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Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
2010 start zoals ieder jaar met het Nieuwjaarsconcert. Na dit concert is dirigent Theo van der Lee enkele maanden
uit de running en wordt andermaal vervangen door Bart van Zutven. Onder zijn leiding speelt harmonie "Meer
Vreugd" haar voorjaarsconcert, dat als gast harmonie "Stad Grave" in Gassel ontvangt. In een gezellige drukke
ambiance wordt door beide orkesten een prima concert verzorgd.
Op 4, 5 en 6 juni is harmonie "Meer Vreugd" naar Le Ferté Bernard in Frankrijk vertrokken voor een muzikale
uitwisseling. Onder zomerse omstandigheden wordt het een weekend om niet meer te vergeten. Onder de
bezielende leiding van 2e dirigent Gérard Heijsterman wordt er een prima concert neergezet, ook de gezamenlijk
uitvoering van o.a. Ross Roy is perfect, deze uitwisseling voor herhaling vatbaar is!
Medio juni 2010 scheiden de wegen tussen Theo van Lee en harmonie "Meer Vreugd" zich. In goed overleg is dit
besluit genomen. Na enkele weken wordt bekend dat per 1 september 2010 dat Bart van Zutven de ontstane
vacature van dirigent gaat invullen.
8 juli vindt het Midzomerconcert plaats olv Gérard Heijsterman, een mooi seizoensafsluiting andermaal m.m.v.
Amusement Orkest Hoemannen uit Malden.
Na de vakantie start harmonie "Meer Vreugd" haar voorbereidingen voor het najaarsconcert op zondag 26
september 2010. Als gast ontvangen wij harmonie E.E.M. uit Boekel. Ook deze harmonie staat olv. Bart van Zutven.
Het is een geweldig concert in een mooie en prima ambiance en er wordt het publiek een gevarieerd muzikaal
programma geboden. Gezamenlijk sluiten de beide harmonie orkesten af met het muziekwerk "Moment for
Morricone"! Harmonie "Meer Vreugd" sluit het jaar 2010 af met een grandioos kerstconcert. Op zaterdag 18
december waren op verzoek nogmaals "Die Twee"uit Schaijk onze gast! In een non-stop programma brachten zowel
"Die Twee" evenals de harmonie olv Bart van Zutven de aanwezigen in kerstsferen. Ondanks het winterse weer was
de belangstelling wederom groot! Naast de Brabantse liederen van "Die Twee" bracht de harmonie een zeer
gevarieerd programma zoals o.a. een Kerstmedley, Oregon, Shirim, The Lion King, Moment for Morricone en
Transeamus Uque Bethlehem ten gehore.

