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Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.
2015 start zoals ieder jaar met het Nieuwjaarsconcert. Echter dit jaar in een nieuwjasje. In een gezellige drukke
ambiance worden de beste wensen uitgewisseld onder de muzikale klanken van harmonie "Meer Vreugd" olv
dirigent Bart van Zutven. Tijdens dit concert werden de jubilarissen Gabriëlle Siroen (25 jaar), Paul v/d Bosch (40
jaar), John de Valk (40 jaar).
Het voorjaarsconcert stond in het teken van de huldiging van Engelbert Hendrix al 60 jaar lid van onze harmonie.
Dit voorjaarsconcert was na 8 jaar weer harmonie "Kunst en Vriendschap" uit Balgoij te gast. O.l.v. van dirigent
Peter Wientjes presenteerde de harmonie zich na de pauze met een aantal songfestivals hits. Voor de pauze bracht
harmonie "Meer Vreugd" olv dirigent Bart van Zutven een zeer gevarieerd programma muziekwerken zoals Arsenal,
de Kalief van Bagdad het schitterende Adios Nonino met solist Nord Strik, Super Mario Bros, Dance Party, Villa
Volta, The Police on Stage en Tulpen aus Amsterdam ten gehore. De 3e helft in de Huskamer duurde tot diep in de
nacht!
De Mariaviering gepland op 31 mei werd door de slechte weeromstandigheden afgelast.
7 juni stond in het teken van het 20 jarig jubileum van studieorkest "OpMaat". In een zeer goed gevulde R.K. kerk te
Gassel werd een fantastisch jubileumconcert gepresenteerd. Het studieorkest stond tevens voor het laatst olv
dirigent Gérard Hijsterman. Gérard draagt het stokje over aan Nord Strik.
Ter ere van het 450 jaar bestaan van Schuttersgilde St. Jan te Gassel was er op 14 juni de vrije gildedag. 32 Gilde uit
het hele land presenteerde zich met de harmonie voorop aan het publiek. Het was een schitterende mooi
happening onder zonnige omstandigheden.
16 Juli wordt muzikaal jaar traditioneel afgesloten met Midzomeravondconcert.
Op zondag 18 wat de harmonie te gast bij het jubilarissenconcert van het seniorenorkest De Havenmuziekanten.
Deze muzikale ontmoeting vindt plaats in Catharinahof te Grave. Het zeer druk bezochte concert leverden een
fraaie als verassend concert op, veel soorten muziek passeerden de revue.
Op 20 en 21 november vindt de 2e editie plaats Music Explosion. Dit keer avonden die in het teken staat van de
Nederlandse artiest. Tal van bekende songs passeerden revue. Het harmonie orkest olv dirigent van Bart va Zutven
bijgestaan door het combo van Philip van den Berg en de zangers en zangeressen olv Stephanie van Werkhoven
leverde een wervelende show af. Onder grote publieke belangstelling en in gezellige ambiance liet de harmonie zien
waar een klein dorp groot kan zijn!

