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Van de voorzitter
Hierbij sturen wij jullie de eerste nieuwsbrief van Harmonie
st Antonius Lomm. Na vele uitvoeringen van de succesvolle
Hermenij’s gaan ook wij digitaal en met de tijd mee.
In 2014 hadden we, buiten de normale optredens voor het dorp,
een gevarieerd muzikaal programma met onder andere een
concertreis naar Keulen.
Zowel het organiseren van activiteiten, het begeleiden van de
leerlingen, het uitvoeren van de diverse werkzaamheden vergt
veel vrijwilligerswerk. Alle leden, dirigent, docenten, ouders, partners, en overige vrijwilligers
hiervoor een welgemeend dank jullie wel.
Een extra woord van dank voor onze sponsoren, die ondanks de economische mindere tijden
ons financieel zijn blijven steunen. Namens alle leden: dank jullie wel.
2015 is ons jubileumjaar. Op 16 oktober bestaan we 70 jaar. In dit kader zijn we bezig,
met organiseren van twee grote extra activiteiten, te weten een voorjaarsconcert (19 april)
in samenwerking met KBO en ZON Lomm en een jubileumconcert (17 oktober). Kijk u voor de
reguliere activiteiten op de agenda.
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen van een musical, die we in het najaar van
2016 gaan uitvoeren. Via de volgende nieuwsbrief en onze website zullen we u op de hoogte
houden over deze activiteiten.

Jeugdopleiding
Na de welverdiende zomervakantie zijn onze jeugdleden weer gestart met de lessen.
Op dit moment zijn drie jeugdleden met de blokfluitopleiding bezig.
Zeven leerlingen zijn met de vervolgopleiding
begonnen te weten; 1 trompet, 1 trombone,
1 klarinet, 3 saxofoons, 1 dwarsfluit
2 van deze leerlingen zullen in januari opgaan voor
het A- en het C-examen.
Dit jaar zal het gezamenlijk jeugdorkest van Arcen,
Lomm en Velden “Alles Kids” met een ander concept
starten. Door de geringere bezetting is er gekozen
om niet het hele jaar te spelen, maar een aantal
“projecten”. Zij zullen diverse optredens verzorgen ,
waaronder de Herdertjesmis op 2de kerstdag in
Lomm.
Het doel van dit concept is, om met veel plezier samen muziek te maken.
Dit jaar zijn er ook, mede namens een project van de RABOBANK Venlo, een aantal “makkelijk
bespeelbare” muziekinstrumenten aangeschaft. Deze instrumenten zijn geschikt om ook niet
ervaren kinderen in korte tijd te leren spelen. Het idee is er, om met basisschool ’t Kapelke, te
bekijken welke mogelijkheden er zijn om samen hiervoor een project op te zetten.
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Promotieclub
De promotieclub, onderdeel van de Harmonie, dankt alle sponsoren van nu en toen voor
de financiële bijdrage in de afgelopen jaren tot op heden. Ondanks moeilijke
economische tijden heeft men ruimte gevonden om ons te blijven ondersteunen.
Sommige bedrijven zijn even afgehaakt maar wij hopen dat er in de toekomst weer
ruimte is voor steun aan onze Harmonie. We wensen alle sponsoren van nu en toen
zakelijk gezien veel succes in 2015. In het komende jubileumjaar willen we onze
sponsoren van nu en toen extra in het zonnetje zetten! Wordt vervolgd!
Promotieclub 2015:
Hay van Dijk, Thea Schuurmans, Leo Bartels, Wil Verspay en Rob Hendriks
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Uniformcommissie Harmonie St. Antonius Lomm
De huidige uniformen zijn niet meer van deze tijd, al 25 jaar oud en aan vervanging toe.
Nu is het zover, wij zijn ontzettend blij u te kunnen meedelen dat wij, door de financiële
bijdrage van onze sponsoren en de werkzaamheden van onze leden en de vele
vrijwilligers, bij André Rieu in Maastricht, dit kunnen realiseren.
Er zijn al verschillende contacten gelegd met leveranciers en de keuze van het model is
gemaakt door onze uniformcommissie.
Onze harmonie bestaat in 2015, 70 jaar. Tijdens het jubileum concert op 17 oktober 2015,
zullen wij onze nieuwe uniformen presenteren.
Al onze sponsoren en mensen die onze harmonie een warm hart toedragen zullen wij
hiervoor uitnodigen.

Harmonie st Antonius Lomm wenst iedereen prettige
kerstdagen
en een gezond en muzikaal 2015

