
Zomerperiode 
Dinsdagavond 2 juli sluiten wij gezamenlijk met alle 
andere afdelingen van de Keuninklikke het muzikale 
seizoen gezellig af. Meer informatie hierover staat 
in de aparte nieuwsflits over de afsluitingsavond. 
 
Vanaf dinsdagavond 9 juli is er elke dinsdagavond 
om 19.30 uur een zogenaamde “klusavond” in het 
Harmonie Paviljoen (HP). De laatste klusavond zal 
zijn op dinsdag 13 augustus. Natuurlijk zorgen wij 
voor een drankje en gezelligheid! 
 
Turbostart na de vakantie 
Dinsdag 20 augustus beginnen wij weer te 
repeteren. Aanvangstijdstip blijft als vertrouwd 
19.30 uur. Wij moeten direct vol aan de bak want 
zaterdag 31 augustus zijn wij weer gevraagd om op 
het Munsterplein te spelen tussen 14.00 en 16.00 
uur. Omdat wij slechts enkele repetities hebben, is 
donderdag 29 augustus om 19.30 uur een extra 
repetitie ingepland. Wij zullen grotendeels dezelfde 
muziekwerken spelen als tijdens ons laatste concert 
op het Munsterplein.  
 
Tussendoor spelen wij op zaterdag 24 augustus – 
samen met Da Capo en de jeugdharmonie – om 
13.00 uur ook nog kort enkele marsen tijdens het 
Buurtfeest van de wijk Hoogvonderen. Dit doen wij 
overigens zonder uniform.  
 
Najaar  
Na deze turbostart richten wij ons vanaf september 
muzikaal op het najaarsconcert en het  
nieuwjaarsconcert van 2020.     
 
Natuurlijk halen wij op zondag 17 november 
omstreeks 13.00 uur ook nog – samen met de 
jeugdharmonie – Sinterklaas in.  
 
Zaterdagavond 30 november geven wij een 
najaarsconcert in het HP samen met de Musikverein 

Obspringen o.l.v. Roy Derix. Aanvang van deze 
avond is 19.30 uur. Wij spelen zelf om 20.30 uur.  
 
Zaterdagavond 14 december staat ons gezellige 
Ceciliafeest op het programma. Het is overigens 
thans nog niet bekend of wij terecht kunnen in een 
parochie om een eucharistieviering muzikaal op te 
luisteren.  
 
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) begint 
om 11.00 uur weer ons gezellige Kerstconcert in het 
HP.  
 
Vanwege de feestdagen hebben wij enkele 
repetities moeten verplaatsen en ook alvast enkele 
extra repetities ingepland. Dit met het oog op het 
nieuwjaarsconcert. Schrijf deze extra repetities nu 
al in je agenda. Dit zodat de repetities druk bezocht 
worden en wij ons optimaal kunnen voorbereiden 
op het nieuwjaarsconcert in de Oranjerie.  
 
Dinsdag 24 december (Kerstavond) is géén 
repetitie. Wij repeteren voor de kerstdagen echter 
extra op donderdag 19 december om 19.30 uur en 
op zondag 22 december om 10.00 uur.  
 
Dinsdag 31 december (oudjaarsavond) is er ook 
géén repetitie. Wij repeteren in die week extra op 
zondag 29 december om 10.00 uur en op 
donderdag 2 januari om 19.30 uur.  
 
Zaterdag 4 januari staat vervolgens het 
nieuwjaarsconcert gepland. Wij spelen om 18.30 
uur. Om 17.00 uur vindt er nog een laatste bühne-
repetitie in de Oranjerie plaats.  
 
Wat brengt 2020 en verder? 
In 2020 staat o.a. deelname aan het Peeltoernooi in 
juni alsmede een concertreis naar Antwerpen op 29 
en 30 augustus op het programma. Meer info over 
2020 en 2021 volgt na de zomer. Fijne vakantie! 
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