Jaarverslag 2016 Koninklijke Harmonie Concordia van 1839
Dit verslag biedt een overzicht van de activiteiten welke in 2016 hebben plaatsgevonden. Dit betreft zowel
stand alone activiteiten van de harmonie als ook activiteiten waarin de harmonie heeft bijgedragen aan een
algemene culturele activiteit binnen de Gemeente Hilvarenbeek.
De volgende activiteiten hebben in 2016 plaatsgevonden :
1. Nieuwjaarsconcert : een concert waarbij naast het harmonieorkest en de slagwerkgroep ook de
diverse jeugdorkesten hebben opgetreden.
2. Carnavalsconcert : een avond programma evenals een zondagmiddag programma ingevuld door
zowel de harmonie als ook de slagwerkgroep
3. Leveren van bijdragen aan de carnavalsoptochten van zowel Biets-Houtakker, Esbeek als ook
Hilvarenbeek
4. Uitreiking en concert waarin de Sjef Roberts KHC studiebeurs wordt uitgereikt aan een jeugdig
muzikaal talent. Tijdens dit concert vindt een duidelijke samenwerking plaats tussen de
jeugdorkesten en het harmonie orkest
5. Optreden voor de basisschoolkinderen van de basisscholen in de Biest-Houtakker, Esbeek en
Hilvarenbeek genaamd Het Tinnen Soldaatje
6. Verzorgen van bijdrage aan het muziekonderwijs op de basisscholen door organisatie van de
blazersklassen op alle basisscholen in Biest-Houtakker, Esbeek en Hilvarenbeek waarin alle
leerlingen van de groepen 5/6 kennis kunnen maken het het bespelen van een blaasinstrument
7. Verzorgen van scholenconcerten in ensembles, waarbij de leerlingen van de groepen 4 van de
basisscholen in Biest-Houtakker, Esbeek en Hilvarenbeek kennismaken met blaasmuziek en de
verschillen leren tussen hout en koper instrumenten
8. Muzikaal opluisteren van de intocht van de wandelvierdaagse te Hilvarenbeek
9. Muzikale opening van de Kermis te Hilvarenbeek een samenwerking tussen de jeugdorkesten en het
harmonie orkest
10. Verzorgen van serenades bij Gouden Bruiloften in Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek
11. Organisatie van vlooienmarkt in Hilvarenbeek
12. Pepernotenconcert voor alle basisschoolleerlingen in Hilvarenbeek waarin een combinatie wordt
gemaakt tussen theater en muziek
13. Verzorgen van concert met als thema: Muzikale verhalen. Hierbij werd een link gemaakt tussen
muziek, zeefdrukkunst en verhalen. Een succesvolle samenwerking tussen Koen Ketelaars, de
harmonie als ook de Bibliotheek van Hilvarenbeek
14. Seizoensafsluitingsconcert op de Vrijthof in Hilvarenbeek
15. Inhalen van Sint Nicolaas in zowel Hilvarenbeek als ook Biest-Houtakker
16. Organisatie van een tweetal jeugdactiviteiten voor alle leden onder de 18 jaar
Bovenstaande activiteiten geven een overzicht van de activiteiten van de KhC van 1839 gedurende 1 jaar.
Hierbij is nadrukkelijk sprake van het verzorgen van zowel concerten als ook het leveren van een bijdrage
aan het muziekonderwijs in Hilvarenbeek.

