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VOORWOORD 
 

 

 

 

Op 1 juni 2012 maakte de Koninklijke Harmonie van Thorn aan het bestuur van de Limburgse Bond van Mu-

ziekgezelschappen (LBM) haar voornemen kenbaar om deel te nemen aan de pilot portfoliosysteem met bijbeho-

rende vrijstellingsmogelijkheden en verplichtingen. Het bestuur van de LBM berichtte ons op 9 juli 2012 dat 

verzoek te honoreren. De voortzetting van de pilot-fase van het Portfolio was door de Bond vooraf afgestemd 

met en goedgekeurd door de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM).  

Voor u ligt ons uitvoerig gedocumenteerd verzoek tot deelname, met als doel om goedkeuring te verkrijgen van 

uitstel van concoursdeelname voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 januari 2014. De volgende concoursver-

plichting voor ons orkest zou dan in 2017 gelden. Het is echter niet alleen ons doel om dit uitstel te krijgen. Meer 

in algemene zin groeit er bij onze vereniging de behoefte aan vrijheid om zelf te kunnen bepalen wanneer ons 

orkest aan een binnenlands concours deelneemt. En meer nog willen wij met deze rapportage aantonen dat de 

Koninklijke Harmonie van Thorn er al vele jaren in slaagt op het hoogste nationale en internationale muzikale 

niveau te presteren en op toonaangevende wijze symfonische blaasmuziek ten gehore te brengen. Daarvan is 

onlangs weer gebleken tijdens het Open Europese Kampioenschap voor harmonieorkesten, fanfares en brass 

bands op 12 mei 2013 in de Philharmonie van Luxemburg, waar de Koninklijke Harmonie algemeen winnaar 

van het concours werd. Het is onze ambitie om – naast het zijn van een bloeiende vereniging waar het plezier in 

muziek maken centraal staat – dit hoge niveau te behouden en tevens een bijdrage te leveren aan de vernieuwing 

van de blaasmuziekcultuur. Waar het concourssysteem ten doel heeft deze beide zaken te bevorderen, willen wij 

daar graag aan meewerken, overigens ook als er geen verplichte concoursdeelname zou gelden. Het zou een 

goede zaak zijn als deze pilot eraan bijdraagt een systeem te ontwikkelen waarbij de hoge kwaliteit en vernieu-

wingsimpulsen zonder een dergelijke verplichte deelname zijn verzekerd.  

 

Het aanvragen van deelname aan deze pilot was een welkome aanleiding om te komen tot een grondige inventa-

risatie van onze muzikale activiteiten in de voorbije jaren en vooral in de beschreven periode. Wij hebben die 

gelegenheid gebruikt om deze activiteiten te beschrijven tegen de achtergrond van een bredere context en van de 

rijke historie van onze illustere vereniging die hierna dan ook in het kort in beeld wordt gebracht. 

 

Er is dankbaar gebruik gemaakt van het steeds ruimer voorradige materiaal aan geluidsdragers in de vorm van 

LP’s en CD’s, zowel van speciaal voor die gelegenheid vervaardigde opnames als van live-uitzendingen en op-

names, die de meest getrouwe weergave vormen van de muzikale verrichtingen van ons orkest. Daar komt te-

genwoordig ook nog de mogelijkheid bij van de presentatie van beeldmateriaal in de vorm van DVD’s. Een 

dergelijke DVD-opname is gemaakt van het Matineeconcert van 25 november 2012 in de Oranjerie te Roer-

mond, toen het orkest onder de leiding van maar liefst vier (oud)dirigenten een uitgebreid programma van een 

tiental werken ten gehore is gebracht. Voor de komende generaties is daarmee niet alleen de muzikale kracht van 

het orkest gedemonstreerd, maar kan ook de bezetting van het orkest en de verschillende dirigenten worden aan-

schouwd. Met de moderne media zoals You Tube zullen dergelijke totaalpresentaties een steeds grotere vlucht 

gaan nemen en het is zaak om daar optimaal, maar ook verantwoord gebruik van te maken. 

 

Deze presentatie vormt het resultaat van de werkzaamheden van vele betrokkenen bij de Koninklijke Harmonie 

van Thorn. We zijn vooral Jo Hecker dank verschuldigd voor het vele, degelijke werk dat hij heeft verzet om tot 

dit voor de historie van onze vereniging waardevolle tijdsdocument te komen.  

Ik ga ervan uit dat deze aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens voldoende representatieve informatie bevat 

voor een adequate beoordeling van de muzikale verrichtingen van ons orkest in de beschreven periode. 

 

Prof. dr. Frans Tonnaer, President van de Koninklijke Harmonie van Thorn. 
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INLEIDING 
 

 

 

 

Dit document bestaat uit 6 hoofdstukken, die zijn onderverdeeld in paragrafen. In hoofdstuk 1 wordt de voorge-

schiedenis, doel, ontwikkeling en besluitvorming van het Portfoliosysteem uitgelegd. Hoofdstuk 2 omschrijft de 

vereniging “Koninklijke Harmonie van Thorn” (KHT). Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de muzikale organisatie 

aan bod, onderverdeeld in dirigenten, commissies en de orkestbezetting. Daarna wordt in hoofdstuk 4 het belang-

rijkste verplichte onderdeel uit het Portfolio, het overzicht van concerten en programmering behandeld. In 

hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de muzikale activiteiten in de periode 2009-2012. Tenslotte bevat 

hoofdstuk 6 een overzicht van de geluidsdragers. Aan het einde van dit document worden de geraadpleegde 

bronnen en publicaties weergegeven. Bij deze Portfolioaanvraag behoren een drietal bijlagen. Deze bevatten een 

lijst van bewijsstukken, een overzicht van het repertoire van 1984 tot 2012 en een beschrijving van de toepassing 

van het Portfoliosysteem 2009 – 2012 door de KHT. 

De Koninklijke Harmonie van Thorn dankt de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), en in het 

bijzonder de heren Jan Lemmen, Bart Nijs en Bas Thomissen, voor de constructieve samenwerking, tips en ad-

viezen, tijdens de samenstelling van dit Portfoliodocument. Met het opstellen van dit document wil de KHT een 

inkijk geven in haar muzikale keuken en de beoordelaars laten proeven van haar rijke en beroemde geschiedenis 

in binnen- en buitenland en in de Thorner gemeenschap. Wij hopen dat de beoordelingscommissie op basis van 

dit opgestelde document zich een positief oordeel kan vormen over de muzikale presentatie van de Thorner 

‘Bokken’ in de periode 2009-2012. 

Tenslotte wil de auteur dit document opdragen aan initiatiefnemer van het eerste uur, bestuurslid Bert Richter die 

ons helaas in december 2012 is komen te ontvallen. 

 

Jo Hecker 
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HOOFDSTUK 1 HET PORTFOLIOSYSTEEM 
 

 

 

 

1.1 Voorgeschiedenis en doelstelling 

Het Portfoliosysteem is facultatief en alleen voor de concertdivisie als beoordeling ingevoerd per 1 januari 2006 

door de toenmalige Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM), heden onder de vlag van de Verenigde 

Nederlandse Muziekbonden (VNM). De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) bereidde de opzet 

ervan voor. De Bond wil met deze beoordelingsvorm bereiken dat orkesten voortdurend op hoog niveau blijven 

musiceren. Ook wil de bond orkesten stimuleren om nieuwe artistieke uitdagingen aan te gaan. Het zet orkesten 

er toe aan om ook door het jaar heen op concertdivisieniveau te musiceren. 

Om voor vrijstelling van de concoursverplichting in aanmerking te komen, moeten orkesten kunnen aantonen dat 

ze gedurende een langere periode muzikaal en artistiek op hoog niveau hebben gepresteerd. Toetsing daarvan 

vindt plaats aan de hand van een opgebouwd dossier waarin per jaar een uitvoerige documentatie van de activi-

teiten moet worden opgenomen. Verplichte onderdelen die voor beoordeling in aanmerking komen zijn concer-

ten op binnenlandse podia en de opbouw van het repertoire. Facultatieve/aanvullende onderdelen die voor be-

oordeling in aanmerking komen zijn: deelname aan een buitenlands concours, deelname aan buitenlandse con-

certen, audio- of videoproducties, samenwerking met professionele ensembles en solisten, verzorgen van specia-

le optredens op tv en radio, verstrekken van compositieopdrachten en het uitvoeren van deze composities, ver-

strekken van arrangeeropdrachten en het uitvoeren van deze arrangementen. Ook aspecten zoals recensies, de 

locatie van het optreden, verzorging van programmaboekjes en aandacht in de pers worden meegewogen. Top-

orkesten zoals de twee harmonieën van Thorn, Sainte Cécile Eijsden, Sint Caecilia Simpelveld en fanfare Eens-

gezindheid Maasbracht-Beek hebben als klankbord gefungeerd bij de opzet van de nieuwe beoordelingssystema-

tiek. 

Het Portfoliosysteem geldt alleen voor orkesten uit de Concertdivisie. Het is voor orkesten een perfect toet-

singsmiddel om zichzelf een spiegel voor te houden. Het geeft een overzicht van de muzikale activiteiten en zegt 

wat over de artistieke waarde daarvan. Als het ontwerp van het Portfolio bij de bond is ingediend, bekijkt deze of 

op basis van de aangeboden format toetsing mogelijk is. Als dat het geval is, wordt een beoordelingscommissie 

benoemd. Deze bestaat uit muzikaal inhoudelijk deskundigen, een deskundige op het gebied van kunst- en cul-

tuurmanagement en een deskundige op het terrein van verenigingsbestuur en organisatie van topblaasorkesten. 

Deze commissie beoordeelt of het Portfolio aan de criteria voldoet. Als aanvulling op de aangeleverde informatie 

kan de commissie besluiten om alsnog een concert live bij te wonen. 

Het aanvragen van een jaar uitstel is met het Portfoliosysteem niet meer mogelijk. Ook kan een orkest na toe-

kennen volgens de regels niet opnieuw een beroep doen op het Portfoliosysteem. Pas wanneer een orkest weer 

aan een concours heeft deelgenomen (met goed gevolg, lees handhaving in de Concertdivisie), kan het systeem 

weer ingezet worden. Het Portfoliosysteem is niet een vervanging van een concoursdeelname, maar een aanvul-

ling op de reglementaire mogelijkheden. 

Het pilotproject is voor het eerst door onze zustervereniging Harmonie St. Michaël van Thorn succesvol doorlo-

pen en goedgekeurd in september 2003. Ook voor onze vereniging wordt dit systeem als pilot gehanteerd. 

1.2 Het ontwikkelings- en besluitvormingsproces 

Een Portfolio, van het Latijnse portar (dragen) en folium (vel papier) afgeleid, is in het algemeen een verzame-

ling van werken of verwezenlijkingen van een persoon. In dit geval is dit een dossier-portfolio. Het geeft inzicht 

in muziektechnische competenties aan de hand van verzameling bewijsstukken door het te beoordelen orkest in 

de concertdivisie. Eisen worden minutieus voorgeschreven. Het draagt een sterk controlerend karakter.  
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Het kan zowel summatief als formatief worden ingezet. Alle bewijsstukken die deel uitmaken van een Portfolio 

moeten relevant zijn en aan de volgende eisen voldoen: 

 de competentie van het te beoordelen orkest moet worden aangetoond; 

 de te realiseren doelstellingen moeten worden aangegeven en stappen of fasen in de ontwikkeling van de 

competentie moeten worden geïllustreerd; 

 een Portfolio moet selectief en representatief zijn; 

 een Portfolio moet goed gestructureerd en georganiseerd zijn; 

 het karakter van een Portfolio is dynamisch. 

 

Op 21 oktober 1998 gaven orkesten in de concertdivisie tijdens een gezamenlijke vergadering de LBM opdracht 

een (eerste) commissie in te stellen om een alternatief beoordelingssysteem voor orkesten in de concertdivisie te 

ontwikkelen. In het voorjaar van 1999 ging de eerste commissie, bestaande uit LBM-beleidsmedewerker drs. J. 

Meeuwissen, enkele LBM-bestuursleden en vertegenwoordigers van drie orkesten in de concertdivisie, aan de 

slag: Harmonie St. Michaël van Thorn (dr. F. Crasborn), de Koninklijke Harmonie van Thorn (drs. P. Parren) en 

de Philharmonie Bocholtz (dhr. H. Zinzen). In haar eindrapport stelde de commissie voor het bestaande wed-

strijdsysteem voor de concertdivisie volledig in tact te laten, maar daarnaast een zogenoemd Portfoliosysteem te 

ontwikkelen. 

Op 1 juli 2002, tijdens een vergadering van een LBM-vertegenwoordiging met alle orkesten uit de concertdivi-

sie, werd een tweede Portfoliowerkgroep geïnstalleerd. De opdracht was om, voortbordurend op de notitie van 

de eerste werkgroep, een concreet voorstel voor invoering van het Portfoliosysteem uit te werken. Namens de 

orkesten hadden in de werkgroep vertegenwoordigers zitting van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden 

(dhr. J. Rompelberg), Harmonie St. Michaël van Thorn (dr. F. Crasborn), Koninklijke Harmonie van Thorn (drs. 

P. Parren), Koninklijk Erkende Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek (dhr. H. Mestrom) en Harmonie St. 

Caecilia Simpelveld (dhr. J. Vaessen). Namens de LBM participeerden beleidsmedewerker dhr. B. Schäfer en de 

bestuursleden dhr. J. Lemmen en dhr. J. van Nuenen in de commissie. In mei 2003 werd het inrichtingsvoorstel 

(“Het Portfolio in de concertafdeling. Een voorstel tot implementatie van een alternatief instrument om muzikale 

innovatie, differentiatie, continuïteit en kwaliteit in de concertafdeling te bevorderen”) van de werkgroep gefiat-

teerd door het dagelijkse bestuur van de LBM. In september van datzelfde jaar stemden tijdens een gezamenlijke 

vergadering de orkesten in de concertdivisie in met het voorstel.  

In een vergadering op 28 januari 2013 met LBM-vertegenwoordiger dhr. Bart Nijs en de KHT, vertegenwoor-

digd door president. Prof. dr. Frans Tonnaer, bestuurslid dhr. Maarten Coolen, bestuurslid dhr. Henk Straetemans 

en musicerend lid dhr. Jo Hecker is groen licht gegeven voor het uitwerken van de “Toepassing pilot Portfolio 

Concertdivisie-orkesten binnen de LBM”. 

Het te beoordelen Portfoliodocument van de KHT is getoetst aan het document “Het Portfolio in de Concertdivi-

sie” (Het komen tot implementatie van een alternatief instrument om muzikale innovatie, differentiatie, conti-

nuïteit en kwaliteit in de Concertdivisie te bevorderen). De rapportage “Portfolio” is een document in opdracht 

van de Federatie Katholieke Muziekgezelschappen (FKM, thans Verenigde Nederlandse Muziekbonden 

(VNM)), Stichting Unisono Utrecht en het Landelijk steuninstituut voor de amateurkunst, definitieve versie 

februari 2005. 

1.3  Concoursen ten tijde van de pilot Portfolio KHT 

In de periode dat de pilot van het Portfolio in werking is, heeft de KHT deelgenomen aan het mini-WMC op 7 

december 2003 in de Rodahal te Kerkrade (winnaar concertafdeling), het bondsconcours van de LBM op 19 

oktober 2008 in de Maaspoort te Venlo (winnaar concertafdeling met 95 punten) en nog recentelijk het eerste 

Concours Européen op 12 mei 2013 in de Philharmonie te Luxemburg (overall winnaar met 96,83 punten). 
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HOOFDSTUK 2 DE VERENIGING “KONINKLIJKE HARMONIE VAN THORN” 
 

 

 

 

2.1 Beknopte geschiedenis 

Oprichting 

Van 992 tot 1797 is Thorn bestuurd door Vorstin-Abdissen, bijgestaan door Stiftdames die allen tot de hoogste 

adel behoorden. Aan het Stift bloeit de kunst; handwerk, literatuur en muziek worden druk beoefend en vooral de 

muziek viert hoogtij. In 1812 wordt onder aanvoering van burgemeester Jacobus Hubertus van den Schoor, na 

opheffing van de abdij ten gevolge van de Franse revolutie, het Philharmonisch Muziekgezelschap van Thorn 

opgericht. In 1865 wordt door Koning Willem III het predicaat "Koninklijk" verleend, een titel die in deze dagen 

zeer zeldzaam was. Sindsdien heet dit gezelschap de “Koninklijke Harmonie van Thorn” (De Bokken). 

