
Open Air Concert en Kunst/hobbymarkt à la Français in Bingelrade. 
 
Gezien het grote succes van vorig jaar organiseert Harmonie St Caecilia 
ook dit jaar, in het eerste weekend van juli 2015,  een Open Air Concert 
op het terrein van Gasterie Hedelfinger in Bingelrade met daaraan 
gekoppeld een Kunst/hobbymarkt. 
Voor het eerste weekend in juli 2015, als datum waarop dit evenement 
plaatsvindt en de term “à la Français” in de titel, is gekozen omdat op 4 
juli 2015 de Tour de France in Utrecht van start gaat en de tweede etappe 
op 5 juli door Nederland trekt om te finishen in Zeeland. Dat feit heeft ons 
op het idee gebracht om voor dit gebeuren een geheel op Franse muziek 
gestoeld concert samen te stellen. Voor dit te geven concert vormen de 
muzikanten van onze harmonie samen met de muzikanten van harmonie 
St. Caecilia Schinveld eenmalig één muziekkorps.  De te spelen muziek 
studeren beide korpsen ieder voor zich in om op zaterdag 4 juli op de 
locatie van de Gasterie tijdens een uitgebreide Play In, tevens generale 
repetitie, de puntjes op de i te zetten voor een puntgaaf concert op 5 
zondag juli. 
 
kunst/hobbymarkt… 
Gekoppeld aan dit muziekevenement vindt er op het grasveld van de 
Gasterie op die zondag 5 juli vanaf 11.00 uur ook een kunst/hobbymarkt 
plaats. Wij willen op deze markt niet alleen kunstenaars  maar ook 
specifieke hobbyisten de gelegenheid geven hun werkstukken te 
presenteren.  
Voor dit marktfestijn nodigt de harmonie dus ook mensen uit die zich 
bezig houden met andere kunstuitingen en hobby’s om hun creaties te 
presenteren.  
Wij vragen deze mensen zich voor deze kunst- en hobbymarkt nu reeds 
aan te melden. Dit kan via de website van de harmonie: 
info@harmoniebingelrade.nl dan wel telefonisch bij secretaris Jef Wierts 
046-4423412  of  bij de heer Cor Geilen 06-22455253. Verdere 
inlichtingen en voorwaarden voor de Kunst/hobbymarkt kunt u ook via 
deze weg verkrijgen.  Tezijnertijd volgen verdere informaties. 
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