
PERSBERICHT 
 

St. Cecilia Geleen zet  

nieuw Themaconcert neer! 
Vernieuwde concerten slaan aan bij publiek 

 

GELEEN – Op 27 april geeft 

harmonie St. Cecilia weer een 

themaconcert. Na het succes van 

vorig jaar is de verwachting dat het 

ook nu weer druk wordt. De 

kaarten zijn vanaf vandaag te 

koop! 

In maart 2007 organiseerde de 

harmonie een galaconcert in de 

Hanenhof ter afsluiting van het 140 

jarig jubileumfeest. Tijdens dit 

concert, waarbij entertainment en 

show een belangrijke rol speelden, 

bleek dat het publiek de opzet erg 

waardeerde. Het duffe imago van 

harmoniemuziek werd in één klap 

weggevaagd.  

Het succes praat zich snel rond. 

Inmiddels hebben nieuwe 

sponsoren zich gemeld voor de 

harmonie en komt er regelmatig de 

vraag binnen of er een nieuw 

themaconcert gaat komen. En er is 

goed nieuws, want de 

muziekcommissie heeft besloten 

om elk jaar een themaconcert te 

gaan organiseren! Elke twee jaar 

een groot themaconcert en het jaar 

er tussenin een dergelijk concert 

dat iets kleiner is van opzet. 

Dit jaar is gekozen voor het thema 

DANSEN MET CECILIA, waarbij 

onder andere dansschool Clara 

Lamar, Jola’s Demo Team en de 

kampioen Salsa dansen hun 

medewerking zullen verlenen! Het 

belooft weer een spannend en 

swingend concert te worden, 

waarbij vermaak centraal staat. 

Geen duf harmonieconcert meer 

dus! 

Het concert vindt plaats op 27 april 

a.s. om 15.00 uur in de 

Ontmoetingskerk te Geleen. 

Kaarten kosten 5 euro en zijn o.a. 

nog te koop bij leden van de 

vereniging en bij MAWI BV in de 

Past. Vonckenstraat 69 te Geleen. 

Meer info: 

www.harmoniegeleen.nl 

 

  

http://www.harmoniegeleen.nl/


NOOT VOOR DE REDACTIE 
 

Geachte redactie, 

Hartelijk dank voor uw medewerking en het afdrukken van dit artikel.  

Mocht u genoodzaakt zijn het artikel in te korten, dan verzoeken wij u ervoor te waken dat de essentie 

van het bericht bewaard blijft. Het bericht is vooral ter aankondiging van ons themaconcert in april. 

Tevens wil ik u verzoeken om het adres van onze website te vermelden voor meer informatie.  

Ter illustratie van het bericht kunt u gebruik maken van de bijgevoegde foto’s. Ook zijn er op onze 

website meer foto’s te vinden. 

Is een of ander niet duidelijk, dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Kleijkers 

(info@harmoniegeleen.nl, 06 – 44 64 2081) van het bestuur van de harmonie en onder andere belast 

met de PR van dit evenement. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Harmonie St. Cecilia 1866, Geleen 

Tom Kleijkers 

  

mailto:info@harmoniegeleen.nl


FOTO’S 
 

 

Foto 1. Galaconcert, maart 2007 

 

Foto 2. Logo Themaconcert 2008 



 

Foto 3. Logo Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen 

 

 