Groei naar unieke hoogte 

In 1907 neemt de bekende dirigent Max Guillaume de dirigeerstok over van Jean Tonnaer, die de Koninklijke 

Harmonie van Thorn meer dan 40 jaar muzikaal heeft geleid. Met Max Guillaume begint voor de Koninklijke 

Harmonie van Thorn de victorie. In de loop der jaren neemt zij onder leiding van deze dirigent met groot succes 

deel aan diverse muziekconcoursen in binnen- en buitenland. Vanuit dit verleden groeit de Koninklijke Harmo-

nie van Thorn naar een hoogte die voor de amateurmuziek volgens velen uniek mag worden genoemd. 

Na de 2
e
 wereldoorlog van 1940 tot 1945 wordt de draad weer opgepakt en worden er weer met regelmaat repeti-

ties georganiseerd. Helaas is Max Guillaume, de toenmalige dirigent, dan overleden. Onder leiding van de diri-

genten H. Ramakers, Henri Arends, J. Claessens, L. Sevriens, Harrie Biessen, Will Jacobs, Sef Pijpers, Jan Co-

ber en Norbert Nozy herleeft de Koninklijke Harmonie van Thorn in de naoorlogse jaren en groeit zij uit van een 

orkest van 45 personen naar een groot harmonieorkest van ca. 100 muzikanten. Zij drukt een speciaal stempel op 

de geschiedenis van de harmoniemuziek in binnen- en buitenland. 

Buitenlands/Internationaal succes 

In 1959 vond in Bree (België) een Wereldmuziekconcours plaats. Op 12 juli 1959 trad de Koninklijke Harmonie 

van Thorn o.l.v. Sef Pijpers op in het stadspark “De Boneput” te Bree als verplicht werk “Epaminondas” van 

Gustav de Roeck en als gekozen nummer “Les Preludes” van Franz Liszt. In de erewedstrijd werd de “Piet Hein 

Rapsodie” van Peter van Anrooy uitgevoerd. De Koninklijke Harmonie van Thorn behaalde 297,5 punten, een 

eerste prijs met de grootste lof en winnaar van het gehele concours. Ook de erewedstrijd wist men te winnen met 

146,75 punten (maximum 150). Bovendien werd aan Sef Pijpers de prijs van de directie toegekend. 

 

Bijzonder zijn de banden met het Mekka van de Europese blaasmuziek: Spanje. Door deelname in 1982 en 1986 

aan het Certamen de Musica Cuitat de Valencia en door het verzorgen van een aantal concerten in de provincie 

Valencia is de naam van de Koninklijke Harmonie van Thorn op bijzondere wijze uitgedragen in dit muziekmin-

nende land. In 1982 wordt zij o.l.v. Sef Pijpers winnaar van de Seccion Primera. 

 

Van 1984 tot 2004 staat de Koninklijke Harmonie van Thorn onder leiding van Jan Cober. Op uitnodiging van 

het bestuur van het Certamen de Musica Ciutat de Valencia neemt zij in 1986 wederom deel aan het jubileum-

concours, ter gelegenheid van het eeuwfeest. De Koninklijke Harmonie van Thorn wordt glorieus winnaar in de 

Section Especial B en verwerft tevens de speciale prijs "Mencion de Honor". In 1990 neemt de Koninklijke 

Harmonie van Thorn deel aan het internationale concours voor harmonieorkesten om de "Coup d`Essai" in Le 

Havre en wordt zij op overtuigende wijze winnaar. 
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In 1993 neemt de Koninklijke Harmonie van Thorn deel aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade, hier 

behaalt zij voor het verplichte werk (Fourth Symphony van Alfred Reed) het hoogste aantal punten in de con-

certafdeling. In 1997 neemt zij wederom deel aan het WMC en wordt op overtuigende wijze winnaar (en wereld-

kampioen) in de concertafdeling. 

 

Op uitnodiging van de provincie Valencia wordt in 1998 opnieuw een concertreis naar Spanje gemaakt. In 2001 

wordt in Zwitserland deelgenomen aan het Internationale Alpine Music Festival te Saas Fee en tevens musiceert 

de harmonie, op uitnodiging van WASBE, in de grote concertzaal van het Kultur- und Kongresszentrum te Lu-

zern. 

Onder leiding van Jan Cober neemt het orkest in 2003 deel aan het mini-WMC te Kerkrade. Als overtuigende 

winnaar zet Jan Cober hiermee een slotakkoord onder zijn glansrijke muzikale carrière bij de Koninklijke Har-

monie van Thorn. Van deze winnende uitvoering is een CD gemaakt.  

 

Sedert 2004 is de muzikale leiding in handen van Norbert Nozy. In mei 2006 werd een concertreis naar Duinker-

ke (F) en Doornik (B) georganiseerd. In juni 2008 spelen de Bokken op uitnodiging van het internationale festi-

val Coups de Vents in de concertzaal Le Nouveau Siècle te Lille in de finale van dit compositie-concours. 

In oktober 2008 neemt de Koninklijke Harmonie van Thorn in de concertafdeling deel aan het bondsconcours en 

behaalt een overtuigende overwinning. In mei 2011 werd een concertreis georganiseerd naar Landeck (Oosten-

rijk) en Augsburg (Duitsland).  

In mei 2013 werd met groot succes deelgenomen aan het 1
e
 Concours Européen in de Philharmonie te Luxem-

burg. De KHT werd overall winnaar van het gehele concours waar naast harmonieën ook fanfares en brassbands 

deelnamen. Deelname was alleen mogelijk voor de muziekgezelschappen die in de hoogste Nationale afdelingen 

waren geklasseerd. 

 

De Koninklijke Harmonie van Thorn hecht er waarde aan om van ieder concert een muzikale gebeurtenis te 

maken van superieure kwaliteit. Zij streeft een regelmatige vernieuwing van het repertoire na. Bij de keuze van 

de werken wordt speciaal aandacht geschonken aan een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel klassieke 

als ook origineel voor harmonieorkest geschreven composities. Bovendien wordt bij de concertprogrammering 

aandacht geschonken aan de uitvoering van werken uit het populaire genre. 

2.2 Historie predicaat Koninklijk (sedert 1865)
1
 

Inleiding 
De Koninklijke Harmonie van Thorn wordt in 1812 opgericht als Philharmonisch Muziekgezelschap van Thorn. 

Voor wat betreft de geschiedenis van dit gezelschap in de negentiende eeuw staat het jaar 1865 met vette letters 

geschreven in de annalen. In dit jaar verkrijgt het muziekkorps van koning Willem III het toen zeldzame predi-

caat “Koninklijk”. Dit is tevens aanleiding om vanaf dan de eervolle naam “Koninklijke Harmonie van Thorn” te 

gebruiken, en een nieuw vaandel te laten vervaardigen. 

Thans nog bestaande koninklijke onderscheiding 

De mogelijkheid van toekenning van dit predicaat als een onderscheiding voor bedrijven, verenigingen of instel-

lingen is er nog steeds.  

De Koning(in) kan het recht geven om het predicaat Koninklijk te voeren, mits de organisatie een zeer belangrij-

ke plaats inneemt in het vakgebied, van landelijke betekenis is en (in principe) ten minste honderd jaar bestaat. 

                                                           

1. Bron: De Kroetwès, uitgave Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn, jaargang 19, nr. 02, mei 

2011 (speciale editie i.v.m. viering nationale Koninginnedag in Thorn), auteur drs. Peter Parren, ere-president 

van de Koninklijke Harmonie van Thorn. 
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Er zijn in Nederland ruim 550 bedrijven, verenigingen en instellingen door Hare Majesteit de Koningin en haar 

voorgangers onderscheiden met het predicaat Koninklijk. Daarmee hebben zij het recht Koninklijk voor hun 

naam te voeren in combinatie met de Koninklijke kroon. Elke vijfentwintig jaar moet een verzoek aan Hare 

Majesteit de Koningin worden gedaan om dit recht te verlengen. 

Verlenging predicaat Koninklijke Harmonie van Thorn in 2010 

In 2010 is het recht opnieuw voor vijfentwintig jaar bestendigd, volgend op de voorlaatste verlenging in 1985. 

De consequente reeks van 25-jaarlijkse verlengingen is doorbroken door de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is 

het predicaat niet in 1940 gecontinueerd, maar pas in 1960. Telkens heeft een toetsing plaats waarbij in de pro-

cedure dezelfde stappen worden doorlopen als bij een (eerste) aanvraag. 

 

Zo ook in het jaar 2010. In het begin van dat jaar is het verzoek in een uitvoerig dossier aan de burgemeester van 

de gemeente Maasgouw aangeboden, die deze stukken heeft doorgeleid naar de Commissaris van de Koningin in 

de provincie Limburg. Gouverneur Frissen heeft het verlengingsverzoek, voorzien van advies, voorgelegd aan 

Hare Majesteit de Koningin. In de loop van het jaar is bericht ontvangen dat de Koningin heeft besloten tot be-

stendiging. Omdat aan het voeren van het predicaat bepalingen zijn verbonden, is er een bijeenkomst gehouden 

ter ondertekening van een officiële verklaring. De harmonie heeft door ondertekening van dit document, namens 

de gouverneur aangeboden door burgemeester Strous, verklaard kennis te hebben genomen van de bepalingen en 

heeft, zoals het officieel luidt, verklaard “zich daarnaar te zullen gedragen”. 

 

Historie van deze bijzondere koninklijke onderscheiding 

Het predicaat Koninklijk is in 1806 voor het eerst verleend door koning Lodewijk Napoleon aan de toenmalige 

Staatsdrukkerij en aan de Marine. De Oranjes hebben de door de Koning van Holland verleende predicaten be-

stendigd en de toekenning tot op heden voortgezet. Het predicaat koninklijk bestaat dus ruim tweehonderd jaar. 

De Koninklijke Harmonie van Thorn behoort bijna anderhalve eeuw tot de inmiddels ruim 550 predicaathouders. 

Er is in het kader van het tweehonderdjarig bestaan door Dr. J.R. van Zwet in 2006 wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de historie van deze bijzondere koninklijke onderscheiding. Het onderzoek “200 jaar koninklijk” 

beschrijft de oorsprong en hoe in de negentiende en twintigste eeuw door de koning Willem I en troonopvolgers 

is beschikt op verzoekschriften waarin is verzocht om toekenning van het predicaat.  

Hij schrijft onder meer het volgende: “Naast de staatsinstellingen en ondernemingen vormen de verenigingen, 

die sinds koning Willem II in aanmerking kunnen komen voor het predicaat, een geheel eigen categorie. De 

noodzaak de eisen, die aan de predicaathouders gesteld worden steeds verder aan te scherpen, houdt namelijk 

verband met de groei van het aantal koninklijke verenigingen. Verband is er echter ook met de uitoefening van 

het koningschap en de eisen die de moderne tijd daaraan stelt. De duidelijke regels, die vastleggen wie voor het 

predicaat in aanmerking kunnen komen, zijn grotendeels onder koningin Juliana en koningin Beatrix tot stand 

gekomen. Het effect van dergelijke regels is tweeërlei. Hoewel de verlening van het predicaat nog steeds een 

koninklijk prerogatief is, geldt toch dat de vrijheid van het staatshoofd predicaten naar welgevalligheid te verle-

nen is beperkt. De voorwaarden liggen immers vrijwel vast, sinds koningin Beatrix zelf de regels hiervoor op-

stelde in 1988. Tegelijkertijd zorgen deze voorwaarden er ook voor dat de waarde van het predicaat als onder-

scheiding toeneemt.” Van Zwet schrijft over de inrichting van het koninkrijk toen koning Willem I aantrad: 

“Dankzij koning Lodewijk Napoleon erfde Willem I een compleet ingericht koninkrijk”. Hij beschrijft hoe de 

voortzetting plaatshad wat betreft staatsinstellingen, leger en marine, nationale instellingen en koninklijk onder-

wijs. Aan het eind van zijn regering, in 1838, heeft koning Willem I goedgevonden dat er een eerste koninklijke 

vereniging werd opgericht. Dit had te maken met het formele verzoek om de valkenjacht op Het Loo te mogen 

beoefenen. Instigator was een kleinzoon van de koning, terwijl het formele verzoek werd ingediend door twee 

buitenlandse heren uit de vriendenkring van de koninklijke familie. Die valkenjacht of hawking in het Engels – 

zo verhaalt Van Zwet – was een bijzonder adellijk en kostbaar tijdverdrijf. De sport behelst de jacht mèt – niet 

op – valken.  
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Na het nodige ambtelijke geregel kon de club daadwerkelijk worden opgericht tijdens de eerste jacht die gehou-

den kon worden. Het eerste reglement sprak van het “Koninklijk Nederlandsch Valkeniers-Gezelschap opgerigt 

op het Loo in den jare 1839”. Overigens kan nog worden vermeld dat er valkeniers uit Valkenswaard bij het hele 

valkerij gebeuren betrokken waren. In 1855 is het doek gevallen en verdween de eerste koninklijke vereniging 

van het toneel. 

Het onderzoek van Van Zwet geeft ook antwoord op de vraag wanneer, na de oprichting door Willem I van de 

eerste koninklijke (valkeniers)vereniging, vervolgens door Willem II de eerste “KONINKLIJKE HARMONIE-

EN’ – zoals hij noemt – zijn “gecreëerd”: “Het betrof een drietal harmonieën in het zuiden des lands. Dat juist in 

dit gedeelte van ons land voor het eerst verenigingen van burgers een zo duidelijke band met de koning verwier-

ven was natuurlijk geen toeval, maar had alles te maken met de bijzondere positie die het zuiden tijdens de vol-

hardingspolitiek had ingenomen en waar uiteindelijk in 1839 een einde was gekomen.” Hij beschrijft vervolgens 

de staatkundige verwikkelingen voor onze regio in de periode 1831-1839, ook wat betreft de discussies over de 

splitsing van Limburg en grensbelijningen op de linkeroever van de Maas nabij Kessenich, Bree en Bocholt. 

De eerste vereniging die Koning Willem II het predicaat Koninklijk heeft verleend was de Philharmonie van 

Breda. “Op de achtergrond speelden in dit geval twéé zaken mee. De bijzondere verbondenheid met een familie-

lid van de koning – zoals ook het geval was geweest met The Royale Loo Hawking Club – en de genormaliseerde 

verhouding tot België.” Aanleiding was een uitnodiging die de Philharmonie van Breda ontving om in Turnhout 

ter opluistering aanwezig te zijn bij de opening van de Turnhoutse Vaart. Het ingediende rekest had de steun van 

de broer van de koning prins Frederik, de gouverneur van de provincie Noord-Brabant en de burgemeester van 

Breda. De beargumenteerde beschrijving van de toedracht rond de afwikkeling van het rekest, eindigt met de 

conclusie: “Op 7 oktober 1846 keurde de koning het voorstel goed en twee dagen later berichtte de ‘adjudant 

der Koninklijke Paleizen, belast met de functies van Hofmaarschalk’ aan de Philharmonie te Breda, dat het 

gezelschap zich voortaan Koninklijk mocht noemen”. Overigens wordt door de auteur niet vermeld hoe lang de 

vereniging dan bestaat. Het zal in dit geval wellicht ook geen rol hebben gespeeld. 

