
Nieuwsbrief nummer 2
Van de redactie

Hier is alweer de tweede uitgave van de Droëmvlucht Nieuwsbrief. Deze uitgave ontvangen jullie 

op de avond van de laatste repetitie voor de zomervakantie. Een avond waarop volgens goede 

harmonie-traditie een hapje en een drankje klaar staat. En dit keer voor al diegenen die in welke 

vorm dan ook, betrokken zijn bij de Musical Droëmvlucht. Een speciale avond, omdat we vandaag 

de poster van de musical (ontworpen door Melanie Peeters) zullen onthullen. Hopelijk valt deze in 

de smaak!

In deze nieuwsbrief besteden we deze keer de nodige aandacht aan de hoofdrolspelers in onze 

musical. De leden van de redactie hebben daarom Marjolein Kuenen, Nicole van de Kerkhof, 

Patrick van Rens en Daan van den Hombergh gevraagd om iets over zichzelf te vertellen. Het 

resultaat lezen jullie verderop. Ook onze muzikaal leider Christiaan Janssen, de schrijver van het 

script Louis Brüll en accordeonist John Wismans hebben een stukje geschreven! Verder kunnen 

jullie nog iets lezen over de voortgang in de diverse commissies, en vertellen we het een en ander 

over de kaartverkoop.

Genoeg reden dus om maar snel aan het lezen te slaan. En daarna…… allemaal een prettige 

vakantie! (P.s. : oefenen voor de musical is ook in de vakantie toegestaan………………….)

Jack v/d Hombergh, Jos Bartels, Leo Smeets, Joop Theelen

De werkgroep kap en grime De werkgroep kap en grime De werkgroep kap en grime De werkgroep kap en grime Door Louis van Amerom

Beste mensen,

Even een momentje om ons voor te stellen: De mensen die schuil gaan achter de werkgroep Kap 

en Grime. Dat zijn Brigitte Hegger, Henny van de Kerkhof, Bianca van Mierlo, Bianca Groetelaars, 

Angelique Pingen, Wendy Willemsen en Louis van Amerom.

Leuk en enthousiast kwamen de aanmeldingen voor deze werkgroep. Allemaal mensen die met de 

carnavalsdagen ook met schmink op lopen en daarom de uitdaging aan willen gaan om met 

theater-schmink te werken.

Tot op heden zijn we nog niet heel actief geweest op het onderdeel theaterschmink, ook omdat het 

heel bepalend zal zijn in verband met de karakters en de uitstraling die de spelers moeten krijgen 

op het toneel.

Dit wordt nog te zijner tijd besproken met 

Marion en Stephan. Als dat allemaal rond is 

zullen we nog menig keer onze handen uit 

de mouwen mogen steken. Op woensdag 15 

juli begonnen we met de eerste grimeersessie 

onder begeleiding van Maria Bouten uit Velden.

Je merkt dat de musical Droemvlucht steeds 

meer bij de Lommse gemeenschap begint te 

leven en wij zullen er met onze werkgroep voor 

zorgen dat iedereen er op zijn best uit zal zien 

(wat zijn rol betreft natuurlijk !!). Alle andere 

werkgroepen : veel succes en veel plezier.
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Werkgroep: Zaalinrichting
Hallo wij willen ons even voorstellen aan jullie.

De werkgroep zaalinrichting bestaat uit:

Ed Bugdoll

Marcel Maessen

Pierre Nouwen

Frans Verbeek

Jos Knelissen

Arie Vissers

Henk Deenen

We zijn begonnen met informatie opvragen van het draagvermogen van de houten vloer in het 

gemeenschapshuis. Daarna hebben we een bedrijf uitgezocht die voor ons de tribune gaat 

leveren en opbouwen samen met ons, hierbij is van belang om zoveel mogelijk personen te 

kunnen plaatsen.

Ook hebben we reeds de brandweer uitgenodigd over hoe groot het mag worden, en wat er 

allemaal mogelijk is,wat mag en wat moet. Dit is reeds gebeurd en we mogen de tribune iets 

groter maken als dat wij dachten, verder zijn we nog bezig met verschillende bedrijven voor het 

leveren van doeken om de zaal aan de zijkanten te bekleden, zodat we de bekende “zwarte doos”

krijgen.

Binnenkort komen we met de werkgroep weer bij elkaar, het gaat nu langzaam spannend worden, 

de datum van de premiere komt steeds dichterbij!

