Oud-Turnhout, mei 2019

PROGRAMMA 2019



Vrij 24 mei



Zat 01 jun



Zon 23 jun





Vrij 28 jun

Dan zal er geen repetitie kunnen doorgaan in onze vertrouwde Heischuur
wegens de Belgische verkiezingen.
Of we ergens anders zullen gaan zal tijdig worden meegedeeld.
Opluisteren huwelijksfeest Bieke Van Gorp. Deze heuglijke gebeurtenis zal
doorgaan in de priorij van Corsendonk en ja, het zal wel een beetje later op
de avond zijn dan we gewend zijn.
Maar zoiets kunnen we toch niet laten gaan …
We gaan zelf een aperitiefconcert organiseren en we doen dit op de parking
van de Heischuur. We zullen dit samen doen met één of meerder
gastoptredens.
Bij een apereritief hoort natuurlijk ook een maaltijd en hier gaan we voor een
BBQ. Inschrijving is wel verplicht.
Meer info zal je krijgen via de geijkte kanalen of via het werkgroepje.
Laatste repetitie vooraleer we van het verlof gaan genieten.

Vrij 02 aug

Is er dan weer de eerste repetitie na dit deugddoende verlof.

Zon 11 aug



Zon 25 aug






Zat 31 aug





Zon 19 jan 2020

Dan spelen we ons eerste concertje na de verlofperiode want dan zijn het de
zomerfeesten van de Heidegalm in Schoonbroek. Met z’n allen naar
Schoonbroek dus. Uur van optreden is vermoedelijk 15h00.
Dan gaan we naar de vrienden van Retie, bij de Lindegalm. Er werd gevraag
of we mochten optreden om 15h.00 en men zou hier rekening mee houden.
Het is dit jaar wel op een ander locatie. Het juiste adres volgt later nog wel.
Dan zijn we uitgenodigd voor een concertje in Gierle, bij harmonie de
Vriendenkring. Uur van optreden is eerder ongewoon want dit wordt 18h00.
Omdat we in Gierle moeten spelen in de vooravond, gaan we hier dit jaar,
jammer maar helaas, niet aan kunnen deelnemen.
Het einde van ons verbroederingsseizoen. We sluiten af bij onze vrienden van
Meer. Ook hier de vraag om 15h00 voor ons vrij te houden.
Onze jaarlijkse Breugelfeesten. Wij vragen van ieder een kleine moeite om 2
uurtjes, of meer natuurlijk, vrij te houden voor dit evenement om een beetje
de helpende handjes te laten wapperen.
PROGRAMMA 2020
Sint-Antonius viering.

Zat 04 apr 2020

Musica Mundana 2020

Zat 24 en zon 25
okt 2020

Jaarlijkse Breugelfeesten

Zat 31 aug
Zat 21 sep
Zat 26 en zon 27
okt
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