De tweede vereniging die het predicaat van Willem II verkreeg, was de harmonie van Maastricht. Onderzoeker 

Van Zwet geeft een schets van de staatkundige perikelen en wijst erop, dat Maastricht als enige stad in Limburg 

tijdens de Belgische opstand in Nederlandse handen was gebleven. De harmonie is opgericht in 1825 en bijzon-

der vermeldenswaardig is dat nog voor het eerste lustrum het jonge muziekkorps zich tot koning Willem I richtte 

met het verzoek om aan de sociëteit “den titel van Koninklijke Harmonie der stad Maastricht te vergunnen”. 

Helaas moet de gouverneur van Limburg in maart 1830 berichten dat de koning afwijzend had beschikt. De 

auteur beschrijft uitvoerig hoe de Maastrichtse vereniging in de daarop volgende jaren alles in het werk stelt om 

het predicaat toch te verwerven. Mede door toedoen van de president van de harmonie die de ambtelijke wegen 

kende, omdat hij ook districtscommissaris was van Maastricht, is dit in 1846 uiteindelijk ook gelukt. 

De stedelijke harmonie die in het gedenkboek “200 jaar koninklijk” als derde aan de orde komt is het Philhar-

monisch Gezelschap van Roermond. Anders dan Maastricht, is Roermond de hele periode 1830-1839 onder 

bestuur geweest vanuit Hasselt. In de tijd tussen 1839 en 1841 wordt meer en meer duidelijk hoe het bestuur in 

deze regio een vervolg krijgt. Ook de relatie van koning Willem II met de katholieke kerk en de stappen op weg 

naar herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) komt aan bod, in het bijzonder ten aanzien van de persoon 

Mgr. J.A. Paredis. Van Zwet concludeert: “Hoe welwillend de koning zich ook tegenover de Roermondenaren 

betoonde, het in 1840 door het Philharmonisch Gezelschap ingediende verzoek het predicaat Koninklijk te mo-

gen voeren, willigde hij nog niet in. Het Gezelschap had hem weliswaar een serenade gebracht, maar het was 

natuurlijk wel èrg kort na de hereniging. Bovendien had Roermond in 1830 de kant van de opstandelingen geko-

zen. Vijf jaar later lukte het wel. Toen Willem II in 1846 opnieuw naar Roermond kwam – èn hem wederom een 

serenade bracht – bood het bestuur de koning opnieuw een verzoekschrift aan. Of de koning nu spontaan ja zei 

of niet, er volgde een maand later een schrijven van de waarnemend hofmaarschalk, waarin werd medegedeeld 

dat de koning de titel Koninklijke Harmonie op 7 december 1846 had verleend.  
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Inmiddels had men ten paleize de gelegenheid gehad het advies van de ‘Gouverneur van het Hertogdom Lim-

burg’ in te winnen en die had de aanvrage krachtig en uitgebreid ondersteund. Van Zwet wijst er tevens nog op 

dat in het dossier nog een extra document is aangetroffen: “In het dossier bevindt zich ook nog een kopie van een 

brief van de burgemeester van Brussel, die bevestigt, dat het Philharmonisch Gezelschap het in 1830 door La 

Grande Harmonie in die stad georganiseerde concours had gewonnen. Die overwinning heeft het Gezelschap – 

en vanaf 1846 de Koninklijke Harmonie – vijftig jaar lang ieder jaar herdacht. Het is niet meer dan logisch, dat 

men ook de koning bij de aanvrage van het predicaat op de hoogte heeft willen stellen van dit wapenfeit”. 

De onder zijn vader begonnen ontwikkeling om ook verenigingen het predicaat Koninklijk te verlenen, heeft 

Willem III nadrukkelijk voortgezet. Van Zwet wijst er hier echter op dat tijdens zijn regering onderscheiden 

verenigingen bovendien een duidelijk licht werpen op ’s Konings eigen liefhebberijen, zoals met name de hand-

boogschutterijen, weerbaarheden en schutterijen. Ook komt naar voren dat Willem III een groot muziekliefheb-

ber was en dat hij in 1876 de Stafmuziek van het Regiment Grenadiers en Jagers opwaardeerde tot Koninklijke 

Militaire Kapel, die inmiddels in 2005 met drie andere militaire orkesten is opgegaan in de Koninklijke Militaire 

Kapel “Johan Willem Friso”. 

 

Verlening van het predicaat in 1865 

De voorgeschiedenis van het predicaat Koninklijk inmiddels wetende, komt nu ook de toekenning van deze 

onderscheiding aan het Philharmonisch Gezelschap van Thorn in 1865 aan de orde. Thorner muzikanten togen 

reeds in 1829 naar Weert ter opluistering van een verwacht bezoek van Koning Willem I. De koning zou op een 

van de reizen naar het zuiden van het Koninkrijk volgens planning ook Weert aandoen. Dit bezoek werd echter, 

op het laatste moment, afgezegd omdat een tocht langs de Zuid-Willemsvaart hoogst gevaarlijk zou zijn. De 

dijken langs die pas aangelegde vaart waren zeer smal en vanwege het regenweer zeer glibberig. Bovendien 

hadden de dijken zich nog niet gezet, zodat herhaaldelijk verzakkingen en doorbraken voorkwamen. Zij waren 

voor snel rijdende koetsen onberijdbaar, daarom ging koning Willem I vanuit Hasselt naar Den Bosch. In Weert 

was intussen alles in gereedheid gebracht. Burgers, muzikanten en gemeentelijke overheid stonden al “ten acht 

ure des ochtends” klaar, toen het bericht kwam dat de koning niet naar Weert zou komen: “Deze tijding was 

voor allen bedroevend en de vergadering ontbond zich onder den algemeenen kreet van Lang Leve de Koning”. 

De daar aanwezige muzikanten uit Thorn en Pierre van Dooren, oud-trompetter in het leger van Napoleon en 

latere directeur van de plaatselijke muziekvereniging in Weert, kregen een tegemoetkoming in de onkosten van 

elk 2,33 gulden. Bij een ander bezoek aan Weert in 1842 waren wederom Thorner muzikanten gevraagd. Op 15 

juni van dat jaar kwam koning Willem II ditmaal daadwerkelijk naar Weert. In het “Gedenkboek van inhuldiging 

en feesttochten van Zijne Majesteit Willem II, 1840-’42” wordt ook over het bezoek aan Weert gerapporteerd. En 

uit de Weerter gemeenteraadsbesluiten van 1842 kan worden opgemaakt dat het “binnen de gemeente Thorn 

bestaande harmonisch gezelschap” hiervoor een gratificatie kreeg van dertig gulden. Of er ook Thorner muzi-

kanten aanwezig zijn geweest bij de beschreven bezoeken van de koning aan Roermond in 1840 en 1846, bij 

gelegenheid waarvan het Roermonds muziekgezelschap verzoeken deed om zich ‘koninklijk’ te mogen noemen, 

is niet bekend c.q. niet onderzocht. Zoals reeds is vermeld waren er sedert 1846 in Limburg slechts twee mu-

ziekgezelschappen met dit predicaat, een in Maastricht en een in Roermond. Ruim twintig jaar later sluit ook het 

muziekgezelschap van Thorn aan bij dit exclusieve gezelschap. Gezien de voorgeschiedenis bij de andere gezel-

schappen doet zich de vraag voor of ook in het geval van Thorn sprake is van herhaald verzoek, of op eerste 

verzoek. Uit gegevens die tot nu toe bekend zijn, blijkt dat dit op eerste verzoek is gebeurd. Al zou verondersteld 

kunnen worden dat in 1862 een poging gedaan zou kunnen zijn, wanneer men uitgaat van een vijftigjarig bestaan 

van het gezelschap in dat jaar. Maar dat jubileumjaar kwam in het teken te staan van de in Thorn bekende fricties 

met pastoor Beelen die tot een breuk leidden. 

 

In het jaar 1865, de 3e april, wordt een verzoekschrift ingediend, waarop reeds één maand later in mei, gedagte-

kend 6 mei 1865, een positieve beschikking volgt. In de geschiedschrijving van de Koninklijke Harmonie van 

Thorn is aangehaald dat kroniekschrijver Henri Roumen twee personen als de initiatiefnemers aanmerkte, te 

weten de president van het muziekgezelschap, de heer Jean Jacques Thomas Rubens, alsmede graaf Adolph von 

Hompesch-Rürich.  
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De heer Rubens (1808-1866) is dan niet alleen president van het Thorner muziekgezelschap, maar ook burge-

meester van Thorn en lid van Provinciale Staten. Hij komt voor op de lijst van circa 150 hoogstaangeslagenen in 

de rijksbelastingen in Limburg, waarop ook graaf Hompesch-Rürich voor komt. De familie Rubens heeft dan in 

de regio een wijd verbreid netwerk aan contacten met bestuurders, gegoede burgerij en landadel.  

 

Bekend is dat er al voor 1865 contacten bestonden tussen de graaf en het Philharmonisch Gezelschap van Thorn. 

Het is de vraag in welk jaar de graaf is benoemd tot beschermheer van het muziekgezelschap. Adolf Maria Carl 

Franz, Graaf de Hompesch-Rürich (1834-1893) is in 1859 gehuwd met baronnesse Amailie Dorothée Auguste 

Jeanne Hermine Frederique de Riedesel d’Eisenbach te Ohé en Laak. Zij zijn de erfopvolgers op kasteel Wal-

borg aan de overkant van de ‘nieuwe’ Maas, dat dan met een veerpont met de overzijde van de Maas, waar Op-

hoven, Geistingen, Kessenich en Thorn zijn gelegen, is verbonden. In de huwelijkse voorwaarden wordt hij als 

woonachtig te Maastricht en zij te Ohé en Laak genoemd.  

In 1864 wordt de graaf benoemd als “kamerheer in buitengewone dienst van Z.M. den Koning”, te beschouwen 

als een koninklijke onderscheiding. Het Philharmonisch Gezelschap ‘Concordia’ van Thorn brengt hem naar 

aanleiding hiervan op 2 februari 1864 een serenade op Walborg. Tegelijk met het verzoekschrift van het Phil-

harmonisch Gezelschap werd een aanbevelingsbrief verzonden, ondertekend door H. Forstner van Dambenoy, 

een baron geboren in 1792 te Maastricht, met een indrukwekkende staat van dienst als legerofficier en later die-

nend in de hofhouding van het Koninklijk Huis, en in het bijzonder in de nabijheid van de Prins van Oranje, de 

latere koning Willem III.  

Uit de stukken blijkt verder niet wie uit de kringen van Rubens en graaf Hompesch indirect nog aanbevelingen 

hebben gedaan. Nadat in 1865 het recht tot het voeren van het eervolle predicaat Koninklijk was verworven, ging 

het gezelschap zich Koninklijke Harmonie van Thorn noemen. Er werd met royale steun van de graaf, die zich 

bereid had verklaard erepresident te zijn van de vanaf dat moment ‘Koninklijke’ Harmonie, een nieuw vaandel 

vervaardigd. Aan de penningenkrans bovenaan het vaandel hangen sedertdien ook de twee wapenschilden van de 

adellijke geslachten Hompesch en Riedesel. Graaf Hompesch was tot zijn overlijden in 1893 beschermheer. 

Nadien was de barones nog beschermvrouwe tot haar overlijden in 1910. In deze rol bood de Gravin de 

Hompesch-Rürich bij het koninklijk bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik in 1903 

aan Roermond in aanwezigheid van en namens de Koninklijke Harmonie van Thorn een bloemenruiker aan de 

koningin aan. 

 

 

 

Muzikale opluistering van Koninklijke feestdagen en bezoeken 

In de loop der jaren heeft de Koninklijke Harmonie van Thorn in muzikale uitingen uitdrukking gegeven aan de 

verbondenheid met het koninklijk huis, in de eerste plaats tijdens heuglijke gebeurtenissen en bijzondere feest-

dagen. Als zeer bijzondere momenten kunnen worden genoemd het bezoek van Prins Bernhard aan Thorn in 

1952 en de deelname aan het defilé te Soestdijk tijdens Koninginnedag 30 april 1965. De Koninklijke Harmonie 

van Thorn kreeg in 1965 de eervolle uitnodiging tot deelname aan het defilé vanwege de viering van 100 jaar 

predicaat ‘koninklijk’. In 1987 waren prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven eregasten in Thorn bij 

gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de harmonie. 

 

 



 

Koninklijke Harmonie van Thorn   17    Portfolio 2009-2012 

 

Koninginnedag 2011 in Thorn 

In het jaar 2011 komt bij hoge uitzondering de voltallige koninklijke familie naar het Witte Stadje Thorn. Voor 

de Koninklijke Harmonie van Thorn komt dit koninklijk bezoek in de aanloop naar het 200-jarig bestaan (2012) 

en 150 jaar predicaat ‘koninklijk’ (2015). Het voormalig vorstendom Thorn heeft een dergelijk grootschalig 

vorstelijk bezoek nog niet eerder meegemaakt. Onze generatie zal dit wellicht ook niet meer opnieuw beleven.  

De koninklijke familie gaat na het bezoek aan Thorn ook naar Weert. Thorn en Weert brengen in 2011, evenals 

in 1842 bij het bezoek van koning Willem II, op dezelfde dag een huldeblijk aan de koninklijke gasten. De Ko-

ninklijke Harmonie van Thorn beschouwt het als een bijzondere eer het bezoek muzikaal te mogen opluisteren. 

Dit gebeurt in de vorm van een mini-concert voor de koninklijke gasten op het buitenpodium, een aansluitend 

een extra concert voor het grote publiek. 
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2.3 Verenigingsstructuur 

De Koninklijke Harmonie van Thorn is een vereniging met een lange traditie, een duidelijke identiteit en een 

grote (muzikale) reputatie. Het lidmaatschap van dit muziekgezelschap is door meerdere generaties opgevat als 

een eer en een voorrecht. Met veel inzet is gewerkt aan het handhaven en uitbouwen van dit cultureel erfgoed. 

Het streven is er op gericht om ook voor de huidige en toekomstige generatie een vereniging te zijn die de cultu-

rele, muzikale reputatie voortzet en die voor de individuele leden veel plezier en voldoening oplevert. De geza-

menlijke leden dienen te waken over de verenigingsmentaliteit die nodig is om continuïteit te waarborgen door 

een gezamenlijke inzet. Voor de musicerende leden geldt in het bijzonder het doel om samen met plezier te mu-

siceren op een hoog niveau.  

In het onderstaande schema wordt duidelijk hoe onze organisatie in elkaar zit. Al deze geledingen hebben hun 

specifieke taken (zie ook Hoofdstuk 3) waarbij er diverse verbindingen tussen deze groepen zijn die elkaar 

aanvullen/versterken.  

 

Schema 1: Organisatieschema Koninklijke Harmonie van Thorn 
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2.4 Verenigingsbeleid 

In deze paragraaf geven wij op hoofdlijnen aan op welke wijze wij invulling geven, gegeven hebben en nog gaan 

geven aan het vastgestelde beleid. 

Voor het volledige verenigingsbeleid verwijzen wij u naar het missie- en visiedocument 2012-2015 van de Ko-

ninklijke Harmonie van Thorn, vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 14 april 2012, aan het bestuur 

van de LBM toegezonden bij brief van 1 juni 2012. Bij die brief zijn ook de geheel vernieuwde statuten van de 

vereniging, door de algemene ledenvergadering in buitengewone vergadering op 22 januari 2012 vastgesteld, 

toegezonden. 

 

Als uitgangspunt voor de uitvoering van het meerjarenbeleid van de vereniging is de volgende missie vastge-

steld: 

 

“De Koninklijke Harmonie van Thorn wil op nationale- en internationale podia structureel op het hoogste ni-

veau op en toonaangevende wijze symfonische blaasmuziek te gehore brengen, waarbij positieve muzikale mu-

ziekbeleving centraal staat, en tevens wordt voorzien in sociale cohesie tussen de muzikanten en overige leden en 

sympathisanten van de vereniging en binnen de gemeenschap van Thorn.” 

