
Sponsoring

Muziekvereniging Juliana (MVJ) is 
in 1919 door de Peelwerkers van 
destijds opgericht als fanfare Juliana 
en is in de jaren ’40 van de vorige 
eeuw omgevormd tot harmonie. Bij 
het 90-jarig jubileum is besloten 
om de naam te veranderen in 
“Muziekvereniging Juliana”, een alles 
omvattende naam die beter past bij 
alle geledingen en activiteiten binnen 
de vereniging. In 2019 hebben we in een 
prachtig jubileumjaar ons 100-jarig 
bestaan gevierd.

Naast het harmonieorkest en de 
slagwerkgroep heeft MVJ ook nog 
een opleidingsafdeling. Jeugdige 
muzikanten starten hier met theorie- 
en muzieklessen. Wanneer ze hun 
keuze voor een instrument gemaakt 
hebben en ver genoeg gevorderd zijn, 
gaan ze naar het opleidingsorkest 
of jeugdslagwerkgroep. Deze twee 
geledingen vormen de opstap 
naar het harmonieorkest of de 
slagwerkgroep. d’Einder Muzikanten 
zijn ook onderdeel van MVJ. Zij zijn 
vooral tijdens de carnavalsperiode 
actief, maar treden ook buiten dit 
seizoen op. Binnen de vereniging zijn 
verschillende commissies actief die 
zorgen voor organisatie van concerten 
en evenementen.

Muziek is een belangrijke stimulans 
voor de lichamelijke ontwikkeling van 
kinderen. Het ontspant en ontwikkelt de 
hersenen en verbetert de motoriek. Niet 
alleen het bespelen van een instrument, 
maar ook alleen al het luisteren 
naar muziek heeft hier een positieve 
invloed op. Muzieklessen verruimen  
het culturele bewustzijn en vergroten 
de algemene ontwikkeling. Muziek 
zelf is natuurlijk niet los te maken 
van het dagelijks leven en kan bij elke 
gebeurtenis voor de juiste sfeer zorgen.

Hoe het
ooit begon...

De geledingen



MVJ vervult een belangrijke culturele 
en vooral maatschappelijke rol binnen 
de gemeenschap van Someren-Eind. 
Bij feestelijke gebeurtenissen, zoals 
huwelijken, jubilea, huldigingen of 
Koningsdag is MVJ vaak aanwezig. Maar 
ook bij droevige aangelegenheden, 
bij overlijden van leden of prominente 
inwoners van Someren-Eind, zorgt 
MVJ op een waardige manier voor 
muzikale ondersteuning. MVJ is niet weg 
te denken uit Someren-Eind en zorgt 
met muziek voor binding tussen de 
dorpsgenoten en collega-verenigingen.

Maatschappelijke
rol

Alle geledingen repeteren wekelijks 
onder leiding van professionele 
dirigenten. Het uiteindelijke doel hiervan 
is het verzorgen van optredens. Dit 
kunnen uitwisselingsconcerten met 
andere verenigingen zijn, maar ook 
grotere evenementen. Maestro, Oeps!, 
The Beat Goes On en De Vrienden 
van Juliana Live zijn eigentijdse en 
klinkende voorbeelden van prachtige 
concerten waar we veel toeschouwers 
mochten verwelkomen. Met dit soort 
evenementen houden we een goede 
balans tussen de “klassieke” concerten/
concoursen en populaire muziek. 
Hiermee blijft MVJ interessant voor 
muzikanten van alle leeftijden! MVJ 
organiseert deze evenementen zelf, 
met als doel hier in eerste instantie met 
leden en toeschouwers zoveel mogelijk 
plezier aan te beleven. 

Evenementen

We hebben u in het kort laten zien wat 
MVJ doet en waar zij voor staat. Zoals u 
zult begrijpen is hier jaarlijks veel geld 
mee gemoeid. Uitgaven aan vervanging 
en onderhoud van instrumenten, 
kostuums, dirigenten, bladmuziek, 
het organiseren van evenementen en 
opleiding van muzikanten moeten in 
evenwicht worden gehouden met de 
inkomsten uit contributie, subsidies, 
entreegelden en een vergoeding voor 
het ophalen van oud papier. Hiernaast 
heeft MVJ jaarlijks financiële steun 
van de gemeente Someren en niet te 
vergeten van de leden van Vriendenclub 
Juliana.

De laatste, maar zeker niet 
onbelangrijkste inkomstenbron is 
sponsoring. Gelukkig hebben we in 
Someren-Eind een aantal bedrijven dat 
ons jaarlijks in financiële en morele zin 
steunt. Bedrijven die hun naam graag 
aan MVJ of onze evenementen willen 
verbinden en die zijn zeer welkom! Wat 
kunt en wilt u voor onze vereniging 
betekenen?

Wat zou u voor
ons willen
betekenen?


