
 

 18 september 2017  

 Koninklijke Harmonie Roermond 

Florasingel 40  Roermond 

  
  

  

 Op woensdag 4 oktober wil Vincent de Leur en Marion Zwanenberg van de 
firma Yamaha een bezoek brengen aan de Koninklijke Harmonie van 
Roermond.  
Vincent de Leur is de manager van de  Yamaha Blazersklassen in Nederland 
en België, de Duits sprekende landen en de Skandinaviscche landen. 
Marion Zwanenberg is een stafdocent voor de Yamaha-blazersklassen. 
Zij willen dan graag: 

* Onze jeugdige muzikanten beluisteren 
* De Yamaha Blazersklas voor Volwassenen bekijken en beluisteren. 
* Verder met ons van gedachten wisselen over de opleiding. 

       Ik heb met beiden een kort programma samengesteld, zodat ze zich van alle 
           groepen een goed beeld kunnen vormen. 
           Programma voor deze woensdag 4 oktober: 
           (Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij ook van harte welkom!!) 
  18.30-18.45 uur Samenspelgroep, korte repetitie     
  19.00-19.45 uur Jeugdharmonie, korte extra repetitie en 
                                                uitvoering van enkele concertwerkjes. 
  20.00-21.00 uur Blazersklas voor Volwassenen, korte extra repetitie en 
                                                uitvoering van enkele concertwerkjes. 
  21.00 uur nazit! 
                                                   

A.Groot Harmonie-orkest                 
Dinsdag 19 september, repetitie, 19.30 – 22.00 uur 
Zondag 24 september, Vriendenconcert in HP, 10.30-12.00 uur 
Muzikaal programma: 

 King Cotton 
 Hindenburg 
 Bohemian Gallop 
 A Klezmer Karnival 
 Anitschka 
 Bridge on the river Kwai  

Zondag 5 november, Najaarsconcert in HP, +/- 14.00 uur 
Zondag 19 november, intocht Sinterklaas 
Dinsdag 26 december, Kerstconcert, HP 
Zaterdag 6 januari 2018, Nieuwjaarsconcert, Oranjerie 
 
 



 

B. Jeugdharmonie   

 Jullie hebben een prima concert gegeven afgelopen zaterdag op het 
Munsterplein. Bravo! 

 Ingaande het jaar 2018 gaat de Grote Harmonie waarschijnlijk de repetitietijd 
op dinsdag verplaatsen van 19.30-22.00 uur  naar 19.00-21.30 uur. In verband 
hiermee gaan we in oktober (datum volgt spoedig) een overleg plannen met 
kinderen/jongeren en ouders over de overgang van jeugdleden naar de Grote 
Harmonie. Dit vergt natuurlijk een goede voorbereiding. 
Wie van de jeugdleden van de Jeugdharmonie mag en wil dan in januari 2018 
waarschijnlijk de overstap naar de Grote Harmonie maken? Om daar 
enigszins zicht op te krijgen zou ik dit a.s. dinsdag graag van jullie vernemen.        
Harry Wolters, dirigent 

Dinsdag 19 september repetitie 16.30-17.30 uur o.l.v. Harry Wolters          
Woensdag 4 oktober 19.00-19.45 uur, zie boven. 

a. Een kwartier een korte extra repetitie aan nieuwe muziek 
b. Een kwartier een klein concert: * Straight Ahead     

* A Mozart Festival     

       * Southern Fried Chicken    
* My little Klarinet 

      c. Een kwartier gezellig samenzijn met een drankje.     
 

C. Samenspelgroep  
Dinsdag 19 september 15.30-16.00 uur 1e bijeenkomst/repetitie.   
   
D. Blazersklas voor Volwassenen                        

Woensdag 20 september: les in groepen. 
Woensdag 27 september gezamenlijke repetitie o.l.v. Harry wolters 
Woensdag 4 oktober 20.00-21.00 uur korte extra repetitie en optreden. Zie boven. 

 

E. Blazersklassen van kinderen:     
Maandag:    13.00 -14.30 uur groepen 5  OBS De Brink  
                     1e les Blazersklassen is op maandag 11 september 
Donderdag: 13.15 -14.15 uur groep 5 basisschool Vincent van Gogh      
  13.00-14.30 uur in de groepen 4 OBS De Brink,  
                     1e AMV-les  op donderdag 14 september. 
                                                                                   

F. Blokfluitles: 
Montessorischool: Donderdag 21 september, 15.05 uur  
Kasteeltuin:            Donderdag 21 september, 12.30 uur 
  

G. Activiteiten:     

Zondag 12 oktober:       19.30 uur Kienen in het HP. Zaal open om 18.00 uur 
Vrijdag 29 september:  18.00 uur Oud-Papier-Aktie 
 

                                                                -------------------------- 

 



 
 
 
 
 


