
 

 29 mei 2017  

 Koninklijke Harmonie Roermond 

Florasingel 40  Roermond 

   

A. Groot Harmonie-orkest    
Dinsdag 30 mei: repetitie 19.30 – 22.00 uur 
Vrijdag 9 juni Concert in Obspringen (D), 19.30 uur, samen met Musikverein 
Obspringen. 19.30 uur Obspringen. 20.30 uur Roermond: 

- Orion 
- Madurodam 
- Hindenburg 
- Klezmer Karnival 

 
Zondag 18 juni Sacramentsprocessie, Munsterplein – Kathedraal, 10.30 uur 
 
Nieuw: In de bijlage vind je de lijst met stukken die in de map en de marsenboekjes 
moeten. Graag aangeven welke muziek je nog mist, en de muziek die uit de map 
gaat op de volgende repetitie inleveren 

              
B. Jeugdharmonie                                               
Dinsdag 30 mei, repetitie 16.30-17.30 uur  
We oefenen:  

 toonladder van sol over 2 octaven voor de klarinetten-trompetten en baritons 
1 kruis. De 3-klank is sol-si-re-sol. 

 toonladder van fa over 1 octaaf voor de fluiten, de hobo’s en trombones  
1 bemol. De 3-klank is fa-la-do-fa. 

 toonladder van re over 2 octaven voor de alt saxen 
2 kruizen. De 3-klank is re-fae-la-re. 

 Toonladder van do voor de hoorn. 
Geen voortekens. De 3-klank is do-mi-sol-do. 

En verder  nieuwe muziek.    
Nieuw: Vrijdag 30 juni aanvraag voor een concert in Horn, 19.00-20.00 uur.  
Willen alle leden van de jeugdharmonie samen met ouders kijken of je op die datum 

kunt meespelen!!  Gaarne a.s. dinsdag even melden! 

 

C. Leerorkest Roermond  
Dinsdag 30 mei, repetitie 15.20 uur Trompetten      
  

D. Blazersklas voor Volwassenen          
 Nieuw: Woensdag 31 mei geen les in groepen, maar gezamenlijke repetitie,  
             20.00 uur. O.l.v. Harry Wolters 



              
     
    De aparte klarinet-, fluit- en slagwerklessen die al zijn afgesproken voor deze week 
    gewoon laten doorgaan. 

 Woensdag 7 juni   gezamenlijke repetitie, 20.00 uur o.l.v. Harry Wolters en Jan 
v. Hamond 

 Woensdag 14 juni  les in groepen van diverse leraren.                                                                                               
19.00 uur alle alt saxen     )                                                                                                                                            
20.00 uur het hele koper  )       o.l.v. ???                                                                                                                        
21.00 uur de sax tenors    )                                                                                     

Zaterdag 17 juni concert op het Brinkplein bij het Harmonie Paviljoen, 17.15 
uur  o.l.v. Jan van Hamond.   
Voor programma zie aparte mail van gisteren aan jullie.                              
Woensdag 21 juni gezamenlijke  rep.                                                                           
Woensdag 28 juni les in groepen van diverse 
docenten                                                             
Woensdag 5   juli   gezamenlijke repetitie                                              
Zaterdag    8   juli   afsluiting van het seizoen, openluchtconcert bij het Harmonie 
Paviljoen. 
 
  

E. Blazersklassen van kinderen: 
Maandag:    15.00 -16.00 uur leerlingen uit groep 5 OBS De Brink      
Donderdag: 13.15 -14.15 uur groep 5 basisschool Vincent van Gogh    
                     13.00 -14.30 uur groepen 4  OBS De Brink AMV-les  
  

                      

F. Blokfluitles: 
Donderdag: 15.05-15.35 uur blokfluitles Montessori-school. 
  

G. Activiteiten:    

Zondag 11 juni, 19.30 uur Kienen in het HP. Zaal open 18.00 uur 
Vrijdag  30 juni, 18.00 uur Oud-Papier-Aktie 
 
 

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


