken met ca. 120 personen naar Berlijn. 
Waar wij niet alleen het concours spelen maar ook 
nog een concert in “Tierpark Friedrichsfelde” geven. 
En na het geweldige succes van Peso afgelopen jaar 
kunnen zij natuurlijk ook niet ontbreken op deze con-
certreis. 
 
Wilt u nog meegaan? Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij! Meld u dan 
op info@opgrimbie.be. 

Zaterdag 10 april komt Martinus het 
papier ophalen in Opgrimbie. De con-
tainers staan aan onze zaal, u mag 
ook zelf uw “ remorkske” brengen. 
De opbrengst van het papier gaat in 
een spaarpot die zal nodig zijn om de 
nieuwe zaal te bouwen. 

Nationaal  
Solistenwedstrijd 

Leuven 
 
Recent  organiseerde VLAMO  de Limburgse  
selecties voor  solisten . Van Martinus werden er zes  
kandidaten weerhouden om op 24 en 25 april deel te 
nemen aan de Vlaamse finales in het  
Lemmensinstituut in Leuven.  
 
Thomas, Michael, Wouter, Bianca, Marjolein en Koen 
heel veel succes! 

Lions Concert 
17 april 2010 om 20u                

Schouwburg CC 
Maasmechelen 

 
Ons harmonieorkest verzorgt nu ook al enkele jaren 
het voorjaarsconcert van de Lions Maasland. Dit 
keer op 17 april om 20.u in de Schouwburg te 
Eisden. Als gastoptreden hebben zij gezorgd voor  
de Vlaamse crooner Bart Herman. Een  verrassing  
voor sommigen zal zijn dat dit ook het eerste concert 
is met  onze nieuwe dirigent Georges Moreau.  
Wie (nog)kaarten wil gelieve zich te wenden tot 
info@opgrimbie.be  of 089-773414 

in Kinrooi! 
& 

Heikant 
 

Op zondag 25 april speelt ons jeugdorkest Toontje 
Hoger om 15.45u een concert in Kinrooi.  
 
2de pinksterdag (24/5/10 10:30) zal het orkest de H.
Mis van de 3 gezusters opluisteren aan de Heikant 
(Oude baan Opgrimbie) 


