Nieuwsbrief Stichting Draaiorgels Helmond
1e Nieuwsbrief van de Stichting Draaiorgels Helmond. 1 september 2016. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat, u
uw e-mailadres heeft achtergelaten in de Gaviolizaal, of omdat u met ons mailcontact heeft gehad. Wilt u
geen nieuwsbrief meer ontvangen dan kunt u zich afmelden per mail nieuwsbrief@draaiorgelshelmond.nl.
Zondag 4 september van 15.30 tot 17.30 uur het 2e concert van
de Brandweerkapel
In april hadden we ze al te gast, maar ze hadden beloofd om terug
te komen. 4 september is de dag. De brandweerkapel Helmond
bestaat uit 16 personen en werd in 1981 opgericht. Een groepje
muzikale brandweerlieden stond aan de grondvesten van de
kapel. Hun eerste repetities vonden plaats in de voormalige
brandweerkazerne aan de Torenstraat 36a, de huidige Gaviolizaal
en huisvesting van Stichting Draaiorgels Helmond. De entree is
gratis!. Daar deze maand de Carat concerten nog plaatsvinden
hebben een afwijkende concerttijd op deze dag. De entree is
gratis

Zaterdag 10 en zondag 11 september van 12.00 tot 17.00 uur
Open Monumenten Dagen
Ook de Stichting Draaiorgels
Helmond doet mee met de open
monumenten dagen
Op zaterdag 10 en zondag
11 september zijn onze
gebruikelijke
openingstijden
verruimd naar 12.00 tot 17.00 uur. Naast de museale orgels,
zoals de Grote Gaudin (concertorgel), Kleine Gaudin en
Mortier (dansorgels) de Blauwe Trom (straatorgel)en de “Ruth”
(kermisorgel) die te zien en te beluisteren zijn en de te bezichtigen
collectie accordeon en snaarinstrumenten van Arie Willems is
er dit jaar een fotoexpositie van oude Helmondse gevelstenen.
We hadden natuurlijk graag de echte gevelstenen willen laten
zien maar deze zijn zo moeilijk uit een gebouw te hakken. Ook
dit jaar maken we weer deel uit van de jongerenkunstroute,
zijnde de Knapzakroute. Diegene die hun knapzak laten vullen
in de Gaviolizaal kunnen ook nog een puzzel maken en hun
orgeldiploma zien te halen op “Onze Klenne”.

Zondag 18 september van 13.30 tot 16.30 uur nostalgische
dansmiddag .
Na de vele bezoekers op de dansmiddag van 7 augustus hopen
we op een gelijke opkomst op de voorlopig laatste nostalgische
dansmiddag van 18 september, alweer de 4e uit de reeks. Van
13.30 tot 16.30 kunnen de voetjes van de vloer op de klanken
van de “goude oude” van DJ Gerrit en ook onze dans- en
kermisorgels zullen aansporen om zich op de dansvloer te
begeven. De entree is gratis

Zondag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur Project-Shantykoor
Courage uit Lierop
Dit jaar bestaat de zangvereniging de Koepelzangers uit
Lierop 40 jaar. Reden dus voor een feestje maar ook reden
om een projectkoor op te zetten. Dit leidde uiteindelijk tot het
Project Shantykoor Courage die op 17 april een leuke gezellige
muziekmiddag met hartverwarmende (zeemans) liederen
hebben gebracht. De conclusie was dat dit niet eenmalig mocht
zijn en daarom zijn ze te zien en te beluisteren op 2 oktober
in de Gaviolizaal te midden van de draaiorgels. Ook zullen we
natuurlijk onze zeemansliederen op onze draaiorgels uit de kast
halen en laten horen. De entree is gratis
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Programma 1 oktober tot 31 december
Zondag 2 oktober:

Project-Shantykoor Courage uit Lierop

Zondag 9 oktober:

Blaaskapel Ragazzi

Zondag 16 oktober:

Liederentafel ”de Tierelieren”

Zondag 23 oktober:

3e Helmondse Handdraaiorgeltjes dag

Zondag 30 oktober:

.................................................

Zondag 6 november:

Liederentafel “het Akkoordje”

Zondag 13 november:

Overdagorkest ODE uit Beek en Donk

Zondag 20 november:

Vrouwenband Permanent uit Beek en Donk

Zondag 27 november:

Zang en Amusementsgroep “De Notenkrakers”

Zondag 4 December:

De Oldtimers uit Nuenen

Zondag 11 December:

Klassiek concert met de Draaiorgels

Zondag 18 December:

Gemengd Koor Kunst en Vermaak uit Bakel
(Wijzigingen voorbehouden)
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