 

Bij de zeer succesvolle concoursdeelnames van de laatste decennia (1993 (WMC); 1997 (WMC); 2003 (mini-

WMC); 2009 (Bondsconcours) en recent (2013) het Concours Européen pour HAFBRA in Luxemburg) en struc-

tureel reeds vele jaren, tijdens het jaarlijks te organiseren gezamenlijk concert der beide Thorner Harmonieën, 

geeft de Koninklijke Harmonie van Thorn doorlopend invulling aan haar missie. Dat gebeurt onder meer door 

gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk van (oud)dirigenten, (oud)leden en door de contacten met de ‘bui-

tenwereld’ die wij als orkest onderhouden. Zo bezoeken delegaties van bestuur en Orkestcommissie frequent 

concerten en concoursen in binnen- en buitenland. Jaarlijks worden bijvoorbeeld in dit kader het Certamen Inter-

nacional de Bandas de Musica in Spaanse steden zoals Valencia en Altea bezocht. In het voorjaar van 2011 heb-

ben lopende contacten geleid tot een uitnodiging te concerteren in Landeck (Oostenrijk) en Augsburg (Duits-

land). In 2012 ontvingen wij, via onze Luxemburgse contacten, de uitnodiging deel te nemen aan het genoemde 

Concours Européen HaFaBra in Luxemburg. Van meest recente datum is de uitnodiging uit Turkije om deel te 

nemen aan het prestigieuze Ankara Müzik Festivali in 2014. 

Via de Commissies PR en Sponsoring willen wij ons nog explicieter gaan bezig houden met het actief verwerven 

van concerten om zo de doelstelling, om op het hoogste niveau muziek te maken op nationale- en internationale 

podia, nog beter te waarborgen en te continueren. 

 

Jaarlijks verzorgt de Koninklijke Harmonie in het najaar in de Oranjerie te Roermond een Matineeconcert waar-

bij gestreefd wordt naar een totaalbeleving voor een breder publiek, zoals het werken met solisten (zang en in-

strumentaal), popgroepen alsook via ondersteunende filmbeelden en dergelijke. Doorgaans zijn deze concerten 

gekoppeld aan een bepaald thema. In 2015 is in dit kader een concert gepland in samenwerking met het Konink-

lijk Roermonds Mannenkoor met een operaprogramma waarbij het Conservatorium te Maastricht zal worden 

betrokken. 

 

Het orkest kent meerdere ensembles zoals een bigband, koperkwintet, hoornensemble, fluitgroep, blaaskapel en 

de ensembles ‘Bird on a Wire’ en het ‘Aves Trio’. Deze ensembles treden op bij gelegenheden zoals openingen 

van exposities, concertino’s, open monumentendagen, feesten en jubilea. 

 

Bij het bepalen van de muzikale programma’s wordt gestreefd naar een mix van originele harmoniewerken en 

symfonische bewerkingen. Daarbij maakt de KHT regelmatig gebruik van vooraanstaande solisten als Jörgen 

van Rijen en Bart Claessens, (solo)trombonisten bij het Koninklijk Concertgebouworkest, Herman van Kogelen-

berg, voormalig 1
e
 fluitist bij Koninklijk Concertgebouworkest en nu van de Münchener Philharmoniker (2011) 

en opgegroeid in de Koninklijke Harmonie van Thorn, alsmede van Norbert Nozy als topsolist op saxofoon 
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(2012). Recente voorbeelden van vernieuwende originele blaasmuziekwerken zijn de werken van vader en zoon 

Devreese in 2011, een in 2012 speciaal voor chef-dirigent Norbert Nozy geschreven saxofoonconcert door Wou-

ter Lennaerts en een ten behoeve van de Koninklijke Harmonie van Thorn door de bekende Spaanse componist 

Francisco Tamarit Fayos gecomponeerd werk (Lament, in memoriam Joop Schreurs). Uit het groot symfonisch 

repertoire vermelden wij hier nog de uitvoering van La Noche de Los Mayas (Silvestre Revueltas), een werk dat 

wij in 2012 enkele malen ten gehore hebben gebracht met onze voltallige drumband als percussiegroep. 

Ook uit het lichtere repertoire voert de KHT regelmatig muziekwerken uit. Als voorbeeld kan genoemd worden 

het optreden met tenor Martin Hurkens tijdens Koninginnedag 2012, toen Koningin Beatrix Thorn bezocht. 

 

Zoals u in de opsomming van muziekwerken kunt opmaken, maken wij ook regelmatig gebruik van solisten uit 

ons eigen orkest. Wij vinden het belangrijk, en hebben dit ook in ons beleidsplan staan, om eigen leden te stimu-

leren tot het maken van muziek. Als er mogelijkheden zijn om leden te stimuleren om in de professionele muziek 

verder te gaan, dan laten wij, nu net zoals voorheen, die kansen niet onbenut, zoals algemeen bekend mag wor-

den verondersteld, gelet op het grote aantal professionele muzikanten die hun wortels hebben in de Koninklijke 

Harmonie van Thorn. Onder meer jaarlijks tijdens het Open Air Concert wordt een eigen lid of groep de kans 

gegeven zich solistisch te presenteren aan het publiek. 

 

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig gewerkt met toonaangevende of anderszins bekende gastdirigenten 

zoals Jan Cober, Wouter Lenaerts, Wil Jacobs, Thijs Tonnaer, en Tristan Uth (recent nog winnaar van de zilve-

ren dirigeerstok op het WMC). 

Daarnaast fungeerde de KHT de afgelopen jaren regelmatig als gastorkest voor de dirigentencursussen van de 

LBM en in 2011 bij de dirigentenclinic van de Musikhochschule van Augsburg. In 2013 zullen wij een project 

uitvoeren met de jonge talenvolle dirigent Frans-Aert Burghgraef, die het Matineeconcert in november 2013 zal 

leiden. 

 

De Koninklijke Harmonie van Thorn acht haar rol in de Thorner gemeenschap belangrijk en geeft daar blijk van 

bij voor komende feestelijkheden, zoals de intocht van Sinterklaas, de St. Maartensoptocht, het Carnaval en bij 

de diverse schuttersfeesten. Bij de jaarlijkse reünie van de Belgische Brigade Piron en bij andere belangrijke 

evenementen in en voor de Thorner gemeenschap geven wij graag acte de préséance. Zo hebben wij als harmo-

nie in 2010 zelf het initiatief genomen om de Koninginnedag (in het vervolg: Koningsdag) weer nieuw leven in 

te blazen nadat dit in Thorn gestopt was vanwege gemeentelijke herindeling.  

Ook hebben wij er in 2012, tijdens ons 200-jarig jubileum, voor gekozen om dit samen met de Thorner bevol-

king te vieren. Daarbij waren meer dan duizend (!) vrijwilligers actief. Voor deze activiteit heeft de Koninklijke 

Harmonie van Thorn op 22 mei 2013 de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs in ontvangst mogen nemen. 

 

Naast haar vooraanstaande rol in de gemeenschap besteedt de KHT veel aandacht aan de sociale cohesie binnen 

de vereniging. Zo is er al jaren een Damescomité zeer actief dat de vereniging zowel financieel ondersteunt als-

ook op facilitair gebied hulp verleent. De Commissie interne evenementen zorgt diverse malen per jaar voor 

activiteiten voor alle leden, zoals muziekavonden, speurtochten, fietstochten enzovoorts, alles met het doel de 

sociale samenhang binnen de vereniging te bevorderen. 

In 2012 hebben enkele personen die de Koninklijke Harmonie een warm hart toedragen besloten om de “Vrien-

den van de Koninklijke Harmonie van Thorn” op te richten. Een groot aantal sympathisanten heeft er al direct 

blijk van gegeven van onze Vriendenclub deel te willen uitmaken. Voor verdere participatie bestaat een groeien-

de belangstelling. De vrienden ondersteunen de vereniging financieel en leveren kennis en netwerkcontacten op.  

 

Om de continuïteit van de vereniging op het gebied van aanwas nieuwe leden te waarborgen werkt de KHT mo-

menteel, aan het opstellen en implementeren van een jeugdbeleidsplan. De eerste contouren hiervan zijn in 2012 

duidelijk geworden met het formeren van een stuurgroep en het aangaan van regionale samenwerking met andere 

orkesten in de regio, naast lokale initiatieven om nieuwe leden te werven. Ook neemt de KHT deel aan het sa-

menwerkingsverband inzake muziekonderwijs binnen gemeente Maasgouw en werken wij nauw samen met de 

Stichting Myouthic voor Kunst en Cultuur. 
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Op financieel gebied is de Koninklijke Harmonie van Thorn een gezonde vereniging dankzij vele subsidiënten, 

projectsubsidies en het organiseren van tal van hoofd- en nevenactiviteiten. Dit zorgt, samen met de lidmaat-

schapsbijdragen, voor een constante bron van inkomsten die heeft geleid tot een financieel sterke basis. Daar-

naast mogen wij ook niet onvermeld laten dat de jaarlijkse donaties, die wij mogen ontvangen van onder andere 

het damescomité van de Koninklijke Harmonie, een welkome bron van inkomsten zijn, naast de financiële steun 

die wij van onze Vrienden mogen ontvangen. 
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HOOFDSTUK 3 MUZIKALE ORGANISATIE 
 

 

 

 

3.1 Chef-dirigent/muzikale leiding 

De rol van de dirigenten bij de Koninklijke Harmonie van Thorn is een rode draad in de ontwikkeling van het 

orkest in de 20
e
 en 21

e
 eeuw. Door samen te werken met professionele beroepsdirigenten heeft het niveau van de 

KHT zich steeds in opgaande wijze ontwikkeld. Max Guillaume (periode 1907-1944) is voor de geschiedenis 

van de KHT van eminent belang geweest. Onder zijn leiding verwierf het orkest de roem die daarna verder uit-

groeide. Daarna drukten nog talrijke dirigenten (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3) hun stempel op de KHT. 

3.2 Programmacommissie 

De Programmacommissie (PC) heeft als taak om de programmering van muzikale werken te verzorgen. In een 

jaar zijn er een aantal projecten waar naartoe wordt gewerkt: het Koninklijk Matinee, het Gezamenlijk Concert, 

het Slotconcert. De Programmacommissie zorgt dat de muzikale programmering voor deze projecten tijdig klaar 

is. Daarbij wordt de lange termijnplanning (concours, concertreis, speciale concerten) in de gaten gehouden. De 

Programmacommissie is in dit alles leidend. Ze waarborgt dat er regelmatig input wordt geleverd, en zorgt dat de 

programmering tijdig klaar is.  

3.3 Orkestcommissie 

De Orkestcommissie heeft een belangrijke spilfunctie binnen het orkest. Zij schept voorwaarden voor de conti-

nuïteit en kwaliteitsontwikkeling. Een heel belangrijke factor in dit kader is het boeien en binden van leden. Het 

lidmaatschap voor de lange termijn bij de KHT is gestoeld op het scheppen van de juiste voorwaarden voor het 

muzikaal binden van leden, ook van leden die vanwege hun beroepsmatige bezigheden buiten de regio gaan 

wonen. Taken van de commissie zijn: aandacht voor ontwikkeling van samenspel, bewaren balans binnen het 

orkest en mede het uitzetten van het muzikale lange termijn beleid. Tevens het onderhouden van contacten met 

de groepshoofden, adviseren over de toelating van leden van elders op basis van behoefte en onder strikte voor-

waarden, het organiseren van (groeps)repetities, het doen van voorstellen tot aanstellen van repetitoren en het 

maken van werkafspraken met deze repetitoren, het oplossen van eventuele structurele bezettingsproblemen en 

aandragen van oplossingen bij eventuele noodzakelijke inzet van remplaçanten. 

 

Om een voorbeeld te geven van een tamelijk recente organisatorische en muzikale tour de force waaraan de 

orkestcommissie heeft bijgedragen: dat betrof het jubileumjaar 2012, waarin vele festiviteiten plaatsvonden in 

het kader van “200 jaar blaasmuziek in Thorn”. Zie onderstaande link voor het totaalprogramma: 

http://www.klankwijzer.nl/nieuws/item/20120167/thorn-viert-200-jaar-blaasmuziek. 

 

  

http://www.klankwijzer.nl/nieuws/item/20120167/thorn-viert-200-jaar-blaasmuziek


 

Koninklijke Harmonie van Thorn   24    Portfolio 2009-2012 

 

3.4 Concertcommissie 

De Concertcommissie maakt afspraken en zorgt dat de concerten facilitair goed worden voorbereid: podiumbe-

zetting, entree, vervoer muzikanten en materiaalwagen etc. Daarnaast verzorgt de Concertcommissie de pr voor 

concerten. Het betreft dan, naast middelen als posters en geschreven media, ook nieuwe mogelijkheden zoals 

sociale media (https://twitter.com/KHThorn, https://www.facebook.com/koninklijkeharmoniethorn). In samen-

spraak met de Orkestcommissie wordt ook bezien of voor een concert financiële middelen kunnen worden gege-

nereerd. In de Concertcommissie dient steeds een lid van de Orkestcommissie te zijn vertegenwoordigd. Daarbij 

is het van belang dat deze commissie separaat contact met het bestuur onderhoudt, in verband met genodigden, 

e.d. De Concertcommissie heeft hiervoor regelmatig contact met de President van de harmonie. 

3.5 Orkestbezetting (2011)  

 

 

 

 

  

https://twitter.com/KHThorn
https://www.facebook.com/koninklijkeharmoniethorn
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Foto KHT Koninklijk Matinee, zondag 27 november 2011, Oranjerie in Roermond (foto: Hans Sweegers, Heel)  
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HOOFDSTUK 4 OVERZICHT CONCERTEN EN PROGRAMMERING 2009-2012 
 

 

 

 

4.1 Inleiding en chronologie 

De muzikale activiteiten van de KHT zijn in dit document opgenomen op basis van de volgende gegevens: 

de jaarverslagen KHT, het verenigingsblad Vannebuk, de Thorner Nieuwsbrief (Vereniging Vrienden van 

Thorn), het archief van de KHT en diverse personen binnen de KHT die een eigen archief bijhouden (met dank 

hiervoor). 

De opzet van het overzicht is chronologisch vanaf 2009 tot 2012. Ieder concert heeft een uniek kenmerk (jaartal 

en chronologisch volgnummer) waaraan verdere eigenschappen zijn gekoppeld.  

4.2 Beschrijving activiteiten 

Naast de concerten, dirigentencursussen/examens, concertreizen, concoursen zijn nog er tal van aantal andere 

activiteiten (zie hierna). Het overzicht van concerten en programmering zijn opgenomen in paragraaf 4.3. 

De activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

1. Concerten: 

*gezamenlijk concert van de beide Thorner harmonieën (bekend in binnen- en buitenland 

* matinee-concert (eigen concertserie) 

* Thorn Open Air (slotconcert seizoen, eigen concertserie) 

 

2. Uitwisselingsconcerten en series: 

* top-4 concertserie met de harmonieën van Bocholtz, Beek en Donk en HSM 

* concertserie “Blazen in de Beurs” te Amsterdam  

* concertserie: “Verrassende Ontmoetingen” te Tilburg (Nieuwjaarsconcert 5 jan. 2013) 

 

3. Internationale concerten/concoursen:  

* concours Bree 1959 

* concertreis/concours “Certamen de Bandas de Musica Ciudad de Valencia” in 1982 en 1986 

* concertreis/concours “Le Coup de Vents” te Le Havre (F) in 1990 

* concertreis Valencia in 1998 

* concertreis Saas-Fee (Zwitserland) in 2001 

* concertreis in Duinkerke/Doornik in 2006 

* concertreis/compositie-concours in Lille 2008 

* concertreis naar Landeck (Oostenrijk) en Augsburg (Duitsland) in 2011  

 

4. Dirigentenclinics/examens: 

* dirigentenexamen Patricia Vanegas (Colombia)  

* dirigentenexamen Tristan Uth (Duitsland) (zie overzicht 2011-9) 

* dirigentenclinics (via de LBM, m.m.v. cursusleider Jan Cober in Ittervoort) 

 

5. Bijzondere gelegenheden: 
* Nationale Koninginnedagviering 30 april 2011 (in Thorn en Weert, op regionale/nationale tv) 

  

6. Ensembles/solisten: 
* kopergroep KHT op concerten, ABDIJ-concertino’s tijdens kerstmarkt 

* bokkenkwintet (fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn) in binnen- en buitenland 

* slagwerk/percussie-ensemble KHT, eigen concerten en begeleiding KHT bij Thorner straatoptredens 

* (slagwerk) ensembles en solisten uit de KHT tijdens de ABDIJ-concertino’s (kerstmarkt) 
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7. Sociale activiteiten: 

* Koninginnedag (Koningsdag) op 30 april 

* Sint Maartenoptocht 

* Sint Nicolaasviering 

* Carnavalsoptocht 

* Deelname (regionale) schuttersfeest defilé in Thorn 

* Serenades bij jubilea/ereleden, Koninklijke onderscheidingen 

* Caecilia-viering, rondtrekken 

* Jaarlijkse herdenking bevrijding Thorn door Brigade Piron 

 

8. Internationale contacten (met buitenlandse orkesten): 

* Spanje (o.a. Manises, Lliria, Cullera) 

* Zwitserland (Oberwallis) 

* Oostenrijk (Landeck) 

* België (o.a. Harelbeke),  

* Luxemburg (Open Europees Kampioenschap) 

* Frankrijk (Le Coup de Vent in Le Havre, Lille, Duinkerke) 

* Duitsland (Essen, Augsburg) 

Naast de in de hierna in de overzichten opgenomen concerten, zijn er per jaar enkele vaste muzikale opluisterin-

gen in Thorn met kleinere ensembles, zoals de rondgang van de Nieuwjaarskapel (Bokkenkapel) tijdens de nacht 

van oud op nieuw, de deelname als Prinsenkapel (beurtelings) met Carnaval en de opening van de meimaand als 

bidmaand voor Maria in de Thorner Kapel onder de Linden (Meinachtserenade door Bokkenkapel). 
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4.3 Overzicht concerten en programmering 2009-2012 

Tabel 4.1 Overzicht concerten en programmering periode 2009-2012 Oranje markering: daadwerkelijk voorhanden geluid- 
en beeldfragmenten 

2009
No Datum Plaats Speellocatie Programma Solist(en) Dirigent Kader Bewijsstukken

in bijlage(s)

2009-1 Zo. Rotselaar(B) Sporthal 1. Don Juan Richard Strauss / Mark H. Hindsley) Norbert Nozy Gala-concert 

11-1-2009 De Meander 2. Preludio Sinfonico (G. Puccini / T.van Grevenbroek) op uitnodiging van 

16.00u. 3. Cello Concerto (Friedrich Gulda) Mirel Lancovici, cello de Belgische gemeente

     * Ouverture Rotselaar i.s.m. 

     * Idylle Brigade Piron 

     * Menuett (bevrijding 1945)

     * Finale alla marcia

Pauze

4. Divertimento(Leonard Bernstein / Clare Grundman)

     * Sennets and Tuckets

     * Waltz

     * Mazurka

     * Samba

     * Turkey Trot

     * Sphinxes

     * Blues

     * March: The BSO Forever

5. Tierra Mitica

     * Arco Mediterráneo

     * Nocturno y Danza en las noches de Plenilunio

     * El Mar

     * La Tierra bendecida

2009-2 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Cello Concerto (Friedrich Gulda) Mirel Lancovici, cello Norbert Nozy Koninklijk Matinee: 

18-1-2009 Oranjerie 2. Clarinet Concerto (Artie Shaw / Koos Mark) Roel Claessens, klarinet "Snaren raken"

11.00u. 3. Preludio Sinfonico (G. Puccini / T.van Grevenbroek)

Pauze

4. Jazz Songs: Nancy van Deursen

    "Just the way you are" (Billy Joël / Guus Dohmen)

    " It's Oh so Quiet" (Björk / Douwe Medema) Nancy van Deursen

    "Hallelujah I love her so" (Ray Charles / L.E. Gudim) Nancy van Deursen

     "Mijn Vaderland" (Frank Boeijen / N.N.) Nancy van Deursen

     "Oh when the Saints" (Traditional / Peter Kleine Schaars) Nancy van Deursen

5. Divertimento (Leonard Bernstein / Clare Grundman)

2009-3 Zo. Heel CC 1. Luces y Sombras (Ferrer Ferrán) Norbert Nozy Top-4 concert

8-3-2009 Don Bosco 2. First Symphony Op. 9 (Samuel Barber / Guy M. Duker) i.s.m. Kon. Harm. 

20.00u. 3. Les Préludes (Franz Liszt / Ton Kotter) O & U, Beek en Donk

2009-4 Zo. Beek en DonkMuziek- 1. Luces y Sombras (Ferrer Ferrán) Norbert Nozy Top-4 concert

5-4-2009 centrum 2. First Symphony Op. 9 (Samuel Barber / Guy M. Duker) i.s.m. Kon. Harm. 

14.30u. Het Anker 3. Les Préludes (Franz Liszt / Ton Kotter) O & U, Beek en Donk

2009-5 Do. Roermond Theaterzaal 1. Luces y Sombras (Ferrer Ferrán) Norbert Nozy Gezamenlijk Concert

21-5-2009 Oranjerie 2. First Symphony Op. 9 (Samuel Barber / Guy M. Duker)

20.00u. 3. Les Préludes (Franz Liszt / Ton Kotter)

2009-6 Za. Thorn Buitentheater 1. Dichter und Bauer (Franz von Suppé / Stalmeier) Norbert Nozy Thorn Open Air

4-7-2009 De Abdijhof 2. Morceau Symphonique (A.Guilmant / John G. Mortimer) KHT-trombonist Dirk Parren

19.00u. 3. Clarinet Candy (Leroy Anderson / Siegfried Rundel ) KHT-klarinettisten Jessica 

Jansen en Roy Munnecom

4. Rhapsody for Flute (Stephen Bulla) KHT-fluitiste Britt Stoks

5. Kings of Swing (Dick Ravenal)

6. Innuendo (Queen / Mark Somadossi)

7. Marche Militaire Francaise (C. Saint-Saens / G. Moreau)

2009-8 Za. Ittervoort Muziek 1. Les Préludes (Franz Liszt / Ton Kotter) Jan Cober Dirigentenclinic LBM

19-9-2009 Centrale 2. Luces y Sombras (Ferrer Ferrán) (cursusleider) werkorkest cursus-

10.00u. Adams dirigenten

2009-9 Zo. Helden Theater 1. Greetings to a City (double fanfare) (Sir Arthur Bliss) Norbert Nozy Concert

22-11-2009 DOK 6 2. On Hungerford Bridge (Christopher Gunning/J. Cosemans) KHT-sopraansaxofoniste 

20.00u.    (arrangeeropdracht van KHT) Ankie Mofers

3. The Planets, suite (Gustav Holst / Juan Vte.  Mas Quiles)

     * Mars (The Bringer of War)

     * Saturn (The Bringer of old Age)

     * Jupiter (The Bringer of Jollity)

2009-10 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Greetings to a City (double fanfare) (Sir Arthur Bliss) Norbert Nozy Koninklijk Matinee:

29-11-2009 Oranjerie 2. Warsaw Concerto (Richard Addinsell / Willy Hautvast) Rolf Prejean, piano "Rule Britannia"

11.00u. 3. On Hungerford Bridge (Christopher Gunning/J. Cosemans) KHT-sopraansaxofoniste 

   (officiële Harmonie-Wereldpremière) Ankie Mofers

Pauze

4. The Planets, suite (Gustav Holst / Juan Vte.  Mas Quiles)

         * Mars (The Bringer of War)

         * Saturn (The Bringer of old Age)

         * Jupiter (The Bringer of Jollity)

5. Chanson de Matin Op. 15, No. 2 (Edward Elgar / J. de Meij)

6. Rule Brittania (William Rimmer / Cor M. Mellema)

7. Pomp and Circumstance Nr. 1 (E.Elgar/H.van Lijnschooten)
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2010
No Datum Plaats Speellocatie Programma Solist(en) Dirigent Kader Bewijsstukken

in bijlage(s)

2010-1 Zo. Heel CC 1. Der Fliegende Holländer (Richard Wagner / G. Conroyez) Norbert Nozy Top-4 concert

7-3-2010 Don Bosco 2. On Hungerford Bridge (Christopher Gunning/J. Cosemans) Ankie Mofers i.s.m. Kon. 

14.30u. 3. The Firebird, suite (Igor Strawinsky / Randy Earles) Philharmonie Bocholtz

     * Introduction

     * L'Oiseau de feu et sa danse

     * Ronde des Princesses

     * Danse infernal du roi Kastchei

     * Berceuse

     * Finale

2010-2 Zo. Heerlen Parkstad 1. Der Fliegende Holländer (Richard Wagner / G. Conroyez) Norbert Nozy Top-4 concert

14-3-2010 Theater 2. On Hungerford Bridge (Christopher Gunning/J. Cosemans) Ankie Mofers i.s.m. Kon. 

20.00u. 3. The Firebird, suite (Igor Strawinsky / Randy Earles) Philharmonie Bocholtz

2010-3 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Der Fliegende Holländer (Richard Wagner/G. Conroyez) Norbert Nozy Gezamenlijk Concert

13-5-2010 Oranjerie 2. Tristan Encounters (Martin Ellerby)

20.00u.      * Prelude

     * Transfiguration I t/m XIV

3. The Firebird, suite (Igor Strawinsky / Randy Earles)

4.  Short Ride in a Fast Machine (John Adams/L. Odom)

    (toegift)

2010-4 Za. Thorn Buitentheater 1. Paris Sketches (Martin Ellerby) Norbert Nozy Thorn Open Air L1TV

10-7-2010 De Abdijhof     * Saint-Germain-des-Prés

19.00u.     * Pigalle

    * Père Lachaise

    * Les Halles

2. Sonata for Flute (Francis Poulenc / E. van Groningen) Herman van Kogelenberg

     * Allegro Malinconico www.hermanvankogelenberg.nl

     * Cantilena

     * Presto giocoso

3. Vasa (José Suñer Oriola)

     * Moderato - Allegro Moderato

     * Andante Tranquillo

     * Allegro furioso

4. Vorspiel zur Oper "Hänsel und Gretel" 

    (Engelbert Humperdinck / Reiner Lüghausen)

5. Punjaub - march (Charles Payne / Gosling Mol)

2010-5 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Hoornsignalen " Sigurd Jorsalvar" (E. Grieg/G. Dohmen) KHT-hoorngroep Norbert Nozy Koninklijk Matinee: Utube

28-11-2010 Oranjerie 2. Fanfare and Chorale (Egil Hovland) "Scandinavische 

20.00u. 3. Noorse Rapsodie Nr .2 (Johan S. Swendsen/B. Mellemberg) Schoonheid"

4. Finlandia (Jean Sibelius / Frank Winterbottom)

5. Fest-Ouverture Op. 29 (Hugo Alfén / Gunnar Johansson)

Pauze

6. "Negro Dance" uit Aladdin Suite (Carl Nielsen/J.de Meij)

7. Peer Gynt Suite No. 1 Op. 46 (E. Grieg / M. Koekelkoren) verteller: Peter Bokken

     * Morgenstimmung

     * Å ses Tod

     * Anitra's Tanz

     * In der Halle des Bergkönigs

8. Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55 (Edvard Grieg/P.van Mever) verteller: Peter Bokken

    * Der Brautraub – Ingrids Klage Aankleding met vier schilderijen door

    * Arabischer Tanz leerlingen v.h. Da Capo College, 

    * Peer Gynts Heimkehr Geleen (leiding: KHT-saxofoniste 

    * Solvejgs Lied Ardie Deuss en Verena Bons)
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2011
No Datum Plaats Speellocatie Programma Solist(en) Dirigent Kader Bewijsstukken

in bijlage(s)

2011-1 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Fanfare and Chorale (Egil Hovland) Norbert Nozy Top-4 concert

27-3-2011 Oranjerie 2. Paris Sketches (Martin Ellerby) i.s.m. Kon. Harm. 

20.00u. 3. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns) O & U, Beek en Donk

     * La Fuga in Egitto

     * San Michele Arcangelo

     * Il mattutino di San Chiara

     * San Gregorio Magno

2011-2 Za. Thorn Buitentheater 1. "Negro Dance" uit Aladdin Suite (Carl Nielsen/J.de Meij) Norbert Nozy Koninginnedag, opname 3ML

30-4-2011 De Abdijhof 2. Finale: Ouverture 1812 (P. I Tchaikovsky / Mol, Kappey) concert in het bijzijn v.

11.00u. 3. Florentiner Marsch Op. 214 (Julius Fuçik) HKH Koningin Beatrix 

4. Paris Sketches (Martin Ellerby) en haar familie

5. Finlandia (Jean Sibelius / Frank Winterbottom) www.martinhurkens.nl/site/

6. Nessun Dorma (Turandot) (Giacomo Puccini) Martin Hurkens

7. Funiculi Funicula (Luigi Denza / G. Dieteren) Martin Hurkens

8. Florentiner Marsch Op. 214 (Julius Fuçik) (winnaar Holland's

 Got Talent 2010)

2011-3 Vrij. Landeck (O) Stadtsaal 1. Finlandia (Jean Sibelius / Frank Winterbottom) Norbert Nozy Frühlingskonzert ism.

6-5-2011 2. Poemè Héroïque (Godefried Devreese) Stadtmusikkapelle, 

20.15u. 3. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns) Landeck (O)

2011-4 Za. Augsburg (D) Sankt 1. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns) diversen dirigentenclinic o.l.v. 

7-5-2011 Ulrichkirche Prof. Maurice Hamers

13.00u. m.m.v. 40 dirigenten

2011-5 Za. Augsburg (D) Goldener 1. Finlandia (Jean Sibelius / Frank Winterbottom) Norbert Nozy Afsluitingsconcert 

7-5-2011 Saal 2. Poemè Héroïque (Godefried Devreese) dirigentenclinic

17.00u. 3. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns)

2011-6 Do. Roermond Theaterzaal 1. Evocations (Frédéric Devreese ) Norbert Nozy Gezamenlijk Concert

2-6-2011 Oranjerie 2. Poemè Héroïque (Godefried Devreese) Jarige Frédéric 

20.00u. 3. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns) Devreese op uitnodiging

van KHT aanwezig

2011-7 Za. Thorn Buitentheater 1. Marche Slave Op. 31 (P. I Tchaikovsky / Larry Daehn) Guus Dohmen Thorn Open Air

9-7-2011 De Abdijhof 2. Liberty Fanfare (John Williams / Frank Bernaerts) (2e dirigent

19.00u. 3. Oboe Concerto (Alessandro Marcello / Willy Hautvast) Stephanie Troost Utube

     * Andante spiccato

     * Adagio

     * Presto

4. Armenian Fire Dance! (Goff Richards / Ray Woodfield)

5. Le Rendez-vous de Chasse (G. Rossini / G. Moreau) KHT-hoorngroep

6. Marche from: Love of the Three Oranges 

   (S.Prokofiev/W.J.Duthoit)

2011-8 Vrij. Veldhoven Theater 1. Ivan the Terrible Op. 116 (Sergei Prokofiev / N.N.) Norbert Nozy Concert i.s.m.

4-10-2011 De Schalm 2. The Wind and the Lion-suite (Jerry Goldsmith/M. Davis) Fanfare Aurora, Heesch

20.00u. 3. Star Wars Trilogy (John Williams / Donald Hunsberger)

2011-9 Za. Thorn Harmoniezaal 1. Festmusik der Stadt Wien (Richard Strauss / Tristan Uth) Tristan Uth Dirigentexamen T. Uth

22-10-2011 KHT 2. Armenian Dances Part 1 (Alfred Reed) (leerling Prof. M.Hamers)

20.00u.     (primavista studeerwerk) Jury: Prof. Maurice Hamers

3. Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi / José Schyns)         Thomas Ludescher (O)

        Prof. Alfons Brandl (D)

2011-10 Zo. Valkenburg Theaterzaal 1. Ivan the Terrible Op. 116 (Sergei Prokofiev / N.N.) Norbert Nozy Concert i.s.m.