Zoals de meesten van jullie weten, draait het verhaal in de eerste echt Lommse musicalproductie 

om een jongen en een meisje, genaamd Sjaak en Maria. Omdat de musical zich gedeeltelijk 

afspeelt in hun tienertijd, en gedeeltelijk in de meer huidige (volwassen) tijd, zijn er voor zowel 

Sjaak als Maria twee hoofdrolspelers, de “jonge” en de “oude”. De jonge Maria wordt gespeeld 

door Nicole v/d Kerkhof, de jonge Sjaak door Daan v/d Hombergh. De oudere Maria krijgt gestalte 

in de persoon van Marjolein Kuenen, en de oudere Sjaak ten slotte wordt vertolkt door Patrick van 

Rens. Hierbij stellen ze zich voor:

Jonge Sjaak: Daan van den HomberghJonge Sjaak: Daan van den HomberghJonge Sjaak: Daan van den HomberghJonge Sjaak: Daan van den Hombergh

Interview met Daan van den Hombergh (jonge Sjaak)

Het is vrijdag 3 juli. Daan zit midden in de proefwerkweek. Hij heeft deze 

Ochtend net 2 proefwerken achter de rug. Nog 3 proefwerkdagen en dan 

begint voor hem al de vakantie. Het interview kan best tussendoor, want 

de VWO-student staat er goed voor en verwacht geen problemen met de 

overgang van VWO2 naar VWO3.
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Daan heeft zich opgegeven voor de musical ‘Droëmvlucht”, omdat hij het meespelen ‘wel leuk 

vond’. Op een hoofdrol had hij vooraf niet gerekend. Op de basisschool heeft hij in de groepen 7 

en 8 al ervaring opgedaan met het musicalgenre. 

Zijn voorkeur gaat uit naar het toneelspel. Zingen vond hij in het begin eng. Op basis van de 

reacties van medespelers en regisseur is zijn zelfvertrouwen gegroeid. Daan zingt mee in drie 

liedjes. Alleen het nummer ‘lucht’ is voor zijn rol aangepast. Ook zijn zangleraar Roel Verheggen 

is tevreden over hem. De aanwijzingen hebben vooral betrekking op zijn presentatie tijdens het 

zingen. ‘Je moet je gevoel nadrukkelijk laten zien bij het zingen, uitstralen wat je zingt’. Daan ziet 

duidelijk vooruitgang in zijn optredens. De tekst zit er nu goed in. De laatste repetities moeten zich 

duidelijk richten op zang en presentatie.

Bij het toneelspel was vooral het onthouden van de tekst en het tegelijkertijd spelen lastig. De 

“kus-scene” met de jonge Maria vond Daan niet zo lastig, ‘omdat het toch mijn nichtje is’.

Wanneer Daan niet de rol van jonge Sjaak had gekregen, dan had hij wel de rol van Spaanse 

ober willen spelen.

De aanwijzigen van de regisseur ervaart Daan als positief en opbouwend. Het leidt tot beter 

toneelspel. Wanneer er zich in de regio kansen voordoen, zal Daan de kansen aangrijpen om aan 

audities voor musicals of revues mee te doen. Ook op het Valuascollege zullen zich in de 

toekomst deze kansen voordoen.

Wat Daan gaat doen na het Valuascollege weet hij nog niet. Het ziet er nu niet naar uit dat het de 

toneelacademie wordt. Zijn vrienden vinden het wel leuk dat Daan aan de Lommse musical deel 

neemt. Ze komen zeker kijken. Overigens is het gezin Van den Hombergh goed vertegenwoordigd 

bij Droëmvlucht. Zijn moeder Antoinette zit in de rekwisietencommissie en zijn vader Jack in de 

PR-commissie. Zijn moeder heeft hem ook meegeholpen met het instuderen van de tekst. In het 

begin heeft het wel ‘even’ tijd gekost, maar nu heb je er wel veel plezier van. 

Binnen het gezin en in de familie wordt er regelmatig gesproken over de musical. Veel mensen in 

Lomm zijn er trots op dat zo’n grote productie in het dorp wordt gerealiseerd. Daan verwacht dat er 

zeker veel Lommse inwoners naar de musical komen kijken. Hij zal het zeker geen probleem 

vinden als er een beroep op hem gedaan wordt voor extra voorstellingen.

Volwassen Maria: Marjolein KuenenVolwassen Maria: Marjolein KuenenVolwassen Maria: Marjolein KuenenVolwassen Maria: Marjolein Kuenen

Hoi! Ik ben Marjolein Kuenen, 25 jaar en kom uit Meterik. Mijn hobbies

zijn volleybal en natuurlijk ook muziek maken. Ik ben vroeger begonnen 

met blokfluitles en ben daarna bugel gaan spelen bij de fanfare van Me-

terik. Nu speel ik sinds een paar jaar hoorn, omdat ik dit toch een mooier 

en leuker instrument vind. Dit bevalt mij heel goed. Na het behalen van 

mijn Havo diploma ben ik naar de Pabo gegaan, omdat ik graag iets met 

sport en muziek wilde gaan doen. Hier kon ik dit combineren. In de derde 

klas van de Pabo gingen we een musical opzetten en spelen. Dit werd de 

musical Annie. Ik mocht toen Annie spelen. Dit vond ik zo leuk dat ik besloot om zangles te gaan 

nemen bij Dorris van den Meerendonk. Toen ik klaar was met de Pabo kreeg ik een baan in 

Leunen op de basisschool. Ik werk daar parttime in groep 8. Ik besloot dat ik toch nog verder wilde 

gaan studeren in de muziek. Zo ben ik bij de Schumann Akademie in Utrecht terecht gekomen. Dit 

is een parttime concervatoriumopleiding. Ik studeer er zang, lichte muziek. Mijn zanglerares heeft 

mij toen ook doorverwezen naar Gé Titulaer, daar volg ik nu enkele jaren zangles. De ene week 

werk ik bij Dorris aan mijn techniek en de andere week bij Gé aan de interpretatie. Dit is heel erg 

leuk! Verder zing ik in een a capella groep “Quintella” en zing ik vaker bruiloften. Ook zing ik
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regelmatig promsconcerten. Dit is super om te doen! Verder speel ik nu sinds 3 jaar piano. Dan 

kan ik straks, als ik zelf leerlingen heb, ze ook op piano begeleiden. 

Een paar maanden geleden was ik bij Dorris en toen zag ik een poster van de harmonie van 

Lomm hangen. Het leek mij meteen heel erg leuk en leerzaam om mee te doen. Na de auditie 

mocht ik de rol van Maria gaan spelen. Hier ben ik erg blij mee! Het is een leuke musical met erg 

mooie muziek. Het mooiste liedje dat ik mag zingen is denk ik Droemvlucht, maar ook November 

vind ik erg mooi! Ik weet zeker dat we er met z’n allen een leuke musical van gaan maken. Ik leer 

er veel van, vooral ook van de toneellessen. Verder is het gewoon super om dit te mogen doen. 

Iedereen is heel enthousiast en er heerst een goede sfeer. 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 

Groetjes van Marjolein

Volwassen Sjaak: Patrick van RensVolwassen Sjaak: Patrick van RensVolwassen Sjaak: Patrick van RensVolwassen Sjaak: Patrick van Rens

Op bezoek in huize van Rens, zoon Sjuul van 14 maanden ligt lekker in

zijn bedje te slapen en Patrick en Marloes zitten TV te kijken. We heb-

ben een afspraak voor een interview ter publicatie in de 2e nieuwsbrief 

van de musical Droemvlucht. 

Al snel tijdens het gesprek blijkt dat Patrick uit een muzikale familie komt 

en al op jonge leeftijd wordt “besmet” met de passie voor muziek en zang. 

Zo krijgt hij zijn eerste gitaar met de eerste Communie en is hij jarenlang 

lid van het jongerenkoor in Lomm. Wanneer dit jaren later niet meer “cool”

is, formeert hij samen met vrienden een eigen band “De Cashino’s”

In die tijd speelt hij zo af en toe ook op gitaar mee met de Lommse harmo-

nie, tot wederzijds plezier en tevredenheid. Tijdens het Pinkstermatinee van 2008 hoort Patrick 

van enkele bestuursleden van de harmonie dat er plannen zijn om een musical op te zetten in 

Lomm, of hij interesse heeft om mee te doen met zijn gitaar. Natuurlijk wil ik meedoen denkt 

Patrick want gitaar spelen is helemaal mijn ding, maar dat gaat een paar maanden later net even 

anders.

De plannen van de musical worden openbaar en concreter wanneer er audities worden gehouden 

en Patrick zijn kwaliteiten op het gebied van zang en toneel mag vertonen. Zingen is het probleem 

niet, toneel spelen is net even iets lastiger. Geef mij maar een “rolletje” waarbij ik slechts een paar 

liedjes hoef te zingen, zo spreekt Patrick zijn voorkeur uit. De deskundige jury is echter van 

mening dat hij de kandidaat is voor een van de hoofdrollen, Patrick mag in de huid kruipen van 

oude Sjaak. Een telefoontje op zaterdagmiddag, de blijdschap, trots, gemengde 

gevoelens…………..ik ga er voor !!!!!

Nu inmiddels ruim een half jaar onderweg met een druk programma aan repetities blikt Patrick 

even terug: Plezier, gezelligheid, samen iets neerzetten, de grootse en professionele opzet, 

genieten van het zingen, expressie is lastig, het kost veel tijd…maar Marloes staat er volledig 

achter !! Marloes ziet Patrick genieten van zijn hobby en dat voelt goed, met spanning kijkt zij uit 

naar de uitvoeringen in oktober

Patrick kijkt toch wel met enige spanning en nieuwsgierigheid uit naar de laatste fase van 

voorbereiding en natuurlijk de uitvoeringen zelf. Wat als zometeen licht en geluid, decor, 

rekwisieten, bühne, kleding, kapsels en grime het geheel compleet maken ? Zo lang het bij een 

gezonde spanning blijft met de juiste dosis adrenaline is er echter geen reden tot zorg.

Je wil er nog liever niet aan denken, maar aan alles komt een einde. En dan, hoe krijg ik het leven 

weer op de rails zonder de musical Droemvlucht ? Patrick hoopt stilletjes op een toetje, hij denkt 

dat er veel meer geïnteresseerden zijn dan er kaartjes beschikbaar zijn. 
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Marloes zit al te peinzen hoeveel familieleden, vrienden, collega’s en bekenden zij evt. moet 

teleurstellen. Soms kent succes geen grenzen, dus wie weet ?

Patrick wil nog niet te ver vooruit denken en vooral genieten van het unieke project van de 

Lommse harmonie. De tijd die ik straks over heb omdat ik niet meer naar de repetitie hoef voor de 

musical ga ik gewoon weer invullen met andere leuke dingen die op mijn, of beter gezegd, ons 

pad komen. Want het moet natuurlijk wel in HARMONIE zijn met Marloes en Sjuul.

Jonge Maria: Nicole van de KerkhofJonge Maria: Nicole van de KerkhofJonge Maria: Nicole van de KerkhofJonge Maria: Nicole van de Kerkhof

Hallo, mijn naam is Nicole van de Kerkhof, woon in Lomm en ben 15

jaar oud. Mijn hobby’s zijn paardrijden en de club. Ik zit op het Valu-

ascollege en ga nu naar 4 HAVO.Maar eerst genieten van de vakan-

tie! In de musical speel ik de rol van  “jonge Maria”.

Op het Valuascollege heb ik mee mogen doen met de musical Alladin.

Wat ik erg leuk vond. De musical was nog bezig toen in Lomm de audi-

ties begonnen voor Droemvlucht.Omdat ik het erg leuk vond om met

Alladin mee te doen en alles er omheen heb ik auditie gedaan voor 

Droemvlucht. Ik had nooit verwacht de rol van jonge Maria te mogen 

spelen, dus dat was een grote verassing! Ik vind het heel leuk om mee 

te doen. Het is elke dinsdagavond weer super gezellig met alle andere 

deelnemers.

Een echte muzikale achtergrond heb ik niet. Ooit heb ik na de blokfluitles nog dwarsfluit gespeeld, 

maar uiteindelijk toch gestopt voor andere hobby’s. Op de basisschool hadden we een kerkkoortje 

dat met de communie de liedjes zong. Daar heb ik ieder jaar aan meegedaan en vond het erg leuk 

om te zingen. In groep 7 en 8 hadden we een eindmusical. Groep 7 mocht meedoen omdat er in 

groep 8 te weinig leerlingen waren voor die musical.

Toen ik naar het Valuascollege ging hoorde ik over de musical van die school, Alladin.

Het was een erg grote musical en veel leerlingen deden auditie. Omdat er zoveel leerlingen 

auditie deden was er een kleine kans dat je mee mocht doen. Zelf had ik ook auditie gedaan en 

mocht meedoen in het koor. We hebben in totaal bijna 2 jaar gerepeteerd om een spetterende 

musical in de maaspoort te vertonen. Het was een erg leuke en leerzame ervaring!

In de Lommse musical vind ik het liedje Droemvlucht het allermooiste! Dat wordt gezongen door 

oude Sjaak en oude Maria. Het is een hele mooie sfeer op dat moment en de stemmen van oude 

Sjaak en oude Maria klinken erg mooi bij elkaar. Ook het orkest speelt dat nummer super mooi! 

Meer ga ik er niet over verklappen dat zien jullie bij de voorstelling! Eigenlijk zijn alle nummer mooi 

of leuk. Klinkt erg mooi met het orkest !

Of ik verder nog wat in de muzikale wereld ga doen dat weet ik nu nog niet. Misschien dat ik 

volgend jaar weer auditie doe voor de musical van het Valuascollege. Wat nu nog een verassing 

is welke musical het wordt.Of ik na HAVO naar een toneelopleiding ga weet ik nog niet. Het lijkt 

me wel leuk maar er zijn nog meer vervolgopleidingen die me erg leuk lijken! 

Als er nog een kans is om ergens een auditie voor te doen wat ook met zingen en toneel te maken 

heeft ga ik het wel proberen! 

Dit was mijn stukje en ik hoop jullie allemaal in de zaal te zien met de uitvoering!!

Nicole.
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Een stukje van onze accordeonist: John WismansEen stukje van onze accordeonist: John WismansEen stukje van onze accordeonist: John WismansEen stukje van onze accordeonist: John Wismans

Bij Rowwen Hèze hoort accordeon moeten ze bij de Harmonie van Lomm 

hebben gedacht. En dat is natuurlijk ook zo. Gelukkig dacht Joop aan mij 

en polste of ik interesse had om aan deze unieke Lommse musical mee te 

werken. Lang heb ik daar niet over hoeven nadenken, ik heb alleen gezegd 

“als ik maar geen toneel hoef te spelen”. Daar hebben ze mij uiteindelijk 

toch voor weten te strikken, maar wel voor een hele bescheiden rol.

In Lomm geboren als zoon van Piet van Sjeng van de Smid. Nu woon

ik alweer ongeveer 17 jaar in Horst samen met mijn vrouw Gert en onze

kinderen Stef en Maartje. Wij zitten alle 4 in de muziek: Gert zingt en speelt 

klarinet bij de kon. Harmonie van Horst, Stef drumt en Maartje speelt piano. 

Op 8 jarige leeftijd ben ik begonnen met accordeon en heb ik les gehad van dezelfde leraar als 

Tren van Enckevort. Alleen heeft hij iets langer doorgeleerd. Samen met de gebroeders Theelen 

(Joop en Peter) heb ik bijna 10 jaar deel uitgemaakt van de destijds, in Lomm, wereldberoemde 

formatie “Dal Segno”. Na “Dal Segno” ben ik pianoles gaan nemen. Ondanks jarenlang accordeon 

gespeeld te hebben, valt dat toch nog tegen. Nu ben ik hier tijdelijk mee gestopt vanwege de 

musical (zelfde avond). 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP LICHT/GELUIDNIEUWS VAN DE WERKGROEP LICHT/GELUIDNIEUWS VAN DE WERKGROEP LICHT/GELUIDNIEUWS VAN DE WERKGROEP LICHT/GELUID

Hallo Musical liefhebbers !!

Omdat er weer een nieuwe nieuwsbrief wordt uitgebracht werd ons gevraagd om te beschrijven 

hoe de stand van zaken binnen de werkgroep licht en geluid is.

Het belangrijkste dat we kunnen vermelden is dat er een bedrijf is uitgekozen die het licht en 

geluid plaatje van onze musical gaat verzorgen. Na bezoeken van verschillende kandidaten is 

uiteindelijk de keuze gevallen op het bedrijf “Soundworks”.Nu deze keuze is gemaakt zal een 

afvaardiging van “Soundworks” naar een van de doorlopen (na de vakantie) komen kijken. Hierbij 

zal tezamen met Stephan en Marion de details van de musical besproken worden en wordt exact 

bepaald wat er aan licht en geluid nodig is om alles zo optimaal mogelijk te laten uitzien en 

klinken.

Bij deze doorlopen is er nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor René die er steeds weer 

voor zorgt dat de geluidsinstallatie opgebouwd staat. Dit met hulp van Marc en Rob die al steeds 

handiger worden in het opbouwen maar met name het afbreken van de apparatuur. Omdat René

natuurlijk ook zelf wel eens moet repeteren hebben Marc en Rob zelfs geleerd hoe ze de knoppen 

moeten bedienen. 

Op een enkele keer vergeten om de microfoon aan te zetten lukt dit al vrij aardig, al zeggen we het 

zelf!

Om de musical ook voor het nageslacht vast te leggen hebben we een volgende taak gekregen. 

Deze volgende taak is iemand vastleggen die de musical goed in beeld gaat brengen om deze 

later op DVD terug te kunnen kijken. Hiervoor zullen ook enkele personen benaderd worden en 

zal er gekeken worden wie hiervoor het meest geschikt is.

Dit is dus zo’n beetje de stand van zaken binnen onze werkgroep………………

iedereen een prettige vakantie !!!

René, Marc en Rob
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Onze dirigent: Christiaan Janssen
We zijn halverwege!

De musical zit in de steigers, begint al aardig wat spanning en vaart te krijgen, zangers beginnen 

nu ook langzaam in de huid van hun rol te kruipen, toneel begint nu een echt verhaal te worden en 

muzikaal begint ook een en ander te klinken zoals het moet. Al lukt dit laatste nog niet iedere 

repetitie.

Rest ons eerst eens goed te genieten van de vakantie en alles eens laten te rusten alvorens we 

na de vakantie de draad weer oppakken en het geheel tot in de kleinste details perfect te krijgen.

Dit zal nog wel wat bloed, zweet en tranen kosten. Hopelijk blijven diepe dalen dan uit (zoals de 

afgelopen zondagrepetitie (5 juli jl.)), zodat we een mooie spanningscurve kunnen maken in onze 

voorbereidingen op het grootste spektakel dat ik zelf ooit heb mogen dirigeren.

Bijna 2 uur non-stop concentratie opbrengen kost heel veel energie. Energie die we niet moeten 

verspillen aan om ons heen kijken wat er allemaal gebeurd, want daar hebben we nu genoeg 

gelegenheid voor gehad.

Het zal toch nog wel een keertje of 1000 worden verteld, 

maar tussen de liedjes is het dus de bedoeling dat we in de 

“freeze” gaan. Gewoon op een gemakkelijke manier stil 

zitten, zonder om te kijken, zonder uit de neus te peuteren 

en zonder de draad kwijt te raken in de partijen.

Zorg dat die nu op orde zijn. Als je tijdens het spelen moet 

bladeren, los dat dan nu eens een keertje  op, zodat er 

geen enkele noot verloren gaat. In knippen, fotokopieën, 

overschrijven op de blanco linkerbladzijde, noem maar op. 

Genoeg mogelijkheden. Alle kleine details gaan nu een rol spelen in het totaalproces. Alle kleine 

oneffenheden moeten er na de vakantie uitgeboend worden. Vergelijk het maar met zilver. De 

vorm is nu naar wens, nu nog de zwarte plekken nog wegpoetsen tot er een mooie glans op komt.

Als iedereen zijn best doet, komen we al een heel eind. Maar daar heb ik natuurlijk alle vertrouwen 

in. En als straks de laatste noot heeft geklonken van de première, vergeet dan in godsnaam niet te

Vorig jaar heb ik een aantal keer als gastmuzikant met de Balkers uit Sevenum opgetreden. Het 

was erg leuk om weer eens op het podium te staan. En nu…. volop bezig met droëmvlucht. Het is 

een hele ervaring om zo samen met zo’n groot orkest mee te mogen spelen. Wel wennen aan een 

dirigent ervoor.

Christiaan heeft een aardig stuk componeerwerk geleverd, met soms erg lastige passages. 

“Oefenen” zegt hij dan. Dat doe ik dan ook, maar al met al kost het mij wel meer tijd dan ik van 

tevoren had gedacht. En tijd heb ik eigenlijk veel te weinig, zeker nu ik sinds begin van dit jaar een 

eigen bedrijf in exclusieve woningautomatisering ben gestart. Dit jaar gebruik ik vooral om het 

bedrijf goed neer te zetten en werk ik daarnaast nog voor 50% in loondienst. Vanaf januari 2010 

werk ik voor 100% voor mijn eigen bedrijf. Voor de geïnteresseerden: www.carmentis.nl 

De tijd die ik erin stop, heb ik er graag voor over. Het is een erg leuk project dat de Harmonie van 

Lomm organiseert. Ik heb waardering voor de enorme groep mensen die zich hiervoor inzet. Dat 

enthousiasme maakt het juist zo leuk.

In die maanden dat er nu aan de musical is gewerkt, is er enorme vooruitgang geboekt, zowel 

muzikaal als qua toneel. Al was de laatste doorloop op zondag (5-7) niet zo fantastisch. Er moet 

nog best wel wat gebeuren voordat alles perfect loopt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat 

lukken en dat we met z’n allen een onvergetelijke musical gaan neerzetten in Lomm.

John Wismans
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genieten van het gepresteerde.  Want daar doen we het vooral ook voor. Het is prachtig als straks 

het publiek tevreden naar huis keert, maar de voldoening die wij er aan beleven is nog veel 

mooier!

Prettige vakantie!!

Christiaan

Ps.  Als je in de vakantie je zou vervelen, zou zomaar kunnen, je weet het immers nooit. Pak dan 

dat instrument van je uit het koffer en blaas er eens op. Alle noten die je in het afgelopen halfjaar 

om welke reden dan ook (op een haartje na) hebt gemist, lukken misschien na de vakantie wel, 

omdat je zo’n geweldige vakantie hebt gehad samen met je instrument.

Louis Brüll
van de schrijver van het script van de musical

Het begin van een:......“ Dröemvlucht … “

`Ruim een jaar geleden werd mij de vraag gesteld of ik mee wilde

schrijven aan het tekstboek voor een musical , gebaseerd op de 

liedjes van Rowwen Hèze. Lang nadenken was niet nodig , een 

geweldige uitdaging.

Onmiddellijk kwamen er allerlei gedachten op… het lied `Dikke 

Nel ` … één woord veranderen , … dan wordt dat Pingen Nel 

…en je hebt een begin gemaakt ..´

Wat is er allemaal mogelijk met de prachtig liedjes van Jac Poels.  Hier kon je eindeloos over 

fantaseren.

Bij de eerste bespreking bleek echter dat er al een keuze was gemaakt uit de liedjes die in de 

musical zouden worden gespeeld. Verder was het de bedoeling dat de originele teksten zoveel 

mogelijk gebruikt moesten worden en dat het verhaal zich in Lomm zou afspelen. Een ander 

uitgangspunt, maar wel zo uitdagend. Een grote rol papier op een tafel, een flink aantal kleine 

zelfklevende blaadjes, wat viltstiften ..de basis voor het maken van een verhaal.

Langzaam ontstond er een verhaallijn. Lastig was dat alle teksten van Jac Poels, de wereld 

beschrijven vanuit de visie van een man. Maar in een musical horen natuurlijk ook vrouwen . .. 

Puzzelen dus. Met Marion Pingen als stimulerende kracht , groeide langzaam de verhaallijn uit tot 

een tekstboek. 

Bij de audities in november zag je sommige kandidaten onmiddellijk in een bepaalde rol. De 

eerste repetities, een bijzonder moment, omdat de tekst dan pas gaat leven…

Dan de eerste echte doorloop samen met de harmonie . Je ziet dat iedereen gegroeid is in zijn rol 

en dat men er een eigen gevoel in legt, de dirigent, de regisseur, de toneelmeesters, de spelers 

en de muzikanten ... iedereen .

Voor het eerst ervaar je hoe geweldig leuk deze productie gaat worden. Wat vooral opvalt is het 

enthousiasme en de sfeer die er heerst, iedereen is gemotiveerd bezig. Dit schept een onderlinge 

band, het gevoel van .. wij doen dit samen !

En nu vier maanden voor de eerste uitvoering begint de spanning langzaam op te lopen ..

Iedereen een hele fijn vakantie .. en alvast heel veel succes en plezier bij `Dròemvlucht `.

Louis Brüll
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Werkgroep kleding: stand van zaken!
Van de werkgroep kleding valt nog niet veel te melden. We hebben met de groep een avond bij 

elkaar gezeten met de nodige versnaperingen, roddeltjes en oh ja we hebben ook nog de hele 

musical doorgelopen. Waarbij toch een hele garderobe op papier kwam te staan.

Inmiddels heb ik dit met Marion doorgesproken en is er met af en toe een verandering een leuke 

lijst uitgerold. Ook hebben we afgelopen week contact gehad met dhr. de Kunder (directeur van 

museum de Locht), hij heeft ons verzekerd van hun hulp bij het zoeken naar de juiste kledij. Ook 

zullen we binnenkort nog een kijkje gaan nemen bij de LFA in Geleen. 

Voor de rest is alle hulp bij het vinden van de juiste kleding van harte welkom.

Groetjes Maureen en co.  

Werkgroep decor: update
We hebben er nu al enkele maanden op zitten met bouwen en bij veel dingen begint het er al 

behoorlijk op te lijken. Af en toe komen andere commissie leden een kijkje nemen, iets wat door 

de bouwers als heel leuk wordt ervaren. Met de laatse grote doorloop hebben we al enkele 

stukken gepresenteerd wat volgens ons behoorlijk in de smaak viel. Alles staat nu bijna bij Ria en 

Frans in de loods waar we nog mogen gaan verven.

Ook wij hebben besloten om 14-7 als laatste bouwavond te plannen en daarna gaan te genieten 

van de vakantie. We starten weer begin september. Prettige vakantie allemaal

de decor bouwers

Het Rekwisieten team

Na enkele doorlopen op de dinsdagavond bijgewoond te hebben en een bezoek te hebben 

gebracht aan de decorbouwers op de woensdagavond is er een lijst opgesteld van “prullaria” wat 

wij denken nodig te hebben op de bühne. Vanuit deze lijst hebben we een verdeling gemaakt wie 

wat gaat regelen en houden we overzicht wat we al allemaal hebben en waar we nog naar op 

zoek moeten.

Inmiddels hebben we al aardig wat zaken verzameld en deze spullen zullen we tijdelijk bij de 

familie Bouten plaatsen zoals dat ook met de decorstukken gebeurt. 

Ook leggen we vast van wie we tijdelijk iets lenen zodat alle eigendommen, na de uitvoeringen 

van de musical, weer keurig worden terug bezorgd bij de desbetreffende eigenaar. Voor de 

zomervakantie zullen we nog met Marion en Stephan afstemmen hoe ver we zijn en en de lijst met 

hen doornemen.

Dan zal het even pas op de plaats zijn en gaan we genieten van een welverdiende vakantie om 

vanaf eind augustus/begin september de draad weer op te pakken. 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. Rust goed uit want na de vakantie is het alle 

hens aan dek naar de uitvoeringen toe in oktober !!!!

Groetjes van het rekwisieten team
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VAN DE PR COMMISSIE

Intussen heeft ook de PR commissie niet stil gezeten. Jullie hebben allemaal al de prachtige 

poster gezien, ontworpen door Melanie Peeters, en ook deze nieuwsbrief natuurlijk. Verder 

hebben we regelmatig contact met het management van Rowwen Heze, en is er een PR plan 

opgesteld, zodat er te zijner tijd ook publiciteit in de media wordt gegeven aan onze musical!

Ook is de sponsoring nu definitief. Zoals op de poster 

is te zien, is er een aantal commerciële en niet 

commerciële instellingen bereid gevonden om 

Droëmvlucht extra financieel te ondersteunen. Voor 

de bedrijven (Contour, AMI, Jos Bartels FA en DCM) 

is dit een extra bijdrage die wordt gedoneerd bovenop 

hun jaarlijkse bijdrage aan de sponsorclub! Heel veel 

dank hiervoor.

Verder nog een bijdrage over de kaartverkoop: De 

laatste tijd is er heel wat vergaderd en er is o.a. ook 

besproken hoe we de verkoop van de entree

kaartjes gaan organiseren. Binnen de PR commissie 

zijn Herman Hegger en Leo Bartels aangewezen om 

deze verkoop te verzorgen. Wij hebben inmiddels een 

verkoop scenario in elkaar gezet en daarvoor moest 

er wel een aantal zaken bekend zijn.

Wij gaan er vanuit dat we zeker 4 voorstellingen 

zullen gaan geven. 

Per voorstelling zullen er ongeveer 200 kaartjes 

beschikbaar zijn. Wel zal er natuurlijk een aantal 

genodigden zijn waardoor het totaal aantal te 

verkopen kaartjes iets minder zal zijn.

De toegangsprijs voor de kaartjes is bepaald op 

€ 17,50. Omdat de tribunes oplopen zal het zicht op het podium nagenoeg overal hetzelfde zijn en 

is er besloten om geen plaatstoewijzing te doen. Dit betekent dat de kaartjes alleen op datum 

worden verkocht en iedereen bij binnenkomst kan gaan zitten waar hij of zij wil, behalve op 

gereserveerde plaatsen voor genodigden.

Voor en tijdens de 1e repetitie na de zomervakantie (1 september) zal er voor alle leden van 

de Harmonie en alle vrijwilligers die meewerken aan de musical de gelegenheid zijn om per 

persoon twee entreekaartjes te kopen. Dit zal ook nog per e-mail worden gecommuniceerd.

Op zondag 6 september is de vrije verkoop voor Lomm van 11.00 – 12.00 uur in het 

gemeenschapshuis. Er worden maximaal 4 kaartjes per persoon verkocht. De bekendmaking 

gebeurt via een brief die in Lomm huis aan huis wordt bezorgd. Uiteraard mogen de Lommse 

mensen deze kaartjes kopen voor iedereen van hun familie of bekenden. Als er dan nog kaarten 

over zijn zullen we de verkoop opstarten via verkoopadressen, dit zal dan ook via de media 

worden bekend gemaakt.

Kun je ook kaartjes reserveren. Nee, alleen tijdens de twee verkoopdatums zijn er kaartjes te 

kopen. Daarna alleen via de vrije verkoop, dit wordt nog medegedeeld hoe en waar

Voor alle vragen over de verkoop van de entreekaartjes kan men terecht bij:

Leo Bartels – telefoon 077-4731936 of 06-11201315, e-mail leobartels@home.nl of

Herman Hegger, telefoon 077-4739080

Groetjes van Jack, Hay, Jos, Joop, Koos, Leo en Leo
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Met dank aan de gemeente Arcen&Velden voor het afdrukken van deze nieuwsbrief


