Oud-Turnhout, maart 2020

PROGRAMMA 2020




Vrij 03 apr

Generale repetitie welke door gaat in de Djoelen en aanvangt om 19h00

Zat 04 apr



Zat 23 mei



Zon 31 mei



Zon 28 jun



Augustus




Zat 05 sep

MUSICA MUNDANA
Ons jaarlijkse hoogtepuntUITGESTELD
in de Djoelen.
Aanvang concert om 20h00. Deuren om 19h15.
We werden gevraagd om, gelijkaardig aan Eigenaard, een concertje te geven
in Residentie ’t Groenhof. We kunnen dit zien als een try-out voor het
WAARSCHIJNLIJK AFGELAST
aperitiefconcert.
We spelen hier oin de voormiddag, om 10h30.
Dan is het Pinksteren en dan gaan we 2-jaarlijks naar den Arend en dit jaar is
AFGELAST
het weerWAARSCHIJNLIJK
zover. Spelen onder de luifel in Arendonk
dus. Hou 15h00 al vrij in
jullie agenda.
Gaan we het succes van het aperitief concert proberen te evenaren of beter
nog, te verbeteren. Wie met ons op het podium zal staan ligt in handen van de
werkgroep. Zij zorgen voor verdere info.
Een aantal verbroederingen wachten op ons in augustus:
- Schoonbroek (gaan we hoogstwaarschijnlijk doen)
- Sint-Nicolaus kring Weelde (gaan we zeker doen)
- Wampegalm (stellen we mogelijk een jaartje uit)
Karperfestival. Als ’t weer ’t wil zijn we weer van de partij.




Zat 26 sep





AFGELAST

Zat 26 en 27 sep

Dan komen onze vrienden van Osthofen weer naar Oosthoven. Na een aantal
jaren geen verbroederingen meer met Duitsland georganiseerd te hebben,
UITGESTELD
gaan we dit nieuw leven
inblazen.
Op het programma staat een groepsrepetitie met concert als afsluiter, een
gezellig samenzijn en een zondagvoormiddagactiviteit met lunch.
MUSICA MUNDANA ???

Zat 24 en zon 25
okt 2020

Jaarlijkse Breugelfeesten

Zon 17 jan 2021

PROGRAMMA 2021
Sint-Antoniusviering

Zat 06 maa 2021

MUSICA MUNDANA 2021

Zat 23 en zon 24
okt 2021

Jaarlijkse Breugelfeesten

www.khoosthoven.be
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