Heeft u (verborgen) muzikale ambities…..?
Beste inwoner van Nederweert-Eind,
Het is u vast en zeker opgevallen…... onze fantastische Pro Musica FLASH MOB tijdens de kermis van
Nederweert-Eind! Zowel jong als oud(er) deden hier met veel enthousiasme aan mee. Tijdens deze
ludieke actie hebben wij u kennis laten maken met ons nieuw muzikaal initiatief: het “startersproject
voor volwassenen”.

Muziek maken in een harmonie, iets voor u?
Harmonie Pro Musica besteedt veel aandacht aan het vervullen van haar muzikale rol in onze
gemeenschap, Nederweert-Eind. Deze rol willen wij met veel verve blijven vervullen, nú maar ook in
de toekomst. Naast muzikaal investeren in de jonge generatie van Nederweert-Eind, middels ons
eigen scholingsprogramma en “De Blaasmuziekwinkel”,
bieden wij in het “startersproject voor volwassenen” sinds
dit jaar ook onze volwassen dorpsgenoten een mogelijkheid
om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het
bespelen van een muziekinstrument én samen muziek te
maken in onze Harmonie.
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Met trots stellen wij u op de hoogte van het daverende succes van het gelanceerde
startersproject voor volwassenen! Wij hebben al maar liefst 10

nieuwe muzikanten

mogen verwelkomen, beginnend tot ervaren. De eerste ervaringen van onze nieuwe
muzikanten zijn zeer positief! Hebben wij ook úw interesse gewekt…? Stuurt u dan een e-mail naar
info@harmoniepromusica.nl en wij nemen contact met u op.
Naast de tomeloze inzet van onze leden en vrijwilligers vraagt investeren in onze muzikale toekomst
ook úw steun. U kunt ons op diverse manieren ondersteunen! Namelijk van een kleine gift tot
een uitgebreid sponsorpakket. Graag nodigen wij u dan ook uit om onze website
www.harmoniepromusica.nl te bezoeken. In de rubriek “Sponsoring” vertellen wij u op welke
manieren u onze harmonie een warm hart kunt toedragen en wat u daar voor terug krijgt. U kunt ons
uiteraard ook bereiken via info@harmoniepromusica.nl of een van onze leden. Wij staan u graag te
woord.
Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u eens vrijblijvend komen kijken en luisteren?
Neem dan contact met ons op, zodat we op de hoogte zijn van uw komst. We repeteren iedere
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.
Met hartelijke muzikale groet,
De leden van Harmonie Pro Musica