13-11-2011 De      * Overture Fanfare St. Caecilia, 

20.00u. Polfermolen      * Fire Schimmert

     * Fanfare and Polonaise

     * Finale

2. The Wind and the Lion-suite (Jerry Goldsmith / M. Davis)

3. Star Wars Trilogy (John Williams / Donald Hunsberger)

     * The Imperial March (Darth Vader's Theme)

     * Princess Leia's Theme

     * The Battle in the Forest

     * Yoda's Theme and Star Wars (Main Theme)

2011-11 Zo. Roermond Theaterzaal 1. Overture to "The Gadfly" (Dmitri Shostakovich/G. Flik) Norbert Nozy Koninklijk Matinee: 

27-11-2011 Oranjerie 2. Gabriël’s Oboe (Ennio Moricone / Jos Pommer) "Movie In Concert"

11.00u. 3. Ivan the Terrible Op. 116 (Sergei Prokofiev / N.N.) met filmbeelden 

Pauze op groot filmscherm

4. Soldaat van Oranje (Rogier van Otterloo / Koos Mark)

5. The Wind and the Lion-suite (Jerry Goldsmith/M. Davis)

6. Theme from "Lawrence of Arabia" (Maurice Jarre/A.Reed)

7. Star Wars Trilogy (John Williams / Donald Hunsberger)

8. Hongaarse Dans No. 5 (Johannes Brahms / W. Meijns) met synchroonbeelden
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2012
No Datum Plaats Speellocatie Programma Solist(en) Dirigent Kader Bewijsstukken

in bijlage(s)

2012-1 Za. Heerlen Parkstad 1. Prelude de Parsifal (Richard Wagner / Paul Gilson) Norbert Nozy Top-4 concert

31-3-2012 Theater 2. La Noche de los Mayas (Silvestre Revueltas/D. McLain) KHT-slagwerkgroep i.s.m. Kon. 

20.00u.      * Noche de Jaranas Philharmonie, Bocholtz

     * Noche de Yucatan

     * Noche de Encantamiento

3. Ivan the Terrible Op. 116 (Sergei Prokofiev / N.N.)

2012-2 Zo. Amsterdam Beurs van 1. KRYPTOS Op. 31 (Wouter Lenaerts) Norbert Nozy, altsaxofoon Wouter LenaertsBlazen in de Beurs Vimeo.com

13-5-2012 Berlage, (kompositie-opdracht van en opgedragen aan www.wouterlenaerts.com/  i.s.m. de Marinierskapel 

14.15u. Yakultzaal Norbert Nozy, Nederlandse première) der Koninklijke Marine

2. Lament (Joop Scheurs IM) (Francisco Tamarit Fayos) Norbert Nozy www.blazenindebeurs.nl/

(kompositie-opdracht van de Stichting http://tiny.cc/kryayw/

Joop Schreurs AWARD, Wereldpremière)

3. La Noche de los Mayas (Silvestre Revueltas/D. McLain) KHT-slagwerkgroep Norbert Nozy

2012-3 Do. Roermond Theaterzaal 1. KRYPTOS Op. 31 (Wouter Lenaerts) Norbert Nozy, altsaxofoon Wouter LenaertsGezamenlijk Concert

17-5-2012 Oranjerie 2. Lament (Joop Scheurs IM) (Francisco Tamarit Fayos) Norbert Nozy

20.00u. 3. La Noche de los Mayas (Silvestre Revueltas/D. McLain) Norbert Nozy

     * Noche de los Mayas

     * Noche de Jaranas

     * Noche de Yucatan

     * Noche de Encantamiento

2012-4 Za. Ittervoort Muziek 1. Lament (Joop Scheurs IM) (Francisco Tamarit Fayos) Jan Cober Dirigentenclinic LBM

2-6-2012 Centrale 2. La Noche de los Mayas (Silvestre Revueltas/D. McLain) (cursusleider) werkorkest cursusdir.

13.30u Adams

2012-5 Za. Thorn Buitentheater 1. Laura Segura - paso doble (Pablo Sánchez Torella) Guus Dohmen Thorn Open Air

23-6-2012 De Abdijhof 2. Florentiner Marsch Op. 214 (Julius Fuçik) (2e dirigent)

19.00u. 3. Blades of Toledo (Trevor L. Sharpe) KHT-trombonegroep

4. Als Ligeros  marcha mora (P. Joaquin Frances Sanjuan)

5. Ouverture 1812 (P. I Tchaikovsky / 

    G. Mol en J.A. Kappey) (met kanonnen en vuurwerk)

2012-6 Za. Venlo Hoofdpodium 1. Laura Segura - paso doble (Pablo Sánchez Torella) Norbert Nozy Floriade 2012

1-7-2012 Floriade 2. Florentiner Marsch Op. 214 (Julius Fuçik) Venlo

14.00u. 3. Blades of Toledo (Trevor L. Sharpe) KHT-trombonegroep

4. Als Ligeros  marcha mora (P. Joaquin Frances Sanjuan)

5. Ouverture 1812 (P.I Tchaikovsky/Mol en Kappey)

2012-7 Zo. Maaseik(B) CC 1. Concerto for Marimba & Band (David Maslanka) KHT-slagwerker Richard Dols Norbert Nozy Concert

18-11-2012 Achterolmen 2. Huapango (José Pablo Moncayo / Leroy Osmon) (Marinierskapel der 

20.00u. 3. Finale Symphony No. 5 (D. Shostakovich/Ch. B. Righter) Koninklijke Marine)

2012-8 Zo. Roermond Theaterzaal 1. The Standard of St. George- march (Kenneth J. Alford) Will Jacobs Koninklijk Matinee: + CD / DVD

25-11-2012 Oranjerie 2. Trois Danses (Gayaneh) (A. I.Khachaturian/J. Ardenois) Will Jacobs "Eminente Maestro's  

11.00u.      * Danse des Bouquetières Memorabele Concerten"

     * Mascarade

     * Gopak

3. Our Director - march (F. E.Bigelon) Thijs Tonnaer

4. Spirit of Life (Meindert Boekel) Thijs Tonnaer

5. Banda Sucre - marcia sinfonica (Giovanni Orsomando) Jan Cober

6. Fourth Symphony (Alfred Reed) Jan Cober

     * Elegy

     * Intermezzo

     * Tarantella

Pauze

7. Finale Symphony No. 5 (D. Shostakovich/Ch. B. Righter) Norbert Nozy

8. Concerto for Marimba & Band (David Maslanka) KHT-slagwerker Richard Dols

9. Huapango (José Pablo Moncayo / Leroy Osmon)

10.Laura Segura-paso doble(Pablo Sánchez Torella)(toegift)
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HOOFDSTUK 5 OVERZICHT MUZIKALE ACTIVITEITEN 2009-2012 
 

 

 

 

De Koninklijke Harmonie van Thorn gaf in de periode 2009-2012 in totaal 32 concerten op diverse locaties, 

zoals concertzalen, schouwburgen, binnen- en buitenpodia in binnen- en buitenland en enkele dirigentenclinics. 

Er werden ruim 100 composities geprogrammeerd, samengewerkt met vijf (gast)dirigenten en met negen ver-

schillende professionele solisten. Op basis van gegevens in de overzichtstabel in hoofdstuk 4, worden in dit 

hoofdstuk de volgende aspecten nader toegelicht: repertoire (5.1), concerten (5.2), (gast)dirigenten en solisten 

(5.3). 

5.1 Repertoire 

De Koninklijke Harmonie van Thorn voerde in de periode 2009-2012 ongeveer 100 muziekwerken uit, verdeeld 

over verschillende genres en tijdsperioden, maakte zelf bewerkingen en bracht in 2012 twee compositie-

opdrachten ten gehore (in opdracht van derden). Er kwamen verschillende genres aan bod: originele blaasmu-

ziek, bewerkingen van symfonische werken, filmmuziek, jazz en overig. 

Naar hoeveelheid uitgevoerde werken lag het accent op het klassiek symfonische repertoire. Grotendeels werd 

het repertoire van de 18
e
 eeuw (1%), de 19

e
 eeuw (27%) , de 20

e
 eeuw (64%) en de 21

e
 eeuw (8%) gespeeld. 

Naast dit repertoire wordt er ook een aanzienlijk gedeelte originele blaasmuziek geprogrammeerd (naast de vaak 

verplichte originele werken op concoursen). De KHT liet bewerkingen maken van (symfonische) werken (o.a. 

On Hungerford Bridge en Just the way you are). 

 

Diagram 5.1  
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Tijdperiode muziek KHT 2009-2012 
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Diagram 5.2 

 

 

 
Diagram 5.3 

 

 

  

39% 

49% 

5% 

1% 6% 

Genre gespeelde muziek KHT 2009-2012 

Originele blaasmuziek

Symphonische bewerking

Jazz (met zang)

Opera (met zang)

Filmmuziek

31% 

8% 

40% 

9% 

6% 
6% 

Tijdperiode muziek uitgesplitst KHT 2009-2012 

Origineel, orkestraal

Origineel, solistisch

Bewerking, orkestraal

Bewerking, solistisch

Jazz,film, orkestraal

Jazz,film, solistisch
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Tabel 5.1 Repertoire KHT 

Periode

Orkestraal Solistisch Orkestraal Solistisch Orkestraal Solistisch

1700-1799 * Oboe Concerto in D minor  

   (Alessandro Marcello /

    Willy Hautvast) (1716)

   hobo: Stephanie Troost

1800-1899 * Our Director - march (1892) * Der Fliegende Holländer, ouvertüre (1843) * Le Rendez-vous de Chasse  (1828) *  Oh when the Saints (1896)

   ( F. E.Bigelon)  (Richard Wagner / Georges Conroyez)    (Gioacchino Rossini /    (Traditional / 

* Punjaub - march (1893) * Dichter und Bauer (1846)     Georges Moreau)     Peter Kleine Schaars)

   (Charles Payne / Gosling Mol)    (Franz von Suppé / Stalmeier)    hoorn: groep KHT    zang: Nancy van Deursen

* Les Préludes (1848)

  ( Franz Liszt / Ton Kotter) * Funiculi Funicula (1880)

* Hoornsignalen " Sigurd Jorsalvar" (1872)    (Luigi Denza / G. Dieteren)

   (Edward Grieg / Guus Dohmen)    zang: Martin Hurkens

* Peer Gynt Suite No. 1 Op. 46  (1874-1875)

   (Edvard Grieg / Martin Koekelkoren) * Morceau Symphonique Op. 88  

* Preludio Sinfonico (1876)   (Alexandre Guilmant /

  (Giacomo Puccini / Ton van Grevenbroek)    John G. Mortimer) (1890)

* Noorse Rapsodie Nr .2 Op. 19 (1877)    trombone: Dirk Parren

   (Johan S. Swendsen / Bjørn Mellemberg) 

* Marche Slave Op. 31 (1876)

   (P. I. Tchaikovsky / Larry Daehn) 

* Grand Ouverture Solonnelle 1812 (1880)

  ( P. I Tchaikovsky / G. Mol en J.A. Kappey)

* Marche Militaire Francaise (1880)

   (Camille Saint-Saens / Georges Moreau)  

* Hongaarse Dans No. 5  (1858-1869)

   (Johannes Brahms / W. Meijns)

* Prelude de Parsifal   (1880)

   (Richard Wagner / Paul Gilson)

* Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55 (1890-1892)

   (Edvard Grieg / Piet van Mever) 

* Vorspiel zur Oper "Hänsel und Gretel" (1882)

   (Engelbert Humperdinck / Reiner Lüghausen)

* Don Juan (1888)

   (Richard Strauss / Mark H. Hindsley) 

* Chanson de Matin Op. 15, No. 2  (1889)

   (Edward Elgar / Johan de Meij)

* Finlandia Op. 26 No. 7 (1899)

   (Jean Sibelius / Frank Winterbottom)

1900-1999 * Rule Brittania (?) * Clarinet Candy (1962) * Pomp and Circumstance Nr. 1 (1901) * Nessun Dorma (Turandot) (1924) * Theme from "Lawrence of Arabia" *  It's Oh so Quiet (1951)

   (William Rimmer / Cor M. Mellema)    (Leroy Anderson / Siegfried Rundel)    (Edward Elgar / Henk van Lijnschooten)   (Giacomo Puccini)    (Maurice Jarre / Alfred Reed)(1962)   (Björk / Douwe Medema)

* Florentiner Marsch Op. 214 (1907)    klarinet: Jessica Jansen en * The Planets, suite Op. 32 (1914)    zang: Martin Hurkens * The Wind and the Lion - suite (1975)    zang: Nancy van Deursen

   (Julius Fuçik)    Roy Munnecom    (Gustav Holst / Juan Vte.  Mas Quiles /    (Jerry Goldsmith / Michael Davis) 

* Fest-Ouverture Op. 26 (1909)    Messrs. J. Curwen & Sons, London) * Clarinet Concerto  (1940) * Star Wars Trilogy  (1977) * Hallelujah I love her so(1956)

   (Hugo Alfén / Gunnar Johansson) * Blades of Toledo(1979) * The Firebird, suite (1919)    (Artie Shaw / Koos Mark)    (John Williams / Donald Hunsberger)    (Ray Charles / L.E. Gudim) 

* Poemè Héroïque  (1922)    (Trevor L. Sharpe)    (Igor Strawinsky / Randy Earles)    klarinet: Roel Claessens * Soldaat van Oranje (1977)    zang: Nancy van Deursen

   (Godefried Devreese)    trombone: groep KHT * "Negro Dance" uit Aladdin Suite Op. 34    (Rogier van Otterloo / Koos Mark) 

* The Standard of St. George (1930)    (Carl Nielsen / Johan de Meij) (1919) * Warsaw Concerto(1941) * Innuendo (1991) * Just the way you are  (1977)

   (Kenneth J. Alford) * Cello Concerto  (1980) * Marche from: Love of the Three Oranges    (Richard Addinsell / Willy Hautvast)    (Queen / Mark Somadossi)    (Billy Joël / Guus Dohmen)

* Festmusik der Stadt Wien (1943)   (Friedrich Gulda)    (Sergei Prokofiev / W.J. Duthoit) (1921)    piano: Rolf Prejean       zang: Nancy van Deursen

   (Richard Strauss / Tristan Uth)    cello:  Mirel Lancovici * Vetrate di Chiesa (1925)

* Banda Sucre - marcia sinfonica(1951)    (Ottorino Respighi / José Schyns) * Sonata for Flute  (1957) * Vaderland (1997)

   (Giovanni Orsomando) * Concerto for Marimba & Band (1990) * First Symphony Op. 9  (1936)    (Francis Poulenc /    (Frank Boeijen / N.N.) 

* Greetings to a City (1961)    (David Maslanka)    (Samuel Barber / Guy M. Duker)     Egbert van Groningen)      zang: Nancy van Deursen

   (Sir Arthur Bliss)    marimba: Richard Dols * Finale uit: Symphony No. 5  (1937)    fluit: Herman van Kogelenberg

* Evocations (1962)    (Dmitri Shostakovich / Charles B. Righter)

   (Frédéric Devreese ) * Rhapsody for Flute (1996) * La Noche de los Mayas - suite (1939)

* Fanfare and Chorale Op. 54a  (1966)    (Stephen Bulla)    (Silvestre Revueltas / Douglas McLain)

  (Egil Hovland)    fluit: Britt Stoks * Huapango  (1941)

* Spirit of Life (1971)    (José Pablo Moncayo / Leroy Osmon)

   (Meindert Boekel) * On Hungerford Bridge  (1998) * Ivan the Terrible Op. 116 (1942-1945)

* Armenian Dances Part 1 (1972)    (Christopher Gunning / Jean Cosemans)    (Sergei Prokofiev / N.N.)

