
 

 9 oktober 2017  

 Koninklijke Harmonie Roermond 

Florasingel 40  Roermond 

Nieuw: Zondag 26 november Speculaasconcert komt te vervallen 

Nieuw: Onderling Solistenconcours wordt verplaatst van 4 november naar  

zondag 26 november 

                                                   

A.Groot Harmonie-orkest                 
 Bert, Wiel, Marga, Ivo, Xue en Janna bedankt voor het meespelen bij de 

Jeugdharmonie en/of Blazersklas afgelopen woensdag. 

 Het Speculaasconcert van zondag 26 november gaat dit jaar niet door. 

 Het Onderling Solistenconcours gaat niet plaatsvinden op zaterdag 
4 november, maar op zondag 26 november, +/-10.30-16.30 uur. 
Als bijlage vinden jullie een concept-programma voor deze 26ste november. 

  Wie heeft er nog: 
een mondstuk thuis van de harmonie dat niet meer wordt gebruikt? 

een lesboek thuis dat je nu niet meer gebruikt? 
Svp. inleveren bij Harry Wolters 

 
Dinsdag 10 oktober, repetitie van 19.30 – 22.00 uur 
Zondag 5 november, Najaarsconcert in HP, Aanvang: 14.30 uur 
Zondag 19 november, intocht Sinterklaas 
Dinsdag 26 december, Kerstconcert, HP 
Zaterdag 6 januari 2018, Nieuwjaarsconcert, Oranjerie 
 

B. Jeugdharmonie   

 Alle leden van de Jeugdharmonie hartelijk dank voor het fijne optreden van 
afgelopen woensdag in het HP. Meneer Vincent de Leur en mevrouw Marion 
Zwanenberg waren onder de indruk van de repetitie en ook van het korte 
concert door jullie gebracht. Vooral het muzikale niveau vonden ze erg goed. 
Bedankt allemaal!  

          Ook aan alle aanwezige ouders een hartelijk dankjewel. Uw aanwezigheid stimuleert  
          kinderen en jongeren ook enorm.  
    ●    In de bijlagen een brief inzake de mogelijke overgang van de Jeugdharmonie naar de 
          Grote Harmonie. 

 Het Speculaasconcert van zondag 26 november gaat dit jaar niet door. 

 Het Onderling Solistenconcours wordt verplaatst van zaterdag 4 november 
naar zondag 26 november, 10.30-16.30 uur. 

           Als bijlage vinden jullie een concept-programma voor deze 26ste november. 

  Wie heeft er nog: 
een mondstuk thuis van de harmonie dat niet meer wordt gebruikt? 

een lesboek thuis dat je nu niet meer gebruikt? 
Svp. inleveren bij Harry Wolters 
  

 
 



Dinsdag  10 oktober repetitie 16.30-17.30 uur o.l.v. Harry Wolters         

Zaterdag 28 oktober Concert in het HP.  
19.00 uur Jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie o.l.v. Harry Wolters 

Muzikale programma: 
  *St. John 
  *Verona 
  *en andere muziekwerken, alleen maar lievelingsnummers. 
              Wil iedereen een keuze maken van zijn/haar 4 leukste muziekwerken?     
              De namen hiervan op papier a.s. dinsdag inleveren bij  Harry Wolters. 

19.30 uur Jeugdfanfare van Fanfare Aurora Baexem        o.l.v. Ivo Allers   
20.15 uur Jeugdfanfare van Fanfare Concordia Ittervoort o.l.v. Jan van Hamond   
Zondag 19 november intocht Sinterklaas in Roermond.  
Nieuw: Zondag 26 november Onderling Solistenconcours in het HP, zie ook de    
            bijlage.                                 
 

C. Samenspelgroep  
Dinsdag 10 oktober, 15.10 saxles Kayleigh Tuininga – Harry Wolters 

    15.30-16.00 uur, repetitie     
zondag 26 november, 10.30-16.30 uur Onderling Solistenconcours. 
Wat dit voor jullie inhoudt, vertelt Harry Wolters wel tijdens de komende repetities     
van de Samenspelgroep. 
Als bijlage vinden jullie toch al vast een concept-programma voor deze  
26ste november. 
   
D. Blazersklas voor Volwassenen                          

Woensdag 11 oktober 20.00-21.45 uur gezamenlijke repetitie o.l.v. Harry Wolters 
Oefen hiervoor zeker al thuis aan Slavonic Rock March en de toonladder van: 

 Fa   =F –  Klarinetten+trompetten+bugel+baritons+sax tenors >>>1 bemol 

 Mib = Es- Fluiten-trombones >>3 bemollen 

 Do  = C  - Alt saxen >>>>>>>>>geen kruisen of bemollen 

 Sib = Bes- Hoorn >>>>>>>>>>>2 bemollen 
Woensdag 18 oktober  les in groepen 
 

E. Blazersklassen van kinderen:     
Maandag:    13.00 -14.30 uur groepen 5  OBS De Brink                        
Donderdag: 13.15 -14.15 uur groep 5 basisschool Vincent van Gogh      
                                                                                     

F. Blokfluitles: 
Kasteeltuin:              Donderdag,12.25 – 12.55 uur 
Montessorischool:  Donderdag, 15.05 – 15.35 uur  
 

G. Activiteiten:     

Vrijdag  27 oktober:   18.00 uur Oud-Papier-Aktie  
Zondag 12 november:19.30 uur Kienen in het HP. Zaal open om 18.00 uur  
 
                                                                 --------------------------- 
 
 


