
  

 

Opgericht: 7 mei 1908 
Rabo NL16RABO0329891626  ING NL64INGB0004731886 

Kamer van Koophandel Utrecht, nr. 40477288 
 

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Houten 
info@knahouten.nl  www.knahouten.nl 

 

Secretariaat: Carla Titulaer 

 Pr. Marijkeweg 2, 3991 BN Houten         omder  

 Onderscheiden met de  
 Koninklijke Erepenning 

Januari 2017 
 

Nieuws vanuit muziekvereniging Kunst Na Arbeid 
 

Beste muziekliefhebber,

 

Mede namens alle leden, dirigenten, docenten en bestuursleden wens ik u een gezond, sprankelend en muzikaal 2017. 

Ook hoop ik dat u weer gaat genieten van ons, tijdens een van onze optredens in Houten.  

De eerste gelegenheid daartoe is op ons traditionele Nieuwjaarsconcert op zondag 22 januari op de al even traditionele 

locatie: Restaurant De Engel in Houten. 

2016 was voor Muziekvereniging Kunst Na Arbeid weer een inspirerend jaar met vele mooie concerten en optredens van 

alle secties van jong tot oud, van modern tot klassiek  voor u en voor alle inwoners van Houten. 

Een paar hoogte punten: Past Present Future van de Melody Percussion Band met medewerking van vele (oud) leden, 

het optreden van de Fanfare met het dertig jarig koor Cantilene in een uitverkocht Theater Aan de Slinger en natuurlijk 

ons succesvolle najaarsconcert met alle (jeugd)leden voor een uitverkochte zaal met veel nieuw publiek. Zo zien wij het 

graag en dat willen wij dit jaar voortzetten. 

Graag tot de 22e! 

Hartelijke groet, Joep Salemans, voorzitter 

**************************************************************************************

Nieuwjaarsconcert: 22 januari 2017 
Op zondag 22 januari 2017 zal Kunst Na Arbeid (KNA) 

weer van zich laten horen.  

Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingeluid met het 

nieuwjaarsconcert in Restaurant De Engel (Burgemeester 

Wallerweg 2).  

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de 

Fanfare en de Melody Percussion Band (MPB).  

De beide groepen hebben weer hard gewerkt om een 

programma in elkaar te zetten waarin u verschillende 

muziekstijlen kunt herkennen.  

De MPB zal voor u een mix verzorgen van popliedjes en 

echte klassiekers. Ook de JeugdMPB zal een aandeel 

hebben in hun programma.  

 

Ook het programma van de fanfare zal voorzien zijn van 

verschillende muziekstijlen en ook zij laten de jeugd 

meedoen in hun programma. Of zij ook dit jaar het 

programma weer op een traditionele manier afsluiten 

blijft nog even een verrassing. Als u dit wilt weten, moet 

u natuurlijk komen luisteren. 

De zaal zal open zijn om 11.00 uur en om 11.30 uur zal 

het concert beginnen. 

 
Toegang voor dit concert is gratis.  

Wij hopen dat u allen komt, het is natuurlijk ook de kans 

om elkaar de beste wensen over te brengen voor het 

komende jaar. 

 

Activiteiten 2017 
We kunnen nu al het promotieconcert in Theater a/d 

Slinger noemen. Dit concert vindt plaats op zaterdag  

20 mei. 

En uiteraard gaan we het 50 jarig bestaan van Die 

Holzers vieren tijdens het Holzers Zomerfestival op 

zondag 11 juni 2017.  

De plannen voor de viering worden nu gemaakt. 
 

Vacatures bestuur 
Er zijn een aantal vacatures in het bestuur van onze 

muziekvereniging. Onze voorzitter gaat verhuizen en  

ook op het gebied van PR kunnen we wel ondersteuning 

gebruiken. Weet u iemand in uw omgeving die zich wil 

inzetten voor onze muziekvereniging? Meer informatie 

bij het secretariaat.  

We horen het graag van u.  
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Terugblik op 2016 
 

 
Zaterdag 19 maart 2016: Fanfare tijdens het 

concertconcours in Drachten 

 

 
Concert: Past, Present, Future van de Melody Percussion 

Band op zaterdag 21 mei 2016 in De Heemlanden met 

medewerking van 28 oud Mpb leden. 

 

 
Gezamenlijk concert Fanfare/ Cantilene in Theater a/d 

Slinger op zondag 23 oktober 2016 ter gelegenheid van het 

30 jarig bestaan van het koor Cantilene 

 

 
 

 
 

Najaarsconcert op zaterdag 5 november in Het Houtens, 

waar alle afdelingen van KNA zich hebben gepresenteerd. 

 

 

 

 

Fanfare 

speelde 

tijdens de 

‘Kerst met 

koren’ in 

de RK kerk, 

zondag 18 

december 

2016. 


