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sint-martinus algemene activiteiten kalender.

John Philip Sousa Collegiate
Honors Band

Zaterdag 14 augustus komt Martinus
het papier ophalen in Opgrimbie. De
containers 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.

Na vakantie
3 july 18:00
Zaal Kristoffel Opgrimbie
Een 50 tal Amerikaanse studenten en muzikanten
doen begin juli een rondreis door Europa en komen
hun eerste concert geven in Opgrimbie. Vrijdagavond komen ze aan uit Parijs en logeren dan bij
gastgezinnen. Omdat het een gelegenheidsorkest is
van studenten uit heel de USA, willen ze zaterdagmorgen nog repeteren; ’s avonds zal Martinus zijn
succesvol seizoen afsluiten met een feestelijk concert. Om 18u start de bijeenkomst in zaal Kristoffel:
om 18.30u geeft de John Philip Sousa Collegiate Honors Band een concert; een uurtje later is het Harmonieorkest van Martinus aan de beurt. Aansluitend
is er een Belgisch feest met oa. Frieten en Vlaamse
stoverij, Belgische drank en Belgische muziek. Voor
de deelnemende muzikanten is het eten gratis; de
andere bezoekers kunnen eetbonnen kopen aan €
7.50 en drank aan € 1.

Vakantie
De harmonie heeft nu
enkele weken vakantie; op 11 juli verlenen
een paar ensembles
nog medewerking aan
Open Kerk in Maasmechelen, maar dan is
het stil tot 14 augustus.

Meteen na de vakantie staan er concerten gepland:
22 augustus op het Kunstplein in Opgrimbie, op 5
september doen we mee aan de Euregioconcerten
in Maasbracht (NL) en op 26 september spelen we
in het Paenhuys in Riemst.
En wie graag lekkere mosselen eet moet zeker zondag 3 oktober alvast noteren.

Martinusbode
De halfjaarlijkse Martinusbode is klaar vanaf 3 juli;
muzikanten, leden en sympathisanten uit Opgrimbie
krijgen een exemplaar bezorgd. Er worden geen
exemplaren meer met de post verstuurd omdat de
Martinusbode vanaf 4 juli ook te lezen is op onze
website.
Onze site www.opgrimbie.be is trouwens de laatste
weken flink aangepast en uitgebreid. Nu er vakantie
is heb je misschien meer tijd om alles eens rustig te
bekijken en te lezen. Opmerkingen en suggesties
zijn welkom bij info@opgrimbie.be, want hij wil ze
nog beter maken!

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

