
 

Tilburg, augustus 2018 

 

Beste lid van de Heemkundekring Tilborch, 

2018 stond en staat voor ons in het teken van het 175-jarig bestaan van de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Wij 

vieren dit met bijzondere muzikale belevingen!! Zo willen we Tilburg en omgeving muziek laten ervaren. Het is 

onze overtuiging dat muziek een positieve rol in ieders leven kan vervullen, zowel bij ouderen, jong 

volwassenen als de jeugd.  Maar ook de geschiedenis van de Nieuwe Koninklijke Harmonie wordt met een 

lezing belicht. Deze staat gepland op 15 november 2018, mede verzorgd door de Heemkundekring Tilborch. 

 

Naast de lezing is de grootste muzikale activiteit van dit feestjaar het Jubileumconcert. Het Harmonieorkest 

NKH en het Seniorenorkest Tilburg vormen gezamenlijk het speciale Jubileumorkest, dat voor de pauze de 

beroemde Peer Gynt ten uitvoer brengt olv dirigent Peter Spierings. Het spannende verhaal van Peer Gynt 

wordt verteld door podiumkunstenaar Peer de Graaf. Na de pauze speelt het Jubileumorkest olv dirigent Jan 

Hermans een vrolijk en feestelijk programma, vocaal ondersteund door Marieke van Middelkoop en Thom 

Craane. Het programma voor de pauze is voor volwassenen EN kinderen. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als we u, met partner, mogen begroeten op 

Jubileumconcert 16 september 2018 

Daarvoor kunt u kaarten á € 3,- (servicekosten+ consumptie) bestellen via 

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/34597/jubileumconcert-nieuwe-koninklijke-harmonie. 

Vanzelfsprekend zijn ook kinderen van harte welkom; zij betalen ook € 3,-. 

 

Vanaf 14.00 uur verwelkomen wij u in de Concertzaal Theaters Tilburg; aanvang concert is 14.30 uur.  

 

Na de pauze geven wij de aanwezige kinderen de mogelijkheid kennis te maken met muziekinstrumenten in 

een kinderworkshop begeleid door Barend Zoontjes, betrokken bij opleiding Docent.  Zij beluisteren 

fragmenten van de muziek en het bijbehorende verhaal. Daarna worden zij gestimuleerd hun eigen fantasie te 

laten horen. 

Het concert duurt tot ongeveer 17.00 uur, waarna u nog heerlijk kunt borrelen en nagenieten.  

Ter informatie: de fietsenstalling van de Concertzaal zal tot 20.00 uur geopend zijn. 

 

Wij wensen u een feestelijke avond! 

Namens het bestuur, 

Ali Amras, voorzitter 

https://www.theaterstilburg.nl/evenementen/34597/jubileumconcert-nieuwe-koninklijke-harmonie

