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Voorjaarsconcert

Op 31 maart wordt in ’t Erf in Egchel een concert 
verzorgd door diverse groepen van én buiten 
Egchel!

Zo treedt de jeugdfanfare van St.Caecilia America 
aan, een grote groep enthousiaste jeugdleden die 
al een aantal keren hebben deelgenomen aan het 
Eurofestival voor jeugdorkesten in Heel. Zij willen 
tijdens dit concert hun programma aan ons laten 
horen voor hun volgende deelname op 6 april. In 
de jeugdfanfare leren de jonge leden op een leuke 
en gezellige manier samen muziek maken en is dit 
de opstap naar de ‘grote’ fanfare van America.

Daarnaast gaan we kennismaken met de 
opleidingsharmonie Pro Honore Et Virtute 
(Voor Eer en Deugd) uit Son en Breugel, die 
voornamelijk bestaat uit jonge muzikanten die hun 
A-diploma hebben gehaald. Beide orkesten staan 
onder leiding van Ralph Brummans.

Muziekvereniging Egchel zal deelnemen met de 
fanfare, de gitaristen en onze enthousiaste groep, 
sinds kort gestarte, ‘jeugdige’ muzikanten. 
We hebben tijdens het afgelopen kerstconcert al 
kennis met hun gemaakt! Ook zullen zij samen met 
de fanfare, onder leiding van Jan van Hamond, een 
stuk ten gehore brengen.

We gaan met deze drie verenigingen een mooie 
ochtend tegemoet en kunnen ons laten verrassen 
door een gevarieerd programma, wat zal worden 
afgesloten met een gezamenlijk optreden.

We nodigen U dan ook uit om te komen luisteren 
naar deze enthousiaste muzikanten die voor U om 
11.00 uur in ’t Erf klaar zitten!

50-jarig Jubileum

Muziekvereniging Egchel, die gegroeid is van 
drumband naar drumfanfare en daarna via fanfare 
naar muziekvereniging, bestaat dit jaar 50 jaar! In 
dit jubileumjaar laat de Muziekvereniging zich van 
verschillende kanten door het hele jaar door zien.

Buiten de vaste activiteiten zoals aubade op 
Koningsdag, opluisteren paasmis, communicantjes 
naar de kerk brengen enzovoort, zijn er ook 
concerten. In de aanloop naar het jubileum is het op 
31 maart  2019 de beurt aan de jongere 
muzikanten. We hebben dan twee jeugdorkesten 
te gast in ’t Erf in Egchel. Iedereen kan dan horen, 
met hoeveel plezier de jeugd muziek kan maken.

Daarnaast werken we toe naar een groot feest op 
zondag 3 november 2019. Dan hopen we via een 
reünie met heel veel oud muzikanten herinneringen 
op te halen. Ook op muzikaal gebied. Daarover later 
meer.


