
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF  MUSIS SACRUM BAKEL 

WWW.MUSISSACRUMBAKEL.NL INFO@MUSISSACRUMBAKEL.NL FACEBOOK.COM/MUSISSACRUMBAKEL 

 Ledenwervingsactie: Muziek en dans; net ff leuker!!! 
Vrijdag 26 februari hield de werkgroep “behoud jeugd” een jeugdoverleg voor alle leden van 8 t/m 17 jaar. 
Tijdens deze gezellige avond kreeg de jeugd volop de gelegenheid om kenbaar te maken wat zij leuk vinden 
aan Musis Sacrum, wat ze graag anders willen zien, wat voor ideeën zij hebben m.b.t. activiteiten enz. Na 
afloop keken we onder het genot van een hapje en drankje naar een leuke film. Het was een ontzettend 
gezellige, maar vooral ook interessante avond! De werkgroep gaat aan de slag met alle ideeën en informeert 
binnenkort de jeugd over de ontwikkelingen.  
 

 NK Show Twirl 2016. 
Afgelopen zaterdag namen diverse twirlers deel aan het NK Show Twirl in Hoofddorp. 
Helaas vielen onze Bakelse dames niet in de prijzen, maar ondanks dat was het een erg mooie dag. 
 

 Algemene Ledenvergadering en Vrijwilliger van het jaar. 
A.s. donderdag 24 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Wij hopen op een grote opkomst. Om 
21.00 uur zijn alle leden van harte welkom in de Musis Sacrumhal. 
Natuurlijk wordt op deze avond ook de vrijwilliger van het jaar 2015 bekend gemaakt. 
 

 Solistenparade. 
Zondag 3 april is de Solistenparade! Verschillende jeugdleden, maar ook ervaren muzikanten en dansers 
willen graag aan het publiek laten zien wat zij in hun mars hebben. Er wordt inmiddels druk geoefend met de 
pianist, de Calimero-cupduo’s/trio’s werken hard aan hun gezamenlijk optreden en de dansers doen hun 
best om zo mooi mogelijk voor de dag te komen. 
Naast het wedstrijdelement is het vooral ook heel mooi om te komen kijken over wat voor talenten Musis 
Sacrum beschikt. Vanaf 13.00 uur begint deze leuke middag. De deelnemers hopen op een groot publiek! 
 

 Muzikale wereldreis Harmonie en Gipsy Mood 16 april. 
De harmonie verzorgt op zaterdag 16 april een bijzonder concert, i.s.m. wereldmuziekgroep Gipsy Mood. 
Tijdens dit sfeervolle concert in het Cultureel Centrum in Deurne nemen de muzikanten het publiek mee op 
een muzikale wereldreis. Na afloop zal er in de foyer nog volop nagenoten kunnen worden.  
Kaartjes voor deze swingende, gezellige avond zijn te bestellen bij de harmonieleden, het verenigingsbureau, 
via het bestelformulier op onze website en info.musissacrumbakel.nl en de dagkassa, à € 7,50 p.p.  
 

 Jubilarissenconcert 17 april. 
Dit jaar heeft Musis Sacrum een vijftal jubilarissen in haar gelederen. Op zondag 17 april zullen zij op 
feestelijke wijze gehuldigd worden in Sporthal de Beek. Alle geledingen zullen van zich laten horen en zien 
tijdens het Jubilarissenconcert. 
Om klokslag 11.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen kijken en luisteren, en natuurlijk om de 
jubilarissen te feliciteren. 
 

 Caratconcert. 
Zondag 8 mei om 14.00 uur geeft de harmonie een concert in het Caratpaviljoen in de Warande in Helmond. 
Meer info volgt in de nieuwsbrief van april, maar noteer deze datum alvast in je agenda. 

 

 De slag van Bakel. 
De slagwerkgroep zal op zaterdag 28 mei een spetterend slagwerkconcert geven in de Musis Sacrumhal. 
Houd de nieuwsbrief in de gaten, want dit belooft een erg spectaculaire avond te worden! 
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Activiteiten de komende tijd: 
   

24 mrt  ALV & MSB Vrijwilliger 21.00 uur 
2 apr Oudijzeractie  
3 apr Solistenparade 13.00 uur 
16 apr Muzikale Wereldreis Cultuur Centrum Deurne 20.00 uur 
17 apr Jubilarissenconcert De Beek 11.00 uur 
26 apr Lintjesregenserenade (Indien van toepassing) 
27 apr Opening Koningsdag 13.00 uur  
8 mei Caratconcert Helmond Warande 14.00 uur 
22 mei Rondgang O & U 125 jaar Beek en Donk 12.00 uur 
28 mei De slag van Bakel 19.30 uur 
 


