Uitnodiging:
live stream concert zaterdag 19 december
tussen 14.00-18.00 Roermond
We gaan op zaterdag 19 december 2020 voor het eerst een
livestream concert geven. Wij nodigen u uit om samen met ons de
voorstelling te vieren en te beleven.
We zullen in kleine ensembles laten horen en zien wat we kunnen.
We hopen dat onze verhalen, gezang, gitaarspel en
blazersgeluiden u zullen inspireren.

We wensen iedereen veel luisterplezier en een
mooie kersttijd. Blijf gezond!
Na afloop van onze presentatie zal de Koninklijke Harmonie van
Roermond tussen 17.00-18.00 een concert verzorgen.
We hopen u online als toeschouwer te mogen
begroeten.
U kunt kijken via basisgroep Jonge Kerk
Roermond, dan naar home en daar naar
kerkdienst gemist.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1673
Of via QR code hiernaast.
Met vriendelijke groet Harrie Wolters, namens de werkgroep KHR
nooit te oud?!

PROGRAMMA VOORJAAR 2020
start week 18 januari 2021,
opgeven voor 25 december 2020
Opgeven kan via:muziekeenlevenlang@gmail.com
of info@nooitteoudroermond.nl.
kosten 1 euro p.p

GITAARLES
Ook in 2021 starten we onder leiding van Mirjam Pulles
weer met een nieuwe cursus gitaarles. In kleine groepjes
kunt u gitaar leren spelen. U zorgt voor u eigen gitaar.
Wij zorgen voor leuke lessen en een gezellige sfeer
Je komt toch ook: Nooit te oud om te
leren….gitaarspelen

BLAZERSKLAS
Onder leiding van onze projectleider Harry
Wolters kiest u het instrument dat u altijd
wel hebt willen leren spelen.
Klarinet, saxofoon, trompet, slagwerk of ….
Samen met Harrie Wolters en onze
bevlogen docenten maakt u in groeps-en
individuele lessen kennis met het door u
gekozen instrument.

VERHALEN VERTELLEN
Zit U boordevol verhalen en wil U ze met ons delen? Of
wil U graag verhalen leren vertellen?
Dan is de cursus verhalen vertellen misschien iets voor
U. We hebben in onze ogen een geweldige verteller en
inspirator Ilse Meelsbergh bereid gevonden deze cursus
te geven. Donderdagavond 19.00-20.30 uur.
Deze cursus bestaat uit 8 lessen van 1,5 uur.
Maximum aantal deelnemers 8.

ZINGEN
We willen zo graag weer zingen. We hebben
Liesje Tuatobun en Ceryll Aubert bereid
gevonden om op dinsdagmiddag in kleine
groepjes te gaan begeleiden met zingen. We
gaan uit van een starttijd van 16.00.
Vindt U zingen geweldig en wil U samen met
anderen U stem laten horen , meldt U zich
dan aan. Samen kiest u de liedjes uit waar U
aan wil werken.

