Venlona Proms
De Koninklijke Zangvereniging Venlona wil haar zangplezier graag delen met andere
zangkoren en doet dat door contacten te leggen en vriendschapsbanden aan te halen met
zangkoren uit de regio. Ook internationale vriendschapsbanden worden verwezenlijkt.
Daarom organiseert Koninklijke Zangvereniging Venlona dit jaar voor het eerst een eigen
Venlona Proms op zondagmiddag 29 september.
Venlona Proms vindt plaats in en rondom Domani. Diverse zangkoren uit de regio zullen die
middag een licht repertoire ten gehore brengen. In het kader van een vriendschappelijk
internationale uitwisseling neemt ook het zangkoor Junger Chor Beckhausen uit het
Duitse Gelsenkirchen deel aan Venlona Proms.
Het programma bestaat uit een aantal concerten die elkaar afwisselen op de diverse pleintjes
rondom en ook binnen in het concertpodium van Domani.
De dames van de koorleden van Venlona doen hun uiterste best om de mooiste
Venlonataarten te bakken die onder deskundige jury van de bakkers (Thei Lamberts en Geert
Lamers) kunnen nomineren voor de mooiste en lekkerste Venlonataart. Uiteraard kan iedere
bezoeker tegen een geringe vergoeding genieten van deze taarten.
Bij de taart hoort goede koffie. Een echte barista zorgt voor overheerlijk koffie’s, latte’s of
espresso’s bij de Venlonataarten.
Het programma biedt voldoende mogelijkheden om tussen de diverse optredens door te
genieten van een heerlijk glas wijn van het wijngoed Zorgwijngaard Vinea Cura uit
Beringen. Als u bij de wijn nog trek heeft in een lekkere snack, dan bieden een aantal
eetstandjes daartoe de gelegenheid.
U wordt in stijl begeleid van het ene naar andere concert door de lakeien van Gewoon Doen
uit Horst.
Venlona Proms is een gratis evenement met vrije inloop. Alle deelnemende zangkoren
dragen hun eigen kosten voor de deelname aan deze proms. Naast de medewerking van de
verschillende zangkoren zorgt Venlona Proms ook, dat bij medewerking van Zorgwijngaard
Vinea Cura uit Beringen en Gewoon Doen uit Horst mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, de kans krijgen hun steentje bij te dragen aan dit muzikale evenement.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 14:30u. Opening – door Venlona - DOMINICANENPLEIN
• 15:00u. Wissel ( van 20 minuten) naar een ander podium.
• 15:20u. Venray’s Mannenkoor - BINNENZAAL
• 15:50u. PAUZE – Optreden Schoën Luuj uit Venlo - BINNENPLAATS
• 16:20u. Popkoor Bravoure uit Lomm - BARTELSPLAATS
• 16:50u. Wissel – 20 minuten.
• 17:10u. Junger Chor Beckhausen uit Gelsenkirchen - BINNENZAAL
• 17:40u. Einde en aansluitend gezellig samenzijn bij Domani