   (Alfred Reed)    sopraansaxofoon: Ankie Mofers * Trois Danses (uit: Gayaneh)  (1943)

* Als Ligeros  - marcha mora  (1980)    (Aram Ilyich Khachaturian / J. Ardenois)

   (Pedro Joaquin Frances Sanjuan) * Overture to "The Gadfly"  (1955)

* Fourth Symphony (1992)    (Dmitri Shostakovich / Geert Flik)

   (Alfred Reed) * Divertimento (1980)

* Paris Sketches(1994)    (Leonard Bernstein / Clare Grundman)

   (Martin Ellerby) *  Short Ride in a Fast Machine (1986)

* Laura Segura - paso doble(1994)    (John Adams / Lawrence Odom)

   (Pablo Sánchez Torella) * Liberty Fanfare (1986)

* Tristan Encounters (1999)    (John Williams / Frank Bernaerts) 

   (Martin Ellerby) * Gabriël’s Oboe (1986)

* Vasa  (1999)    (Ennio Moricone / Jos Pommer) 

   (José Suñer Oriola)

vanaf 2000 * Tierra Mitica (2000) * KRYPTOS Op. 31 (2012) 

   (Bernardo Adam Ferrero)  (Wouter Lenaerts) (kompositieopdracht)

* Kings of Swing  (2002)    altsaxofoon: Norbert Nozy

   (Dick Ravenal)

* Luces y Sombras (2003)

   (Ferrer Ferrán) 

* Laura Segura - paso doble(2003)

   (Pablo Sánchez Torella) 

* Armenian Fire Dance! (2005)

   (Goff Richards / Ray Woodfield) 

* Lament (Joop Scheurs in memoriam)

   (Francisco Tamarit Fayos) (2012)

   

   

Originele blaasmuziek Symphonische bewerking voor harmonie Volksmuziek/jazz/musical/pop/film
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5.2 Concerten 

De Koninklijke Harmonie van Thorn gaf in de periode 2009-2012 in totaal 32 concerten. Behalve in Thorn 

(18%), ook elders in de provincie Limburg (59%), buiten de provincie (8%) en in het buitenland (15%). De 

meeste concerten werden in deze periode dus gegeven in de eigen provincie en het vaakst daarvan in de theater-

zaal van de Oranjerie in Roermond (8x). Het type locaties waar de concerten werden gegeven, zijn te verdelen in 

concertzaal (19%), schouwburg (7%), theater (19%), cultureel centrum (13%), buitenlocatie (19%) en overige 

locaties (16%). Bij deze laatste moet gedacht worden aan een sporthal, Goldener Saal (Augsburg, Duitsland), 

eigen harmoniezaal KHT en op de locatie muziekcentrale Adams Ittervoort (2x). 

Naast de in de tabellen genoemde concerten van de KHT waren er ook per jaar ca. 15 muzikale opluisteringen in 

Thorn, zoals de jaarlijkse herdenking Bevrijding Thorn door de Brigade Piron, carnavalsoptocht, rondgang 

Nieuwjaarskapel (Bokkenkapel) tijdens de nieuwjaarsnacht, optocht dekenaal schuttersfeest, Sint Maartensop-

tocht, intocht Sinterklaas, serenades bij jubilea en Koninklijke onderscheidingen, opluistering Koninginnedag op 

30 april, opening meimaand bidmaand voor Maria in de Thorner Kapel onder de Linden (Meinachtserenade door 

Bokkenkapel), Heilige Mis en rondgang door het dorp tijdens jaarlijkse Caeciliafeest-viering en optredens en-

sembles tijdens Kerstmarkt in de Stiftskerk (ABDIJ concertino’s). 

 

Tabel 5.2 Geografische spreiding concerten KHT 2009-2012 

Thorn 18% 6

Limburg 59% 20

Concertnr. Lokatie Concertnr. Plaats Concertnr. Plaats Concertnr. Plaats Overige provincies 8% 3

2009-01 Rotselaar (België) Buitenland 15% 5

2009-2 Roermond 100% 34

2009-3 Heel

2009-4 Beek en Donk

2009-5 Roermond

2009-6 Theater De Abdijhof

2009-7 Heel

2009-8 Ittervoort

2009-9 Helden

2009-10 Roermond

2010-4 Theater De Abdijhof 2010-1 Heel

2010-2 Heerlen

2010-3 Roermond

2010-5 Roermond

2011-1 Roermond

2011-2 Theater De Abdijhof

2011-3 Landeck (Oostenrijk)

2011-4 Augsburg (Duitsland)

2011-5 Augsburg (Duitsland)

2011-6 Roermond

2011-7 Theater De Abdijhof

2011-8 Veldhoven

2011-9 Harmoniezaal KHT

2011-10 Valkenburg

2011-11 Roermond

2012-1 Heerlen

2012-2 Amsterdam

2012-3 Roermond

2012-4 Ittervoort

2012-5 Theater De Abdijhof

2012-6 Venlo

2012-7 Maaseik (België)

2012-8 Roermond

Thorn

provincies

Overige BuitenlandProvinciaal 

(Limburg)

18% 

59%  

8% 

15% 

Geografische spreiding concerten KHT 2009-2012 

Thorn

Limburg

Overige provincies

Buitenland
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Diagram 5.4  

 

 

 

Tabel 5.3 Type concertaccommodaties KHT 2009-2012 

Concertnr. Plaats Concertnr. Plaats Concertnr. Plaats Concertnr. Plaats

2009-2 Roermond 2009-3 Heel 2009-6 Thorn 2009-1 (sporthal) Rotselaar (B)

2009-5 Roermond 2009-7 Heel 2010-4 Thorn 2011-5 (Goldener Saal) Augsburg (D)

2010-3 Roermond 2010-1 Heel 2011-2 Thorn 2009-8 Ittervoort

2010-5 Roermond 2010-2 Heerlen 2011-7 Thorn 2012-4 Ittervoort

2011-1 Roermond 2012-1 Heerlen 2012-5 Thorn 2011-9 (eigen zaal) Thorn

2011-6 Roermond 2009-4 Beek en Donk 2012-6 Venlo

2011-11 Roermond 2011-3 Landeck (O)

2012-2 Roermond 2011-4 Augsburg (D)

2011-8 Veldhoven

2012-7 Maaseik (B)

2009-9 Helden

2011-10 Valkenburg

Concertzaal (8x) Schouwburg / Theater / Buitenlokatie 6x) Overig (5x)

 Cultureel centrum (12x)

 

  

18% 

59% 

8% 

15% 

Geografische spreiding concerten KHT 2009-2012 

Thorn

Limburg

Overige provincies

Buitenland
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Diagram 5.5 

 
  

26% 

7% 

19% 13% 

19% 

16% 

Type concertaccomodatie KHT 2009-2012 

Concertzaal

Schouwburg

Theater

Cultureel centrum

Buitenlokatie

Overig
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5.3 Dirigenten en solisten 

Chef-dirigent Norbert Nozy  

Sinds 2004 is Norbert Nozy chef-dirigent van de Koninklijke Harmonie van Thorn. 

Geschiedenis 

Norbert Nozy werd geboren in 1952 in het Belgisch-Limburgse Halen. Via zijn vader komt Norbert in het plaat-

selijk harmonieorkest terecht en dit is meteen de aanloop naar lange en uitgebreide muziekstudies. 

Aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde Norbert Nozy 

eerste prijzen voor notenleer, transpositie, percussie, kamermuziek, harmonie en contrapunt. Hij behaalt ook het 

Hoger Diploma voor saxofoon met onderscheiding. Hij studeert orkestdirectie bij André Vandernoot, Leonce 

Gras, Yvon Ducene en bij Jean-Sebastien Bereau aan het Parijse Conservatorium. Bij Victor Legley gaat hij in 

de leer voor de studie van de fuga. 

 

Saxofonist 

Ondertussen ontpopt Norbert Nozy zich als een buitengewoon begaafd saxofonist. In 1970 is hij laureaat saxo-

foon van de Pro Civitate solistenwedstrijd. Drie jaar later behaalt hij de Gaudeamus Prijs te Rotterdam voor de 

uitvoering van hedendaagse muziek. Van 1972 tot 1975 maakt hij deel uit van het Belgisch Saxofoonkwartet en 

het Belgisch Saxofoonensemble. Norbert Nozy vertegenwoordigt België op diverse saxofoonsymposia, onder 

meer in Bordeaux, Brussel, Chicago, Gent, Londen, Luxemburg, Maastricht en Washington. In 1973 en 1974 is 

hij Visiting teacher and lecturer aan de North Texas State University. Het jaar daarop wordt hij saxofonist bij de 

muziekkapel van de Gidsen. 

 

 
 

In 1984 wordt Norbert Nozy kapelmeester bij het 1ste Belgische Corps in Keulen en een jaar later krijgt hij de 

leiding over de Muziekkapel van de Gidsen. Hij treedt geregeld op als solist met bijna alle Belgische symfonie-

orkesten, doceert saxofoon aan het Conservatorium van Maastricht en aan het Koninklijk Conservatorium van 

Brussel. Norbert Nozy geeft regelmatig masterclasses in binnen- en buitenland. 

 

De koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 

Van 1985 tot 2003 is Norbert Nozy chef-dirigent van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, het Belgische 

Eerste Militair Orkest. Met dit orkest geeft hij ook talloze prestigieuze internationale concerten en integrale uit-

voeringen van de symfonieën van Beethoven (Nr. 5 en nr. 9), Mahler (Nr. 3), Tschaikowsky (Nr. 6) en Shos-

takovich (Nr. 13). Bijzonder succesvolle tournees door Afrika, Azië en Amerika hebben de toch al indrukwek-

kende succeslijst van dit eliteorkest nog meer verrijkt. 



 

Koninklijke Harmonie van Thorn   40    Portfolio 2009-2012 

 

Norbert Nozy is van 1983 tot 1985 actief als dirigent van onze Thorner zustervereniging. Norbert Nozy is een 

groot voorstander van originele blaasmuziek en hij heeft talloze Belgische componisten aangespoord om voor 

het Groot Harmonieorkest van de Gidsen te componeren. In 1992 ontvangt hij voor zijn niet aflatende propagan-

da voor de Belgische muziek de Fuga Trofee. Norbert Nozy is een veel gevraagd jurylid op internationale con-

coursen en podia zoals het WMC te Kerkrade, Tenuto-concours te Brussel en het Saxophone-festival in Dinant, 

geboorteplaats van Adolphe Sax. Verder was Nozy ook dirigent bij de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Wil-

lem Friso’ te Assen. 

 

Tweede dirigent Guus Dohmen 

Al op achtjarige leeftijd kwam Guus Dohmen in aanraking met de blaasmuziek. Hij begon toen als bugellist bij 

de harmonie in zijn geboorteplaats Geleen. Na zijn studie HaFa-directie en klein koper aan het Maastrichts Con-

servatorium, waar hij studeerde bij de heren Hubert Cardous en Piet Stalmeier, werd hij in 1976 aangesteld als 

docent klein koper bij de muziekscholen van Eindhoven en Veldhoven. Nadat hij als praktiserend musicus voor-

al in de lichte muziek werkzaam was, begon hij in 1981 zijn carrière als HaFa- dirigent bij harmonie Melodie der 

Peel te Ospel. Dit orkest groeide onder zijn leiding uit tot een orkest van betekenis. Momenteel dirigeert hij 2 

orkesten in Noord-Brabant en Limburg. Naast het geven van 'normale' instrumentale lessen, leidt en leidde hij 

ook diverse ensembles, waaronder Pete's Corner Bigband, het CKE-jeugdsymfonieorkest Parnassos en het har-

monieorkest Aiolos. Met laatstgenoemd orkest werden meerdere (internationale) successen geboekt, onder ande-

re op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Onlangs is dit ensemble op tournee geweest in 

China. 

Sinds 1983 speelt Guus Dohmen trompet en bugel bij de Koninklijke Harmonie van Thorn, waar hij in 2001 

Harrie Cober opvolgde als dirigent van het jeugdorkest en in 2006 als 2e dirigent van het grote orkest werd aan-

gesteld. Bovendien is hij sinds 1994 als solo/1e trompettist verbonden aan het Philips Symfonie Orkest en 

werkt(e) hij mee aan diverse muzikale uitvoeringen als freelance musicus. 

 

 

 

Repetitoren 

Als ondersteuning van de chef-dirigent en 2
e
 dirigent zijn er nog een aantal anderen die helpen met het instude-

ren van de muziekwerken. Vaker zijn het dirigenten bij andere orkesten die als repetitoren op basis van instruc-

ties van de chef-dirigent werken, met als doel zo adequaat mogelijk muziek te maken. Dit is een uitstekende 

manier om, naast de thuisstudie, muziek in te studeren in gezamenlijk verband. Met name in de voorbereiding 

naar een concours is dit van niet te onderschatten belang. 
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Tabel 5.4 Dirigenten en (professionele) solisten KHT 2009-2012 

Dirigenten Aantal Ensembles

concerten uit eigen KHT concertnr. professionele gastsolisten concertnr. concertnr.

Norbert Nozy (27x) 27 Dirk Parren, trombone 2009-6 Mirel Lancovici, cello 2009-1, 2009-2 KHT-hoorngroep 2010-5, 2010-7

Guus Dohmen (3x) 3 Jessica Jansen, klarinet 2009-6 Roel Claessens, klarinet 2009-2 KHT-slagwerkers 2012-1 t/m 4

Wil Jacobs (1x) 1 Roy Munnecom, klarinet 2009-6 Nancy van Deursen, zang 2009-2

Thijs Tonnaer (1x) 1 Britt Stoks , fluit 2009-6 Rolf Prejean, piano 2009-10

Jan Cober *(3x) 1 Ankie Mofers, sopraansax * 2009-9+10, 2010-1+2 Herman van Kogelenberg, fluit *2010-4

Wouter Lenaerts (2x) 2 Stephanie Troost , hobo * 2011-7 Martin Hurkens, zang 2011-2

Tristan Uth (1x) 1 Norbert Nozy, altsax * 2012-2, 2012-3

Richard Dols, marimba * 2012-7, 2012-8

* cursusleider (2x) * professioneel * voormalig KHT-lid

Solisten

 

 

Vorige dirigenten
2
 

Jan Cober (1984 - 2003) 

Sef Pijpers (1959 - 1963 en 1971 - 1984) 

Wil Jacobs (1967 - 1970) 

Harrie Biessen (1956 - 1959 en 1963 - 1966) 

  Leo Sevriens (1954 - 1956) 

  Jean Claessens (1952 - 1953) 

  Henri Arends (1945 - 1952) 

  Harry Ramakers (1945) 

  Max Guillaume (1907 - 1944) 

  Jan Engelbert (Jean) Tonnaer (1863 - 1907) 

  Petrus Christophel Schmitz (1840-1863) 

  Jean Antoine Denier /Deneer & Jean Charles Meyer/Joannes Carolus Meijer (1812-1840) 

 

  

                                                           
2
 Bronnen: 

- Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn, J. Tonnaer, 1991 

- Dirigenten in Limburg, Biografisch woordenboek van harmonie- en fanfaredirigenten, Harry Strijkers, 2010 

- Akten in archieven gemeente Thorn/Maasgouw resp. RHIDOC Thorn 

- Lopend onderzoek geschiedenis Koninklijke Harmonie van Thorn (publicatie in voorbereiding), P. Parren 

 

http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/8-jan-cober-1984-2003
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/9-sef-pijper-1959-1963-en-1971-1984
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/10-wil-jacobs-1967-1970
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/11-harrie-biezen-1956-1959-en-1963-1966
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/12-leo-sevriens-1954-1956
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/13-jean-claessens-1952-1953
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/14-henri-arends-1945-1952
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/15-harry-ramakers-1945
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/16-max-guillaume-1907-1944
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/17-je-tonnaer-1863-1906
http://www.kht.nl/index.php/de-harmonie/de-harmonie/dirigent/17-je-tonnaer-1863-1906
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Diagram 5.6 

 
Diagram 5.7 

  

29% 

29% 

42% 

(Gast)solisten KHT 2009-2012 

Eigen solisten

Eigen prof. solisten

Gastsolisten

71% 

8% 

3% 

3% 

7% 
5% 

3% 

Dirigentenaandeel KHT 2009-2012 

Norbert Nozy

Guus Dohmen

Wil Jacobs

Thijs Tonnaer

Jan Cober

Wouter Lenaerts

Tristan Uth
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5.4 Samenwerkingspartners 

De Koninklijke Harmonie van Thorn geeft concerten in binnen- en buitenland op uitnodiging. Ze organiseert zelf 

concerten (in samenwerking met andere orkesten), verstrekt kompositie-opdrachten en fungeert als werkorkest 

bij dirigentenclinics en -examens. 

