100-JARIG JUBILEUM

Jubileumprogramma Kerkelijke Fanfare Heilige Agatha

Datum Jubileumweekend: vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 2021
Plaats:

Sint Agatha, MFA De Agaath, Liesmortel 46, 5435 XJ

Vrijdagavond 5 november: opening van het feestweekend
Deze avond staat in het teken van de eigen leden met hun partners.
We komen om 19.00 uur bij elkaar in De Agaat en gaan, na zo’n lange tijd van
stilte, afstand en bezorgdheid, genieten van een heerlijk warm/koud buffet, van
muziek en dans en vooral van elkaar. Entertainment: Geert Pouwels

Zaterdag 6 november: feest voor iedereen…
15.30 uur:
Opening van deze feestdag. Welkom aan alle aanwezigen, speciaal aan onze
gasten uit Vianen.
Tevens de formele opening van de expositie

‘100 jaar Fanfare’.

Vervolgens het ‘openingsconcert’ door de Muziekvereniging Vicinia uit
Vianen.
16.00 uur:
Korte pauze (15 minuten)
16.15 tot 17.15 uur:
Fanfare Heilige Agatha met het Jubilarissenconcert.
Tijdens het concert worden de vier jubilarissen toegesproken, gehuldigd en
onderscheiden door de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie).
17.15 – 18.30 uur:
Receptie van de vier Jubilarissen

Avondprogramma:
20.00 – 21.30 uur:
Start van de Regio-Maestro-Finale.
De laatste Maestro-Winnaars van Cuijk, Oeffelt en Sint Agatha gaan met elkaar
de strijd aan voor de Regio-Trofee. Hierbij zullen ze begeleid worden door
Fanfare ‘De Vriendenkring’ uit Oeffelt.
Een deskundige Jury zal samen met de aanwezigen (applausmeter) de prestaties
beoordelen en de uiteindelijke winnaar bekend maken.
Na afloop: persoonlijke felicitaties aan de winnaar én …
gezellige nazit met achtergrondmuziek (Trio Enchanté)

Zondag 7 november: iedereen is welkom op deze mooie dag…
10.30 uur:
Feestelijke eredienst in de kerk van Sint Agatha;
voorganger Peter Snijkers.
Met de muzikale begeleiding van de Kerkelijke Fanfare Heilige Agatha.
14.00 uur:
Aanvang feestmiddag in de Agaat
Welkom aan allen met een verwijzing speciale exposite

‘100 jaar Fanfare’,

waar we de geschiedenis van de Fanfare kunnen zien, horen en voelen.
14.30 uur tot ±15.00 uur:
Harmonie Gaudete in Domino uit Cuijk met een fantastisch concert.
Daarna: Gelegenheid om de expositie te bezoeken
15.30 – 17.30 uur:
Feestelijke Jubileumreceptie voor genodigden en iedereen die de Fanfare een
warm hart toedraagt. Wie komt kan getuige zijn van een verrassende
gebeurtenis!
Vanaf 16.00 tot 18.00 uur muzikale ondersteuning van het Trio Enchanté

Dankwoord en sluiting

Namens Bestuur en Werkgroep
Willem Cranen
Voorzitter

