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De StedeWØra Harnsonle wW 4.,
partIl weer volop meeblazan.
Met een eigen gebouw, bijna
andertialve eeuw ervaring en
een Nederlands twklkamplo.n
binnen de gelederen zoekt de
veeeeiging In Harderwijk moge
flikbeden om op de been leb
ven end. weatearmuztek te
versterken. ..Muzlek Ii emotie

T.eke Dijkstra
Htuderwijk

Na ten paar nweiiaIIW ‘aten — ver
trekkende mu,k.,anren nauwe

lijks unwaj, a(heid van een dira
geur en onderling gekissebis over
de koers-hebbende leden afgeb
pen nuand ren nieuw bettuur met
oudgedienden In het zadel gehe
ren

Later deze maand spreekt de le
denvergadering over het beleids
plan van dat bestuur met daarin
onder andere aandacht voor het
gebouw aan dc DevciirerwCg. ver
stedring van her orkeer en het aan
trekken van nieuwe leden. jongen
oud,

,,Waar willen we heen en hoe

gsari we dat doen”. zegt Wouter
(.roenrweg (o) zonder v*a
ken, maar met een duidelijk ufr’
rncpaekn. i doorwtefldeOlld
vooçainr, -van wndeWfenI1flI
nog rrprtecrde In liet harmonie

gi’boui met dc rnu,irkbwpel un

le l’lantaç,c zag liet als .anderr

otad-brsluurlirdrfl en mU7Ikafl

(en.tat het niet goed ging met hun

vereniging. ‘Tijd snor«n duidt”

‘like aanpak. ,cgr nk alluxofofitSt

Ituben Palraa( (44
Re1angrik arpect daarvan Is het

waorm.allg 1’ itstlflt5 MllltIlr1t

huis aan de r,rvents’rWfgdJ ruim

lezer” .,etd gjkø hr. ver’

Harmonie na
ai iderhalve eeuw
r!j springlevend
Ii., ‘..li.dohjke Iliirrnci’iw l1.t•

deremk werd oogetfr)il n
1fl78 en 4 daarmee een v4n

cie .,sJele ve(efeJ:flgnfl e.
1 t.rirerkIc. Do vete’
t.e’leal uit een ‘,iia.’l.r.’ls
orkest t ‘nrjr.fl qIOQ’5’7

tjel u-,qd) Iml ,..,..iar’,’
kost (.5’ leden cJ1f’;l’.lO duti

‘n een group

m,,tt.tt/tilelatb (9
(edl1 In Fvii wilndefl Wal
‘t’ OOIt (“?tl ‘j,,,mh4jld en
een rnnrolengband.
Voor een volwaardig hrvmo.
rie,o’ko,t 24fl wolgeflir
,.In’ W’..,’-’ oeneweg
veertig lot •riittIg muzikanten
flo goed verdeeld c,o
iie dalende aaciks en
o.t’urflet4Vf’. ?ObI trom
petteil. trombone,. btwmnel
ton. lalotoonli. liulton.
tagol. hoorne sri melodedi
en “miiih slagwerk. Verde.
natuudilk een delgant. de
mOnt worden betaald wol
geoe de CAO. VesSel de
Iik,eini weep twfrmnrs. le
traÎnvn met de beton. sein
Dsiirunri ver, Iladon - Rome
(14) vorige meand In Aimera
Nederlands kampioeri In
haar leefiWegroop en
klaasa Een bzondeee DrIe
luli, dduC tr&nslr Wondy
Roodenbuzg (22)1e eerder
b,tennationaal mnee*aaide In
deze sport.
De tltedeka mode ver
zorgde bi december voor da
2fr., keerde VoWtt.
zang In hot DoltIna,iuirt

hletorgrknapwpandmoetinhun
pLannen ren mutickerarnam wor
den waar koren, amateurmusid.
tnuzlekdaeenwn, orkesten, bands
en nujoivries uit de regio ruimtes
kunnen huren.Tr regelen dooreen
aparte stichting.

Dc samenwerking met Cultuur-
kust moet nieuwe orkestleden op
leveren en ze hopen mensen dic Juist daarvoor ii een beider be
eerder ,pcelden bi het orkest te leidipLin nodig. stellen de twee 1
krijgen. ,,We willen het enthousi- bestuursleden. Daaraan ontbrak
asme weer terugbrengen voor dit heide laate tijd Door reniajoop
soort muziek.” nden-naieeldrss

Voor l’al,graaf is het samen spe- -. en dc lasten’ van het CICfl gr’
len vooral ontspanning. ,.Ie bcntzo bouw stond het vorige lwsruur al
gefoc ui, op dat Instrument en om enige tijd onder druk. Verder Is er
her oedre.pelen. Dan kcm)e vol aIeenrijdjegeen’eWvanedtri
energie weer tenig” gent.

Mu,lek t’. gevorl’, zegtGroene- (;rsjirekken me, andere vireni
weg. ,,Als ie merkt dat het publiek gingen over een groot regionaal
geraakt wordt dootiruwaar je en- anurewo,kest op hoog niveau ver
derden van bent. Dat is prach- warerden. Wel werd later verder

gepraat mrtChrissrlijkel(armonie
Het pas niet per te om conicr- Crescendo In lrmeIo Daarmee

varndumnlveau. maar voor een worden overen weet al langere rijd
concert moet her wel van ecn be- muzikanten uirgelccnd teer uit
paald niveau zijn. War wij willen Is vocdnen en ze treden soms geza
mensen naar dat niveau brengen. menlijkop.

Maar bij de uitwerking van het

II idee van gezamenlijke rr-pctlrir-r
ging her mis. ,egt Groonweg. ..r

Al.je merkt dat het melo kon allcen op dondt-rdag,wtj
op maandag. Daar Is het eigenlijk

publiek geraakt grrani

wordt dooi Iets waar Bij de 1-tarmonte kwamen ze er
ook onderling niet meet uit, hen

jeond.rde& VNI aantal leden vanrok naar (‘ree

bent... Dat Is prachtig cendoenwiemnd:hlk:optehct

— wuie’ oonewg, voorsitlor vuld

Plan voor muziekcentrum Deventerweg

Harmonie hervindt
haar enthousiasme
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A Voorzitter Wouter Gr0000wet - - t met de St*d.
een duidelijk nieuwe koers in.

bouwô en veigrooL Onderhoud en
energie kosten veel gcId dat willen
ze verdienen met de verkoop van
de beheerderswoningeti un dc
aehrerzijde.


