Bron: www.schouwburgvenray.nl
IN THE SPOTLIGHT: CARNAVALSCONCERT DOOR KONINKLIJKE HARMONIE EUTERPE
Concert met een vrolijke noot
THEATERCONCERT - De komende weken staat de Venrayse
schouwburg in het teken van veel carnavalsactiviteiten. De
schouwburg staat open voor lokaal talent en de volkscultuur,
waarbij de functie van gemeenschapshuis weer volop benut
wordt.
De jubilerende Koninklijke Harmonie Euterpe (de harmonie
bestaat dit jaar 150 jaar!) en het jubilerende Venray’s
Mannenkoor (het koor viert in 2010 het 100-jarig bestaan!)
verzorgen op donderdag 4 februari a.s. het carnavalsconcert.
Het belooft een prachtige avond vol mooie muziek en met een
heleboel humor te worden. We lichten alvast een tipje van de
sluier op. Het programma bevat Bloasmeziek (gezongen door
Edgar van Kessel), De carnavalsmedley, 76 Trombones, Hey
Jude, Symfo Fiasco, Oet Limburg Kumt de Meziek en De Nacht.
De enthousiaste muzikanten van Koninklijke Harmonie Euterpe
en een select gezelschap van het Venray’s Mannenkoor hebben
speciale gasten uitgenodigd. Deze gasten laten u genieten van
prachtige zang (Nelleke Rijs) en professioneel entertainment,
geschoeid op regionale leest. Als rode draad loopt door het hele
programma de bijdrage die Neutjes Rang levert.
www.euterpevenray.nl
UITVERKOCHT

Voor Venray en omgeving is Neutjesrang geen onbekende. Zij
waren diverse keren te gast bij Circus Mök en wisten met hun
aanstekelijke, kolderieke acts de zaal plat te spelen. Door het
sprekende dialect en de snelheid van de acts zorgen de
Neutjesrangers ervoor dat u van het ene lachsalvo in het
andere rolt. Terwijl de Koninklijke Harmonie Euterpe u met
mooie muziek van populair klassiek tot prachtig gearrangeerde
“Limburgse/Venrayse Leedjes” laat genieten, zorgt Neutjesrang
voor de vrolijke noot, waarin elke carnavalsvierder zich
herkent!
Local Kryner (met Frank Peters op trombone, Eugene Eijdems
op trompet, Edgar Janssen op gitaar, Amy Ebberink op klarinet,
Johan van Krey op accordeon en zangeres Nelleke Rijs) doet er
nog een schepje bovenop. Vanuit de Koninklijke Harmonie
Euterpe zullen Paul Raedts en Martin Wijnands u verrassen met
een trompetsolo-duet, waarbij u de rillingen van genot over de
rug zullen lopen.
Kortom: na het lezen van dit verhaal zult u ervan overtuigd zijn
dat u dit carnavalsconcert niet mag missen. Voor het concert
zijn nog kaartjes te koop. Dus (PIËL)HAAS(T) u naar de kassa
van de schouwburg!

