Keuninklikke
Concert Royal
Zondag 14 april

Concert Royal?
De gemeente Roermond kent vier muziekverenigingen die zich “Koninklijk” mogen noemen.
Dit zijn het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
(KRM), de Koninklijke Roermondse Zang- en
Muziekvereniging (KRZM), de Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Swalmen (KHCS) en uiteraard onze eigen
Keuninklikke. Onder de noemer “Concert Royal”
geven deze vier verenigingen één keer in de 4 a 5
jaar een gezamenlijk concert. Het eerste Concert
Royal is georganiseerd in 1991. De laatste editie was
in het jaar 2014.
Thema
Concert Royal 2019 heeft als themaprogramma
meegekregen “Rhythm of the World – from Opera
to Africa”. Het totale programma bestaat uit statige
opera-aria’s,
speelse
filmmuziek,
bekende
popmuziek en swingende Afrikaanse muziek.
Programma
Concert Royal begint zondag 14 april om 14.30 uur
in Theaterhotel de Oranjerie. Vóór de pauze spelen
KRZM en KHCS. Na de pauze speelt de Keuninklikke
samen met het KRM. Het concert wordt uiteraard
beëindigd met een gezamenlijke finale door de vier
verenigingen onder leiding van onze eigen dirigent
Wouter.

Tijdens de finale zullen de Munsterpleinwals
alsmede het Limburgs en Roermonds volkslied
worden gespeeld.
Voorbereiding
Dinsdag 26 maart zal in ons eigen Harmonie
Paviljoen een gezamenlijke repetitie plaatsvinden
tussen het KRM en de Keuninklikke. Aanvang van
deze repetitie is zoals gebruikelijk 19.30 uur.
Afhankelijk van de voortgang wordt dan bekeken
of er nog een extra gezamenlijke repetitie nodig is.
Sound check / tijden zondag 14 april
Zondag 14 april moeten wij al om 11.30 uur
verzamelen in de kelder van de Oranjerie. Om
12.00 uur is namelijk de sound check met het KRM
en de Keuninklikke. Om het samenspel tussen de
harmonie en het koor goed te laten klinken, is deze
sound check heel belangrijk. Iedereen dient dan
ook aanwezig te zijn.
Om 12.30 uur is de repetitie van de gezamenlijke
finale met alle vier de verenigingen. Om 12.45 uur
zijn wij klaar en zijn vrij tot 15.15 uur. Voor een
lichte lunch voor alle muzikanten van de
Keuninklikke wordt gezorgd.

Muzikaal programma
Het muzikale programma van het KRM en de
Keuninklikke is in volgorde als volgt:

Om 15.15 uur (tijdens de pauze) dienen wij te gaan
zitten op de bühne. Wij hoeven dus niet de bühne
op te lopen; wij zitten klaar op het moment dat het
publiek na de pauze weer de zaal in loopt. Het
concert is rond 17.00 uur afgelopen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entreekaarten
De entreekaarten kosten € 16. In deze prijs zit
overigens de garderobe bij de Oranjerie en een
drankje in de pauze voor het publiek inbegrepen.
De entreekaarten zijn te bestellen via
bestuur@keuninklikke.nl of te koop bij Jorg.

Coro di Cavalieri I en II – KRM en Keuninklike
Beatles Medley – KRM
Fascinating Rhythm – KRM
God Save the Queen – Keuninklikke
The Exodus Song – KRM en Keuninklikke
Conquest of Paradis – KRM en Keuninklikke

