27 augustus 2017

Koninklijke Harmonie Roermond
Florasingel 40 Roermond


Allen die onder de zomervakantie hebben (mee)gewerkt met allerlei
klussen in het Harmonie Paviljoen hartelijk dank hiervoor.



Voor alle lesnemers en hun ouders: lees goed de bijlage bij dit bulletin



Voor de nieuwe leerlingen die nog geen instrument hebben opgehaald:
Harry Wolters is deze week met vakantie; hij is 2 september weer terug.
Heb je komende week al les en nog geen instrument?
Neem dan contact hierover op met Anita Roth, rothaft@hetnet.nl

A.Groot Harmonie-orkest
Dinsdag 29 augustus: brengen wij om 19:30 uur een serenade bij Jorg en Louke Massy. Dit in
verband met de geboorte van hun dochter Babette.
Wij hebben afgesproken om 19:15 te vertrekken vanaf het Harmonie Paviljoen, zodat we samen
gaan, en dat niemand met de fiets hoeft te gaan. (uiteraard geldt dit niet voor leden die in Herten
wonen; die kunnen rechtstreeks gaan) We gaan NIET in uniform!
Parkeren kan aan de Wevelaakweg, te bereiken volgens bijgaande platte grond. Jorg woont aan
het begin van de Koppelweide, zijstraat van de Wevelaakweg, dus we hoeven niet ver te lopen.
Na afloop gaan we terug naar het HP, waar we, na een korte pauze gaan repeteren.

Voor alle lesnemers en hun ouders: lees goed de bijlage bij dit bulletin
Zondag 24 september, Vriendenconcert in HP, 10.30-12.00 uur
Zondag 5 november, Najaarsconcert in HP, samen met fanfare OLV in ‘t Zand

B. Jeugdharmonie
Harry Wolters is deze week met vakantie. Daarom:
Dinsdag 29 augustus 1e repetitie, 16.30 – 17.30 uur o.l.v. Roy Derix
Dinsdag 5 september repetitie 16.30-17.30 uur o.l.v. Harry Wolters
Met mededelingen over:
a. Het concert op het Munsterplein van zaterdag 16 september
b. Het Onderlinge Solistenconcours van 4 november
c. De overstap van Jeugdharmonie naar Grote Harmonie
Voor alle lesnemers en hun ouders: lees goed de bijlage bij dit bulletin
Zaterdag 16 september, concert op Munsterplein, 12.00-12.45 uur.
Muzikale opluistering van de lunchpauze van de deelnemers aan City Game.

C. Samenspelgroep
De datum van de 1e bijeenkomst wordt volgende week gepland.

D. Blazersklas voor Volwassenen
Woensdag 30 augustus, gezamenlijke repetitie,
20.00 – 21.45 uur o.l.v. Jan van Hamond (Harry Wolters is met vakantie)
Woensdag 6 september: les in groepen.
Woensdag 13 september: gezamenlijke repetitie o.l.v. Harry Wolters
Woensdag 20 september: les in groepen.

Enz. tot de herfstvakantie

E. Blazersklassen van kinderen:
Maandag:

13.00 -14.30 uur groepen 5 OBS De Brink
1e les Blazersklas is op maandag 4 september
Donderdag: 13.15 -14.15 uur groep 5 basisschool Vincent van Gogh
1e les Blazersklas is op donderdag 14 september
Datum 1e AMV-les in de groepen 4 op de
OBS De Brink wordt volgende week gepland

F. Blokfluitles:
Montessorischool: Datum 1e les wordt volgende week gepland
Kasteeltuin: Datum 1e les wordt volgende week gepland

G. Activiteiten:
Vrijdag 25 augustus, 18.00 uur Oud-Papier-Aktie
-----------------------------

Opmerking [FW1]:

