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GROOTSE MANIFESTATIE VAN DE KORPSEN
DER LIMBURGSE FEDERATIE VAN TAMBOERKORPSEN, VOOR HUN BESCHERMHEER
DE GOUVERNEUR MR.DR.CH.J.M.A. VAN ROOY.
Zaterdag g september j.l.presenteorden zich de korpsen van de Lim
burgse Federatie Van fluit on tamboerkorpsen on drumbands,tUdens
een defilé, .voor hun beschermheer Mr.Dr.Ch. van Rooy, commissaris
van de Koningin in de Provincie Limburg;
Een 30 tal korpsen gaven gehoor aan do oproep van het federatie 
bestuur, verheugend was het, dat veel jeugdkorpsen vertegenwoordig

û

waren.

Ruim 3 kwartier paradeerden de korpsen langs het gouvernement aan
de Bouillonstraat.H~t geheel was oen kleurig festUn.Het defil~,even
als de voorafgaande korte optocht, trokken veol publieke belangstel
ling.Voor een verrassing zorden,fluit en tamboerkorps St.Barbara "
Scgaesberg en de drumbands St.Urbanus Montfort en St.Urbanus Maas
niel, deze korpsen beden bloemen aan Mevr. van Rooy. Deze mooie ges
te werd bUzonder op prUs gesteld.
Na afloop van het defilé trokken alle korpsen naar de muziekschool,
waar de beschermheer elk korps Oen horinnerings - vaantje aanbood.
Na afloop werd hat fedoratie - bestuur voorgesteld aan de gouver
neur en zUn echtgenote, waar zUne Excellentie belangstellend infor
meerde naar de gang van" zaken in de federatie.
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Het organisatio - comitó, mot aan hot hoofd do heren Lejoune on
Geurt8n, met zeer gewaardoerdo medewerking van do heren Jans on
Henssen, namens do 8.B. wolko tevons do ordedienst beschikbaar stel
de,hooft voel work moeton verzetten,hiervoor horen, onzo hartolUk
ste dank.
Als paradocommandant fungoordo hdr.H. van ZUl, hU dood hot voortvof
felUk, Hub onze dabk.
Rost nog eon speciaal woord van dank aan allo korpsen die hier"oor
modoworking verloondon en zich niot alle on do mooite maar voel on
koston gctrooston.
8esturon 'en loden van alle modoworkendo korpson, namens het fodoro
tie - bostuur, hartolijka dank.
oxoxoxoxoox

KRITISCH VERSLAG FEDERATIE-CONCOURS TE HINGEN-ECHT.
JEUGDAFDE LI NG
Drumband "St.Rochus" Stovenswosrt,marswodstrUd; Oud modelmars.
marsorde is voor ve~b~tsring vatbaar,techniok .. voor
jeugdkorps voldoende.
ConoertwedstrUd; Fantasie.
Roffeltochniek kan beter.Het geheol klonk monotoon,ook
voor een jeugdkorps is nuancering wel gewenst.
mars lol~ p, concer-t 98 P.' totaal ll9t p. een 2e prijs. "
IV AFDELING Sectie A.
Drumband "St.Nicolaas" Heythulzen, marswedstrUd; The Snare Drums
van J.A.Schroën.
Dynamisch goed verzorgde uitvoering. Een bezwaar de 16de
figuren kunnen duidelUker •
.ConcortwedstrUd hot verplichts nummor; WedstrUd mars no.5,van A.
v.Veluwe.
Doze uitvoering mindor als marswod.Dok hior de 16de fi
guren doorzichtiger. Tempo wat traag.
,mars 117 p. concort 114 p. totaal 231 p. een Ie prUs met PRDm.
IV AFDELING Sector 8 •.
Drumband Fanf. "St.Jan" Tung8lroy,marswed.; model mars.
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Stokkenvoering is voor v8rbetering vatbaar,tempo niet
constant.
Comcertwod.; Groep 111 mars;
Het zware maatdeel werd niot voldoende betoond.Het goheel
klonk monotoon.
mars 103 p. concert 10Ii p. totaal 204i p. o8n2 8 prUs.
11 AFDELING Soctor A.
Fluit en tamboerkorps "Jul Laria" P8y-Echt, rnar-suiad s ] Good Fol1owship
van S.Egberts-Th-Smits.
.
Dynamiek goed vorzorg~,oon muzikbleuitvoer;ng.

~ Cancortwc:d. ; verplicht nummor Signaal mars nc • 2 van At,V, Veluw.e -W. F •
Sprink.
Het tempo kon iets lovendigor.Vorder goede uitvoering.
mars 119 p. concert 119 p. oen 18 prUs met PROmo
11 AFDELING Sectio B.

Drumband Fanf. l'Nooit Gedacht i ! Wellerlooi,marswed.; Tamboormars no.g

van m.Schnoider.
Ritmisch kon hot iets strakker. Tempo good.
Concertwed.; Lox dG mi liaan mars van A~v.VGluwo,
Nuancering voor deze afdalin9 onvoldoendo,alles klcnk
vlak.DezG uitvooring beduidcnd mindor als mars.
mars 114 p. concort 105 p. totaal 219 p. oon 2 0 prUs.
Drumband "St.Urbanus" montfort,marswod.; Tho Thundorbrids van J.A.
Jochoms Jr.
leer goed

o .

~oorbor8ido

uitvooring.

_ Concortwod.; monto Vidoo Ahoy van J.A.Jochoms Jr.
Iets minder als mar s j maar toch nog Ben verantwoorde uit

voering.Tempo soms iots te vlug,hiordoor werdon do 16de
figuren wat onduidelUk.
mars 124 p. concert 122i p. totaal 246i p. eon Ie prUs.

Drumband Fanf' , "St. Caocilia" Ubachsber q , mar e.ucd s ; Tamboermars no , 2
van A.v.Voluwo
marsorde kan boter,tempo good,ritmiek vrU goeg.
Concortwod. ; Vorbinding marchocrt van Brandt •.
De roffeltechniek is voor verbotering vatbaar, do 16de
figuron niet altUd doorzichtig. Do zelf aangebrachte nuan
cering doad hot goed.
mars 113i p , concert 115i p , totaal 229 p , eon 1 0 prijs.

I"

I
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Drumband Kon.Harm~ "St.Joseph" Berg a / d Maas; marswed.l Lex de
Miliaan mars van A.v.Veluwe.
Samenspel niet altijd correct,dynamische verschillen te
klein. Tempo goed.
Concortwed.; Tamboer mars no.? VGn ffi.Schneidor.
tompo tB hoog,hiordoor wat onrustig~Hot zwar8 Dlaatdool
werd niet voldoende betoond.
Mars 117 p. concert 112 p. totaal 229 ~en 2e prijs.
[ AFDELING Sectie A.
Qrumband "st.mbrtinus " Linne, hot vcr-p Li cht o marsnummer ; Wilhelmina
Parado, van m.58uron
Dit was een teleurstellonde uitvoering, men kan beslist
beter.
Concert het verplichte nummer; Licht te Voet no.2 van S.EGberts.
Het tempo niet strak volgehouden,alles moet lichter ge
speeld worden.
~8rs 103. p. concert 112 p. totaal 215. p. een 2 e prijs.

et

Drumband Fanf, "St.BBrbara I' Brunssum; hot vorplichto marsnummor
Wilhblmina Parado,van m.Sauron.
Tempo onrustig;dynamische verschillen te klein.Nuances
beter laten uitkomen.
Concert het verplichto nummer; Licht te Voet no. 2·van S.Egbcrts.
Hot geheel kan vlotter ( lichter) gespeeld worden,dy
namisch kan er moor van gemaakt wordcn.
mars 106. p. concert 113 p. totaal 219! p. oen 2 8 prijs.

Drumband muziekkorps ,,' St.Barbara" Sander~out - Sittard, hot Var
.plichto nummer Wilhelmina Parádo van m.Sauren.
Hoewel hot tempo acbornmo Ldo werd dit nummer technisch ~,
goed uitgovoGrd.
Concort,het vorplichte nummer Licht te Voet no.2 van S.Egberts.
Hot begin de8d veel verwachten,later zakto muzikaal wat
af.Laatste reprise samenspol tusson kl. trommen en tenor
bvorslàgtrom niet duidelijk.
mars 11'( P. concert 114! p , totaal 231! p , een le prijs.
I AFDELING Sectie 8.
Flui t en tamboerkorps "St. Willibrordus" Obbiéht, marswod; Fue s tmar s ,
Trommen to sterk t.o. de pijpers,Alle noton do vollo waar
do goven,Tempo on marsordo goed.

, - - - - - _ . _ - - - - - - - _ ...-

.
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Concerwed; KonDnol Bogoy mars, Samenspel niot altUd corroct.Stom 
ming niot altUd zuivor.Tempo goed.
lYIars 114t p, concort logt p, totaal 224 p, eon Ie prijs.
Fluit en tamboerkorps "Excolsior" fflontfort,marswed.; Rivor Kwai
mars.

Inzet pijper-s onduidolijk, stomming n i o t altijd correct.
Tompo goed,slsgwerk good.
Concert~od.;· Kroonprins
Voor eon concer-t do trommen soms te sterk, hior nn daar
de onderstommoh to laag.Tompo wat traag;
lYIars lIlt p. concort 116! p. totaal 22B p. Ben IQ prUs.
SUP. AFDELING Soctie B.
Fluit en tamboorkorps "St.Joris" St.Joost- Echt,marswed.; Saint
Triphon vah A.Ney~ .
Stemming in de ondorstommon niot correct. Tempo zeer
good.
Concort; Semper Fidoles.
Ook hier dG ondorstcmmcn niet ZWiV8~o'TG~bocrs boschikkon
ovor Don goede tochniok,maBr soms,-tc stork.Dynamisch kan
or moer van

gDma3k~

wordon •.

lYIars ll?! p. concort 112 p. totaal 229! p. eon 1 0 prijs.
Hoogsto aantal punton bohaalde "St.Uranus" montfort, zU behabldd~·
24c! punton.
oxoxoxoxoxoxoxoxooxo
WIJZIGINGEN

ti)

Fluit en tamboorkorps "St.Andreas" lYIolick
Voorhoon
J.H.Schoonmakors Dr.moouwissenstr.ll lYIelick.

Thans

J.H.Schoonmakors Wilholminastr,2

lYIelick.

Het Bazuinenkorps "Jong-Levon" Brunssum hooft een fusie ';langegaan
met Drumband "Velharding" Tr ccbeck , ondar do naam Bazuinenkorps
lIJong-Levem'" Brunssum-Hoor Ion.

Secretariaat is thans; C.H.Kalkhoven Eikstraat 76 HEERLEN.
Dit korps verzookt mede te delon dat zU tot beschikking hebben 40
rode uniformjasson te koop tegen Qlk aannemolUk bod.Ta bovragen aan
boven gonoemd secretariaat.

- E
NIEU:lJE UITGAVEN
Bij de firma N. V.Konofa-Illuziekuitgaven (Jensiusstr .54 Ro t t ar-dam ) '0·"
do volgonde nieuwe nummers vorschenon~
IlIARIANA - GAVOTTE van M.Schneidor - W.F.Sprink
Eon good wnkje on UIOGr ccne iets andors.Uitstokend gGschikt voor de
conc~rtwGdstrijdon.ln do elfde ·maat is Gon foutjG geslopen.Do laatsto
nGot van die maat moot niet G, doch FIS zijn.HGt slagwGrk is gOGd aan
gGpast on biedt goen grotG mOGilijkhedon,hoewel hot tempe-gavotte
misscbion dG moeilijkheid kan zijn. Voor de pijpGrs Gon lGuke molodiG
met gOGd in het gehoor liggGndG achtsto IGGpjGs.Geschikt voor de l~~
afdoling.Eonstomming geschroven Gn hGGft oon goodG dynamiek in de ~
trempartij.
PINGUtf'l:1 Polka - llIazurka

van m.Schneidcr - W.F .Sprink.

Dit werkje voldoet aan do cisen voor do 20 afdoiing.llIelodisch,lekkor
in het gehoor liggond.ln de trompartij moet men oppasse~,de gobonden
achste roffeltjos procios motrisch te spoion. We maken nogal GenS
do fout daze z.g.n. roffGltjes van vijf tG lang to spGIGn(slaan).
Vocral zorgen dat dGZG roffGltjo8 niGt voor do achsto klinken, Ook
lliear eenstGmmig goschrevon.Concortworkjo.

HOLLAND - FOXTROT

!

"

IlI.SchnGidGr - llJ.r.Sprink
9

Daar is hGGl wat van tG maken.EGn lekker smoui foxtrottempo.Vooral
niet te pr-ocfcs spe Lenj dan wordt het te houterig.Dit is zcnr moo I.»
lijk uit tG lGggen,dit moet man aanvo~lon.ZU die goed kwnnen dansGn
begrijpen dit misschiGn beter.ln do zesdo maat na do tweode rGprisG
is eon fout geslopun.Da achtste - punt ,zostiende
moeten zijn; c-b
•
on gGon d-o , l1)e zullen hot ovcn tuec I noo,l tvkunnon rekonen, doch u ~
zult hot z81f Ulal horen. Bruikbaar voor do afdeling uitmuntondhGid
Gr~-afdGling.Dok Illeor oen gnede melodie mot duidolijke t.r ompar tf] ,
maar niGt gemakkolijk,m8ar hGt is dan ook afdeling uitmuntondhoid
nietwaar,Jammer dat er geon twoedo stemmen zijn bijgoschrGven,doch
vooral voor de kloinere bGzettingen is dit goen bezwaar.
Dek als solnworkjo mot trombegoloiding ,goed to gobruiken.
~~',('t

J.Cammonga
Amersfoort.
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eij Tiorolff - Muziekc19ntrale te Roosendaal is verschenen de nieuwe
katalogus 1967 met werken voor pijper -klaroenkorpsen en drumbands.
Op aanvrage zijn deze gratis
verkrijgbaar.
Bij de zelfde firma.is verschenen eon langspeel van nederlends beste
drumband, i.I
Î I "t. I
" i ' 'J
de" TROmmELAEREN VAN ROESENDAELE".\fl'·
werken voor tamboerkorps en grote es-bezetting :
RijsdijkMars - M~rgos in jumping five - Tho New Start 
van Malland mors - Thc Brave Scat. - Jagersmars •
Ook liefhebbers van blaasmuziek kunnen te recht,voor piaten van de
meest bekende muziekkorpsen o.a. marinierskapel,Johan Willem Friso
kapel,St.michàel Thorn onz. met alle bekende marsen.
Op aanvrage is een katalogus gratis verkrijgbaar.
OXOXOXOXOXOXOXoXOXOX

HET INSTUDEREN VAN EEN mARS OF ANOER MUZIEK
STUK VOOR PIJPER~- KLAROENKORPSEN
EN DRUMBANDS.
==~=================

Wanneer eon instructour van,b.v. eon pUperkorps eon partituurtjo met
5 partijtjes ontvangt,geoft hij ( heel vaak voorkomond) de Ie pUper
spelers de Ie partij, de 2e pijpe r s do 2e par t ijj pIus togenmelodie •
Doch daar is men niet moe klaar. Om eon oen juiste klankkleur te
vorkrijgen,gaat men als volgt te work;men beschikt b.v. over 12 pU 
pors,dan verdoeld men die in 4 togenmolodie,boschikt men ovor alt
fluiten dio hiorvoor gobruiken of orbU indolo~,dan 5 oorsten on 3
tweede pijpors.
Nu gaat mon hot partituurtjo bestudoren.Wanneor ho t een mars is met
Ie on 20 partU plus tognnmelodie en slagwerk, danken men meestal do
inzet en de la ropriso zo speion vo Lqens do pattijon, do 2 e ropriso
is in de mooste govallen een baspassage, dan moet men dezo pUpors
vorstorken,(togenmelodie) dozo passago is dan de hoofdzaak,men kan
er B m~n van maken.Er blUven dan 2 Ccrst~ 2 tweodo pUpors voor do
bogeleiding en slagwerk. Het trio kan vaak ingedoold worden als 10
roprise,doch hot komt vaak voor,dat mon melodie met eon omspeling
of oen variatio ,dan weor is de molodio hoofdzaak ,dus 8 man en 4
man voor de ~"lspbling of 2 man voor .can variatie gebruiken.
In doze geest moot men ook met een ander muziokstukje te werk gaan.
Dan nauwkeurig do nuances on dtnamiok tot zUn recht laten komon.

I
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Kijkon hoe de zinnen van het Li.adjo zijn opgobouwd, in verband dat men
niot op vorkeordo plaatson adomhàalt (iots waar vaak gaan aandacht
aan wordt bestood).
Hot kan nodig zijn dat men voor do vordoling eon paar blaadjos muziek
papior noomt on do partijon daar volgons do sterkta op schrijft.
Do tambaars moeton haal fijntjos ritmisch 0 n d e rs t ol u n a n
overslag on paukentrommen de velion nauwcilijks berooron,alloen waar
hier on dàar nodig,oven naar voron komon,dochdan direct torug.
man moot do loden duidolijk uitoonzotten wat hun te doon staat on
wat or verlangd wordt.çroo.pswijzo studoron is ook zeor nuttig on
100rzaam.Hot is oigolijk onnodig to vermoldon dat thuisstudoro.n
noodzakolijk is.
.
' .
Indion or in aan 'mors of ando.r muziekstuk eon kl~motiof voorkomt, ~
zoals in mijn mars "Hallo hior Now-York" moot man die paar- maten
..
het korps in 30 of 40. verdolon,naar gelang de accoordo.n zijn op
go.bouwd,dan krijgt man gelijke sterkte.
Oozo raadgovingon goldon oek voor kleroon on endoro korpson.Rost mij
nod to
1
vermoldon,dat mon vooral rekensehap moot houdon mot
do aard van hot stuk.
Wannoer men de zo raad opvolgt,kon hot niot anders of dit maat tot
oon prachtig gohooi loiden,woar do lodon plezier in krijgen on tot
sucsosson zulion leidon.
Sorg.majoor
J.Jochems
Roormond

oxoxoxoxoxox

KLANKEN UIT HET REPETITIE LOKAAL
WAT IS mUZIEK?
Eon oorste voreiste voor,hen,dio muziekthoorie bestudoron,is to

w~,

ton wat oigelijk muziok is. Volon ven hen dia do muziek vor'dianstelijko
wijzo beoofonon,woton van hot bogrip muziok gaen duidolijko omschrijving
to goven. muziok is do schono taal,waarin komponist on uitvooronde
kunstonaar uiting kunnen goven aan vorsc.hillondo gomoodtoestandon.
Oozo dofinitio van" rrlJz"i,

0

k "zou men do aus t.he t Lache , de kuns t

!-.

zinnigo.uitlogging kunnen moemsn,wolko thuis hoort bij do muziokwijs
~ogoorto

on voor ons dool vorder onbosprokon kan

Voor

mooton wo do muziok moor roalistisch gaan bokijkon.Wo kun

on~

blijvon~

"
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non du muziek ontladan in
ging) on
wolluidond

har m

0

rit m a

(errlo)

mol

d i

0

0

(opvol

n i D (sBmonklank); Hot ordolijk opvolgon on ~.

saITGnklin~on

van tonon ie muziok,

lliat zijn ocheer tonon? ,zoals onzo ogon s Lochbe r ccqor on op z Lcht.ha
ra dingon,zo roagoron onzo orJn (dus gehoor) uitsluitond op hoorba~
re zaken,nr geluiden dus.Goluid wordt vODDtgebracht êaor trilling
van (in moordoro of mindoro fllatun) voorkrachtigo voorîlJ6rpiin.fiTo'n; zo"u

hot voortbrungon ven qc Lu Ldo trillingon door do lucht kunnen vorg'o'

' " lijken mot do golving var, wator waarin Don at.een werd gegooid. Oio
golvon versproidon zich

kring~ormig

vanBf do

plQat~,wQ~r

don.Allos wat wij horon zijn goluidon.Vol, van dozo tot

~ns

goluidon zoudon wo kunnen nazingen,meufluiton;of ep ons
tcspo~cn,v?n8f

zo

antst~n

komondo
instrument··

do hoge snorpondo toon van 8en'locomotiof-fluit tot

do bromstom Vun DOn OC033nstomcr.müt andore goluidon,zouls hot rato
Ion van wagonwiolon up

straatkoiu~,hot

ritsolon

VQn

bladon unz_

non wo dat acht or .niet.Do Gorst gonocmdü soort van goluidon

3kun

~ooft

oon vasto toonhoogto, doordat do goluidstrillingon r cqo lmc t i.q zijn,
do twoede

soort bestaat uit onrngolmatigo trillingon.

Co Lu Ldonj uraarvan do trillingenregolmatig zijn,noomon wo tonon;Wan 
noor do gcluids-trillin)on

rogolnatig zijn,dan kan men hot dG21rvan

in zokor tijdsbostok (b.v.por sooondo) wordon gomnton,w2Grdoor ton
. . govolgon van c Ik o tuon

hot cont.a l. trillingen' por s cc nndo bokend is.

Uit hot moton on vorgolijkon dor tonDn is oon zoor 'bolangrijko weton
sohap ontstaan,namolijk di" dor goluids16or,(aooustiok) mcigolUk komwn
wo lator'aons op doze

~otonsohap

uitvoorig torug,vDorlopig zullon

we or slochts V21n bohando Leri, W3t voor ons onmiddolijk doel van boLanq
is, oruuo L hot volgondo; do Laaç s t o toon, uioIko in do muziLJk'pr6ct.i sch

bruikbaar is hooft 32, do.hoogsto ruim BOOOtrillingon por oocondo.
rJ:;i.nnon do gronzon van daze indeI'U8c,d

Z::;01'

h6go en zoel' 1390: tonon
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ligt oon groot aantal tonen,olk ven vorschillondo toonhoogto.Doze
tonon ( vanaf do laagsto, trapsgowijzo opvolgondo tot aan dBhoogssto)
vormen ons toonstonsol.
muziek bostont, zoals roods vormold, uit ritmo, molodio on harmonia

drio factor on dus, wolko DIk voor zich Don punt van grondigo bohan
doling vorman.

Wolko is nu do bolangrijkste van dozo drio factorori?
mun zou zoggon do molodio,maar d9n vorgoot man dat Don molodio zon

l~,

dor ritme ondankbaar is.Ritmo zonder melodio d3n 7 Dot knn ze or

good bostaan. Mon denko maar aan het instrument, dat ge on toon
voortb~engt,

de

t~om.

staand gohoei vormon,

Hot goluid van do
wanneo~

t~om

kan DOn op zichzelf

mon dat goluid mot oen bopaaide re

golmaat ( in zokor zin ritme) laat horon ( eon mars ). Natuurlijk'
zou zo -n mars vaal mooior wordon, wannoor man door middol van
blaasinstrumonton molodio on harmonia

3an. too~oogdo,

~i_;_

maar aan trom

. mqlmars zondor moor is aan afgesloton goheol, waar aan Voor ons go

hoor niots ontbrookt. Bovondien hoeft hot ritmo do oudste rochten,
a8ngo~ion

in do oudhoid do eorsto vorm von

moot hebben bostaan in

~itmisch

II

mus i

CDr 0

n

n

handgeklap, do bogoleiding van dans

en lator van zang. Toon kwam dus de melodie or bij ( zang ) en nog
lator deed do harmonie ( samonklank) haar intrado in de vorm van
meorstemmighoid.
Do molodio heeft in do velo eeuwen van haar bestaan onormo voran
deringon ondorgaan on zich stork ontwikkold. In de oudhoid kendo
men slecöts oonvoudige molodiön, wclko behalve gozongen, ook op
primitiove instrumonten gespeeld wordon.Aanvankelijk bostonden zul
ko melodiön, uit slechts woinigo tonen. Mot do ontwikkeling dor mu
ziok instrumonten waardoor oon grotero tponomvang werd boroikt en
de tochnische mogelijkhodon grotor wordon, nam ook do rnllodio eon

~

J

r'J

•
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hogore vlucht.Allon dia do muziok practisch bUDofoilun,zullon or wel
~vortuigd

van

zUn]dnt or toganwocrdi,g soms wol zeer ingowikkuldo mo-·

Led i en geschrovon uor-den ,

mon andors wil Ion
schreven en
Wo

vin~~n

Ik zug qo s chr evcn ·1· Nat.uurLijk , hoo zou

musicor2~)

Qn~oron,

hot al org

~UZi8k

als cr gaan monSGn waron dia

dia muzio!< kond on
vDn2~lfsprBkond,

lozcrl~

dat wo in het korps eon partu

Voor ons hubbon ligocn en dia dan lozen.
~

toeh is hot stolsel, hot systoem, dat ons dnortoa in staat stelt

wol

GUn

nadoI'o beschouwing waard. Wc noemun dit ons

s t GIs 0 1 ,11

11

not e n 

niet te Worrün mot ons I1 toonstelsol 'Ion zulIon

dit da volgondo koor oek eons aandachtig boschouwen.
Rost ons nog thans do dordo f oo t o r von mrhz i.ek

11

iL_~

__h

8

r m

0

ni

Later zal deze factor uitvoorig bohandels warden.
G.. Gijzon

Rouvor
OXDXOXOXCXOXOXOXOXOOX

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN.
DISTRICT VI
KlaroGnkorps "St.Nlcolaa§" Hoythuizen is voornemens oen groet Solls
~l-concours

zaal

to organiseren. Hot concours zal gahouden worden in z

"Marcel" ( bU de kerk) die zich door zUn ideale acoustiok hier

uitstekend voor loont.
Er kan worden daolgonomon als solist, duo, trio on kwartetton.
Er zUn mooio prUzen ceschikbaar gostold,terwijl hot insohrUfgold
laag wordt gohouden.
Doolneffiors wordon om i.v.m. do progomma's v6ór 22 oktobor in te

schrUvon.bU ; J.G.Schro6n Stationstr. 16 Hoythuizon en tolafonisch
04749 - 1989.

0
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H.H.SECRETARISSEN
Het

kom~

nog herhaaldolijk voor. dat ik oen mededelingenblad rotour
\

en ~

ontvang, mef de mededeling

e r h

U

i sd".

I

Hiorna wordt een schrijven

gerich~
\

aan do secretaris van het betr8f

fonde korps gericht, met het veri?ek ; nieuw acdres s.v.p.
\

Heren secretarissen, U kunt

veol werk besparon,indien U tijdig
rodactie

. veol onnodigB portckosten en

redact~o

PARKSTRAAT 15

\

~dreswijzigingon

\

doorgeeft aan

NIEUWE~HAGEN

Voorbaat mijn dank.

~

\
W.PILICH.

Op het ogenblik zijn juist enig? werken v~rschel1e\l..voor TAMBOER>SOUSTEN,
en zcl er een gehele serie van dit soort muziek verschiinen!. ook voor SLAGWERK.~
DUO en 5lAGW.ERK-TRIO. Noest deze mevwe werken zun nog diverse albums
(lfl"''''O!1.îg voor solisfen·werk op slccwerkçebled, o.o "Solisten-Alb~!In" van M.

Scbneider, met werken ven diverse kompenisten. verder "SOLO-Album"r ven
J. Tesink en "Solisten·olbum" van G. Brinkmen Daarnaast zijn ook diverse
AJTler~kaClnse albums beschikbeer.

"PIJPER-ALBUM"
Een uitgebreid album met vele werken in diverse genre!>, geschikt voor bijna
elke geleg:enhe-id!

Voor hol beste slagwerk
slechts één werkelijk merk: "R 0 Y A L"
','.;OR AllES OP MUZIEKGEBIED:

TIEROLff·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON ,D 1650) 4551
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