Tabel 5.5 Samenwerkingspartners KHT 2009-2012 

KHT organisatie Op uitnodiging Externe beoordelaars Organisatie

 i.v.m. subsidies elders

* Gezamenlijk Concert met HSM * gemeente Rotselaer(B) * gemeente Maasgouw * Kon. Philharmonie Bocholtz

* Concert Maaseik (2012-7) * Leopold-Mozart-Zentrum * Provincie Limburg * LBM (dirigentencursus

* Samenwerkingsverband     der Universität Augsburg(D) * Kon. Harm. O&U, Beek en Donk

    Top-4 concerten * Floriade Venlo * Harmonie St. Michael Thorn

* Stichting Joop Schreurs AWARD * Stadtmusikkapelle Landeck(O)

* Brigade Piron (bevrijding Thorn) * Fanfare Aurora Heesch

* Fanfare St. Caecilia Schimmert

* Stichting "Blazen in de Beurs

   Amsterdam
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HOOFDSTUK 6 GELUIDS- EN BEELDDRAGERS 
 

 

 

 

In de loop der tijd heeft de Koninklijke Harmonie van Thorn opnames op een aantal geluidsdragers gemaakt 

vanaf 1960, met destijds opnames op LP, later overgaand in de CD en tegenwoordig op DVD. 

LP’s: 

 

De LP "Manhattan Symphony”, KHT o.l.v. E.W.J. Jacobs (kant A) / Harmonieorkest der Oranje-Nassau 

mijnen o.l.v. Marcel Arbeel (Kant B), bevat de volgende werken: 

Kant A: 

*  Manhattan Symphony – Serge Lancen 

kant B: 

*  Internationale Favorieten – diverse componisten 

Deze LP is een registratie uit 1969 (Fontana Grand Gala Populair 626.322.QL). 

 

De LP "De Bokken van Thorn”, KHT o.l.v. Sef Pijpers, bevat de volgende werken: 

Kant A: 

*  Royal Processional – John J. Morrissey 

*  Music for Winds and Percussion – Elliot del Borgo 

*  First Suite – Gustav Holst 
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Kant B: 

*  Third Suite – Robert E. Jager 

* Crown Imperial – William Walton 

Deze LP is een registratie uit 1978 (Eurosound ES 46.448). 

 

De LP "De Bokken van Thorn op Concours”, KHT o.l.v. Sef Pijpers, bevat de volgende werken: 

Kant A: 

*  Metabolismos Ritmicos – Eduardo Montesinos (13 juli 1982, Arena te Valencia tijdens het Certamen inter-

naional de bandas de muscia “Ciudad de Valencia” door de ROZ) 

*  Poème du Feu: 1. Majestuoso – Ida Gotkovsky  (10 oktober 1982, bondsconcours te Schinveld door de 

ROZ/NOS) 

Kant B: 

* Poème du Feu: 2. Prestissimo – Ida Gotkovsky 

*  Sinfoniëtta No. 2 – Henk Badings (23 januari 1983, kampioenswedstrijden van de FKM te Etten-Leur door 

de ROZ/NOS) 

Deze LP is een registratie uit 1982/1983 (Eurosound ES 46.667). 

 

De LP "Sittards Mannenkoor 1897 – 1987, 90 jaar”, Sittards Mannenkoor en de KHT o.l.v. Jan Cober, 

bevat de volgende werken: 

Kant A: 

*  Polni Mše (soldatenmis) – Bohuslav Martinů (ensemble KHT, Sittards Mannenkoor en solist: Hub Claessens, 

bas-bariton) 
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Kant B: 

*  Cantilenas Profanas – Jef Penders (KHT en het Sittards Mannenkoor) 

*  A Sketchbook of Men – Thomas B. Pitfield (Sittards Mannenkoor o.l.v. Jos Besselink en solist: Hub Clae-

sens, bas-bariton) 

Deze LP is opgenomen in 1987 (Da Capo 7123). 
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CD’s: 

Diverse opnames uit de serie van de KRO Radio 4 “Zin in Muziek” , KHT o.l.v. Jan Cober: 

- Opname 9 maart 1991, Maaspoort te Venlo (zangsolisten: Graciela Araya en Hubert Delamboye) 

- Opname 24 april 1993, Maaspoort te Venlo 

- Opname 30 januari 1994, Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht 

- Opname 9 april 1994, i.s.m. koren Karlsuniversiteit Praag en Tsjechisch Koor, Pilsen, Maaspoort te Venlo 

(solist: Palle Fuhr Jörgensen, bariton) 

- Opname 22 januari 1995, Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht (solist: Arno Bornkamp, altsaxofoon 

- Opname 28 april 1996, i.s.m. het Nederlands Concert Koor (ingestudeerd door Rob Vermeulen), Muziekcen-

trum Vredenburg te Utrecht 

- Opname 9 maart 1997, i.s.m. het Nederlands Concert Koor, Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht (solist: 

Roeland Gehlen, viool) 

- Opname 17 mei 1998, Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht (soliste: Simone Rebello, marimba) 

 

De CD "Koninklijke Harmonie van Thorn”, KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

*  Manhattan Symphony – Serge Lancen 

*  Quatre Dances dans le style Roumain – Guy-Claude Luypaerts (solist: Wim Tonnaer, piccolo)  

*  Daphnis et Chloé (2
e
 suite) – Maurice Ravel 

*  Oratorio Olympique – Ida Gotkovsky (zang: Toonkunstkoor Utrecht) 

 

Deze cd is een registratie uit 1992 (KRO KK CD 9202). 

 



 

Koninklijke Harmonie van Thorn   49    Portfolio 2009-2012 

 

 

De CD "In Harmony”, met o.a. KHT o.l.v. Jan Cober, met het volgende werk: 

*  Symphony Nr. 4 – Alfred Reed (Live opname KRO van WMC 1993, verplichte werk concertafdeling)  

Deze cd is een registratie als cultureel aandenken aan de viering van het 100-jarig bestaan van de Rabobank 

Heel en Thorn in 1997. 

 

De CD "Homenaje”, KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

* Homenaje à Sorolla – Bernardo Adam Ferrero 

* Fantasia para un gentilhombre – Joaquin Rodrigo (solist: Emile Biessen, fluit) 

* Cancion de Gesta – Leo Brouwer  

Deze cd is een registratie op 19 juni 1999 in De Spil te Maasbracht, deels KRO opname (Rodrigo) op 13 maart 

1990 in de Maaspoort te Venlo. 

 

De CD "Remerciements, Masterpieces for Band 12”, KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

*  Remerciements – Serge Lancen 

*  Credo – Serge Lancen 

*  Symphonie Noël – Serge Lancen 
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*  Hymne de Fraternite – Serge Lancen (solisten: Didier Henry, bariton / Valerie Rijckmans, harp / koor: Ge-

mengd Koor Lentekrans) 

Deze cd is opgenomen in 1992 (Molenaar Edition 31.1042.72). 

 

 

De CD "WMC 1997, The Winning Concert", KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

*  Diptic Symfonic – Fransico Zacares Fort 

*  Concerto for trombone and windorchestra – Henk Badings (solist: Jörgen van Rijen, trombone) 

*  A Child’s Garden of Dreams – David Maslanka 

*  Till Eulenspiegles lustige Steiche – Richard Strauss 

Deze cd is een live-registratie van het WMC, op 27 juli 1997 in de Rodahal te Kerkrade. 

 

 

De CD "Symphonic Wind Highlights", KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

*  Belkis, Regina di Saba – Ottorino Respighi 

*  For Nathalie uit: Symphonie nr. 3, deel 3 – James Barnes 

*  Samson et Dalila (2
e
 acte, 3

e
 scene) – Camille Saint-Saëns (solisten: Hebe Dijkstra, mezzosoprano en Robert 

Bruins, tenor) 

  



 

Koninklijke Harmonie van Thorn   51    Portfolio 2009-2012 

 

 

De CD "In Concert", KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de volgende werken: 

*  1e, 2e en 3e entre-acte en de 1e prelude uit "Carmen" - Georges Bizet 

*  Romance, opus 26 - Johan Svendsen solist: Roeland Gehlen (viool) 

*  "Dans Bacchanale" uit "Samson et Dalila" - Camille Saint-Saëns 

*  Suite uit het ballet "Gayaneh" - Aram Katchaturian 

*  March, Lyric Waltz en Folk Festival uit de Jazz-suite nr. 2 - Dmitri Shostakovich 

Deze cd is een registratie binnen de serie Symfonische Blaasmuziek1997 van de KRO (Roy Schijff) in Muziek-

centrum Vredenburg te Utrecht. 

 

 

CD "WMC Open Dutch Championships 2003, the winning concert", KHT o.l.v. Jan Cober, bevat de vol-

gende werken: 

*  In Memoriam – David Maslanka 

 *  Dance Funambulesque – Jules Strens 

 * For Nathalie uit: Symphonie nr. 3, deel 3 – James Barnes 

*  Feste Romane – Ottorino Respighi 

*  Ateneo Musical – Mariano Puig 

*  Banda Sucre – Giovanni Orsomando  

Deze cd is een live-registratie van het mini-WMC (Open Nederlandse Kampioenschappen), op 7 december 2003 

in de Rodahal te Kerkrade. 
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CD "Russian Crownjewels", KHT o.l.v. Norbert Nozy, bevat de volgende werken: 

*  Overture on Russian and Kirghiz Folk Songs - Dimitri Shostakovich 

*  Romeo and Julia - Pyotr Ilyich Tschaikowsky 

*  Piano Concerto N° 2 in C minor - Sergy Rachmaninov Solist: Alexander Vaguener 

Deze cd is een live-registratie van het concert op 27 november 2005 in de Oranjerie te Roermond. 

 

  

CD "Mythic Themes", KHT o.l.v. Norbert Nozy, bevat de volgende werken: 

*  Don Juan - Richard Strauss 

*  Mandrake in the Corner - Christian Lindberg Solisten: Jörgen van Rijen & Bart Claessens 

*  Tierra Mítica - Bernardo Adam Ferrero 

* Slava! - Leonard Bernstein 

Deze cd is een live-registratie van het winnende concoursoptreden op 19 oktober 2008 in Theater De Maaspoort 

te Venlo. 
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Dubbel CD "Eminente Maestro’s Memorable Concerten”, KHT o.l.v. diverse dirigenten, bevat de volgen-

de werken: 

 

CD 1: 

*  Diane de Poitiers – Jacques Ibert (Landskampioenschap 8 december 1968, Concertgebouw te Amsterdam) 

(KHT o.l.v. Wil Jacobs) 

*  Trois Danses – Aram Khatchturian (13 december 1968) (KHT o.l.v. Wil Jacobs) 

*  Boule de Feu – Jos Hanniken (24 augustus 1962 te Kerkrade) (KHT o.l.v. Sef Pijpers) 

* Spirit of Life – Meindert Boekel (21 maart 1973 te Ittervoort) (KHT o.l.v. Sef Pijpers) 

 

CD 2: 

* Fuga uit: “Schwanda the Bagpiper” – Jaromir Weinberger (20 november 1988, Bondsconcours Rodahal te 

Kerkrade) (KHT o.l.v. Jan Cober) 

*  Fourth Symphony – Alfred Reed (25 juli 1993, WMC in de Rodahal te Kerkrade) (KHT o.l.v. Jan Cober) 

* Till Eulenspiegels lustige Streiche – Richard Strauss (20 juli 1997, WMC in de Rodahal te Kerkrade) (KHT 

o.l.v. Jan Cober) 

* Overture on Russian and Khirgiz Folksongs – Dmitri Shostakovich (27 november 2005, Oranjerie te Roer-

mond) (KHT o.l.v. Norbert Nozy) 

* Tierra Mitica – Bernard Adam Ferrero (19 oktober 2008, Bondsconcours in de Maaspoort te Venlo) (KHT 

o.l.v. Norbert Nozy) 

*  Slava! – Leonard Bernstein (19 oktober 2008, Bondsconcours in de Maaspoort te Venlo) (KHT o.l.v. Norbert 

Nozy) 
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CD "The winning concert", KHT o.l.v. Norbert Nozy, bevat de volgende werken: 

*  Divertimento – Oliver Waespi 

*  Redline Tango – John Mackey 

*  Bacchus et Ariane (2e suite) – Albert Roussel 

Deze cd is een live-registratie van het winnende concoursoptreden op 12 mei 2013 in de Philharmonie te 

Luxemburg. 
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DVD: 

 

 

 

DVD "Eminente Maestro’s Memorable Concerten”, KHT o.l.v. diverse dirigenten, bevat de volgende 

werken: 

*  Standard of St. George – Kenneth J. Alford (KHT o.l.v. Wil Jacobs) 

*  Trois Danses – Aram Khatchturian (KHT o.l.v. Wil Jacobs) 

*  Our Director – Frederick Biglon (KHT o.l.v. Thijs Tonnaer) 

* Spirit of Life – Meindert Boekel (KHT o.l.v. Thijs Tonnaer) 

* Banda Sucre – Giovanni Orsomando (KHT o.l.v. Jan Cober) 

*  Fourth Symphony – Alfred Reed (KHT o.l.v. Jan Cober) 

* Finale uit 5
e
 Symphony – Dmitri Shostakovich (KHT o.l.v. Norbert Nozy) 

* Concerto for marimba & band – David Maslanka (KHT o.l.v. Norbert Nozy, solist: Richard Dols) 

* Huapango – José Pablo Moncayo (KHT o.l.v. Norbert Nozy) 

*  Laura Segura – Pablo Sánchez Torrella (KHT o.l.v. Norbert Nozy) 

 

Deze dvd is een live-registratie van het Jubileum Matineeconcert van de KHT op 25 november 2012 in de Oran-

jerie te Roermond. 
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Geraadpleegde bronnen / publicaties: 

 

 De Geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn, Johnny Tonnaer, 1991. 

 

 

 

 Graaf Adolf von Hompesch-Rürich – Over de banden tussen muzikaal Thorn en de grafelijke familie Von 

Hompesch (1834-1893), Drs. Luc Wolters, 2012. 
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 Dirigenten in Limburg, Biografisch woordenboek van harmonie- en fanfaredirigenten, Harry Strijkers, 

2010. 

 Akten in archieven gemeente Thorn/Maasgouw resp. RHIDOC Thorn. 

 Lopend onderzoek geschiedenis Koninklijke Harmonie van Thorn (publicatie in voorbereiding), Drs. Peter 

Parren. 

 De jaarverslagen van de KHT. 

 Het verenigingsblad “Vannebuk”.  

 Thorner Nieuwsbrief (Vereniging Vrienden van Thorn) (met dank aan Henk Straetemans). 

 Archief van de KHT (met dank aan Maarten Coolen en Bert Richter †). 

 Music & Show, juli/aug. 2010, Frank Vergoossen. 

 Privé-archief Frans Brouns. 

 Privé-archief Peter Parren. 

 Foto’s: o.a. Hans Sweegers, Har Bokken, Jean Paul Urlings. 

 


