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Een Lommse droëmvlucht
Er wordt al een jaar
over gepraat, en voor-
al hard aan gewerkt.
Komende donderdag
is het dan zover. Dan
beleeft Lomm de pre-
mière van een bijzon-
der project. De musi-
cal ‘Droëmvlucht’
van Harmonie Sint
Antonius, op de mu-
ziek van Rowwen
Hèze. 250 inwoners
werkten eraan mee.

door Harry Lucker

H et dorp Lomm is in de
ban van de musical
Droëmvlucht van harmo-
nie Sint Antonius die

donderdag in première gaat. „Het is
besmettelijker dan de Mexicaanse
griep”, lacht Jack van den Hom-
bergh. „Sinds we vorig jaar zijn be-
gonnen met de voorbereidingen, is
iedereen in het dorp ermee bezig.
Mensen bieden spontaan hun dien-
sten aan en op verjaardagen is het
onderwerp van gesprek.”
Volgens het programmaboekje heb-
ben ongeveer 250 inwoners van
Lomm eraan meegewerkt. Niet gek
wanneer je weet dat het dorp vol-
gens de cijfers 1040 zielen telt.
„In feite is het allemaal zo ge-
groeid”, blikt Ria Bouten, voorzit-
ster van de harmonie terug. „Om-
dat we in het begin ook nog niet
precies wisten wat we gingen doen,
is het steeds groter en uitgebreider
geworden. Iedereen dacht mee en
had zijn input. De hele voorberei-
ding is een dorpsfeest geworden.”
Aan eensgezindheid dus geen ge-
brek.
De oorsprong van het project ligt
in een simpel verzoek van enkele
muzikanten aan de muziekcommis-
sie. „De vraag was of we als harmo-
nie eens wat nummers van Row-
wen Hèze konden spelen”, blikt
Joop Theelen terug. „Dat resulteer-
de in een compilatie, maar al snel
vonden we het zonde om het daar-
bij te laten.”
De arrangementen van dirigent
Christiaan Janssen vormden de ba-
sis van een minitoneelstuk. Met de
introductie van de bekende regis-
seuse Marion Pingen en scriptschrij-
ver Louis Brüll nam de productie
een vlucht. „We hebben vanaf het
begin contact onderhouden met
Rowwen Hèze. Ze waren meteen
enthousiast en gaven toestem-
ming”, zegt Bouten.

De muziek van Rowwen Hèze is
dus de rode draad in de musical ge-
worden. „De band heeft natuurlijk
verschrikkelijk mooie liedjes ge-
schreven, maar niet alles is geschikt
voor een harmonie”, zegt Theelen.
„Vaststonden nummers als Heilige
Antonius, Blieve loëpe, November en

(natuurlijk) Droëmvlucht. Vervol-
gens hebben we alle notenboeken
van Rowwen Hèze aangeschaft en
zijn we een selectie gaan maken.”
Het resultaat is zeventien liedjes
die allemaal door dirigent Janssen
van een arrangement zijn voorzien.
Het uitvoeringsrecht is voorbehou-

den aan de Lommse harmonie.
Het verhaal dat de verbindende fac-
tor tussen de nummers is, is er een
van alle tijden. De onmogelijke lief-
de tussen een jongen en een meis-
je. In dit geval de liefde tussen
Sjaak en Maria die niet mag zijn
omdat ze verschillende geloven heb-
ben. En twee geloven op een kus-
sen... enzovoorts. De uitdaging
voor regisseur en spelers ligt in de
overbruggingen van het heden
naar het verleden en terug. Het ver-
haal speelt zich af in de tegenwoor-
dige tijd en het publiek ziet flash-
backs. Dat betekent ook vier spe-
lers voor de twee hoofdrollen. De
veertienjarige Daan van den Hom-
bergh speelt de jonge Sjaak, Patrick
van Rens de volwassen variant. De
vijftienjarige Nicole van de Kerk-
hof is de jongste Maria, de uit Mete-
rik afkomstige Marjolein Kuenen
de volwassen. Aardig om te vermel-

den is de bijdrage van Marian Ver-
coulen die Truuj speelt. Zij kwam
zonder enige toneelambitie opda-
gen op de auditie omdat ze iemand
moest ophalen. Uitgedaagd door de
jury waagde ze ook een poging, en
met succes. Haar toneelkwaliteiten
gaven de doorslag.

Gemeenschapshuis Pastorshof
wordt de komende dagen omge-
bouwd tot groot toneel met orkest-
bak, het grote aftellen is begonnen.
Van den Hombergh: „We gaan
voor de slagroom. Want de taart
hebben we in de voorbereiding ge-
had.”

CULTUUR
� De musical ‘Droëmvlucht’ wordt in totaal vijf keer opge-

voerd in het Lommse gemeenschapshuis Pastoorshof.
� De musical is te zien op 15, 16, 17 en 18 (twee keer)

oktober.
� Alle voorstellingen zijn uitverkocht, in totaal trekt de

productie ongeveer duizend toeschouwers.
� De musical is gebaseerd op de muziek van Rowwen

Hèze. De band gaf de harmonie speciale toestemming
voor de productie.

� Meer informatie www.harmonielomm.nl

De band wacht in spanning af
„Voor een muzikant of tekstschrijver is het natuurlijk altijd spannend hoe jouw werk door an-
deren wordt uitgevoerd. Zeker als het onderdeel gaat uitmaken van een complete verhaallijn.
We zijn daarom ook erg benieuwd naar het eindresultaat.”
 Rowwen Hèze frontman Jack Poels op de website van Harmonie Sint Antonius.

Verboden liefde
als verbindende
factor in musical

Grote aftellen
naar première
is begonnen

De hoofdrolspelers Sjaak en Maria op een ‘oude foto’ (foto links), de harmonie
actie (foto rechtsonder).  

in repetitie (rechtsboven), de cast in
foto’s Harmonie Sint Antonius


