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Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten. 

 
Gustav mahler (1860-1911)  
OosteNrijks componist en dirigent. 

  
 
 
Afsluiting seizoen 
 
Op zaterdag 11 juli hebben wij een korte en beetje vreemde muzikale periode, n.a.v. 
coronamaatregelen, afgesloten in ons verenigingslokaal met een verenigings-pubquiz. 
Met passen en meten en een slimme groepsindeling is het gelukt een gezellige avond te organiseren 
voor de deelnemende leden en hun partners. Het was een avond vol ‘spanning’ en plezier en we zijn 
met een versterkt verenigingsgevoel de zomervakantie ingegaan. Simone, Vivian en Richard hebben 
zich veel moeite gedaan om 100 verrassende, veelzijdige en veelal “Caeciliaanse” vragen te bedenken 
die soms zorgden voor gefronste wenkbrauwen, dan weer diepe denkrimpels en vaak een grote lach. 
Het bleef spannend tot het eind, waarna het gelegenheidsteam 'Stamp & Jam' er met de 1e prijs 
vandoor ging.  

 
 
 

Vakantie in coronatijd 
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Kindercommunie 
 
Op zondag 23 augustus begonnen de wekelijkse repetities weer waar 
wij ons konden richten op het uitgestelde communiefeest in Simpelveld 
dat verschoven was naar zondag 20 september. Weliswaar konden we 

uiteraard gezien de omstandigheden 
de H.Mis niet opluisteren maar werd 
onze muzikale bijdrage voor en na 
de H.Mis bijzonder op prijs gesteld. 
Staande in de voortuin,onder de 
stralende zon die zich meer liet gelden als menig communiefeest op 
de oorspronkelijke data in mei, van de pastorie werd hiervoor een 
passende oplossing gevonden. Gezien de omstandigheden een uiterst 
geslaagde opzet.  

 
 
 
 
In Memoriam  

 
De vereniging bereikte het droevige nieuws dat ons erebestuurslid en oud 
voorzitter Karl Franssen op 15 september op 87 jarige leeftijd is overleden. Karl 
was voorzitter van zijn “Kõnigsblaue Mannschaft” van 1964 tot 1970 om vervolgens 
als bestuurslid te fungeren. We verliezen met Karl niet alleen een harmonieman in 
hart en nieren maar ook iemand die de naam van onze vereniging uitdroeg tot ver 
buiten onze dorpsgrenzen in de positiefste zin van het woord. Iemand die buiten 
de harmonie ook in de Simpelveldse gemeenschap en ver daarbuiten een graag 
gezien persoon was. Ongekend organisatievermogen en met de nodige humor wist 
hij steeds verbindend op te treden zowel binnen de vereniging alsook naar buiten 
toe. Onvergetelijk blijven zijn speeches, ideeën en optredens tijdens feestavonden 
en uitstapjes van onze vereniging. Mede door zijn toedoen  en initiatieven werden 

onvergetelijke (concerten) reizen gemaakt naar o.a. België, Duitsland en Oostenrijk. Met respect en 
waardering zullen wij altijd terugdenken aan Karl Franssen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel 
sterkte toe met dit verlies. 
 
 
Verjaardagskalender 

 

- 02 oktober John Notermans  steunend lid 

- 03 oktober Stephanie Voncken-Spierts dwarsfluit 
- 13 oktober Jean Franken   erelid 

- 24 oktober Pascal Schlechtriem  tamboer 
 

 
 

- 02 november Jos Bindels  slagwerk 
 
 
 
 

- 03 december Patty Schouren   saxofoon-alt 

- 08 december Paul Crutzen   steunend lid 

- 12 december Jan Muijrers   erelid 

- 14 december Vivian Frings-Nijst  fagot 

- 24 december Nicole Schlechtriem-Ruijters klarinet  

- 28 december Ruben Claessens  euphonium  

- 28 december Petra Meuwissen-Smits  steunend lid  
-  
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Verenigingsagenda o.v.b.: 
 
- 11 oktober   Miniconcert (opname) 
- 08 november   Leerlingenmiddag. 
- 29 november   Caeciliaviering. 
- 25 december   Opluisteren H. Mis 1e Kerstdag. 
Uiteraard kunnen data en/of evenementen kortstondig wijzigen i.v.m. veranderende 
coronamaatregelen 

 
 
 
 

Componist 
 
In elke uitgave vindt u in deze rubriek een korte biografie van een componist waarvan een of meerdere 
composities in het actuele concertprogramma van het harmonieorkest zijn opgenomen. 
Deze keer aandacht voor:  
 

Oscar Navarro Gonzalez 
(Componist, muziekpedagoog, dirigent en klarinettist. Geboren 1981 in Novelda Spanje) 
 
 

Oscar Navarro studeerde aan het conservatorium in Alicante 
(Spanje) en behaalde aldaar zijn Bachelor of music als 
uitvoerend klarinettist. Vervolgens studeerde hij in 
Barcelona 

Op zeer jonge leeftijd was hij al lid van het jeugdorkest van 
Murcia en het nationale jeugdorkest van Spanje, waardoor 
hij vele concertreizen maakte in Europa en Azië.  

 

Zijn interesse aan compositie voerde hem tot studies voor compositie en directie aan de Allegro 
internacional music academy te Valencia 

In oktober 2006 won hij een 1e prijs tijdens een internationale compositiewedstrijd met het werk ‘’El 
Arca de Noe’ 

Hij studeerde nog aan de Thornton School of Music van de University of Southern California in Los 
Angeles compositie van film- en televisiemuziek en behaalde in 2008 zijn Master of Music aldaar. 
Recent werkt hij veel met de filmcomponist Christopher Young samen. 

Enkele orkestwerken:  
El Arca de Noe 

  The seven trumpets of the Apocalipsis 
Symphonisch gedicht ‘Paradise’ 

Enkele harmonieorkest werken: 
 Andres Contrabandista 

Symphonisch gedicht ‘Trips’ 
Ouverture ‘Shanghai’ 

Verder vele processiemarsen en paso dobles, alsook diverse kamermuziek 

 

 
In het huidige concertprogramma heeft het harmonieorkest opgenomen ‘Andres Contrabandista’ 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/University_of_Southern_California
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christopher_Young


 

Kijk voor meer informatie op www.HarmonieSimpelveld.nl. 

4 

 

Harmoniehistorie 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            In de volgende editie aandacht voor de WMC-deelname 1978 
 

 
 
 
Redactie nieuwsbrief “De Harmenej” 
 
Heb je interessante berichten en/of nieuws voor het volgende nummer, mail dit dan uiterlijk voor  
28 december a.s. naar de redactie: nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl 
Volgende uitgave: januari 2021. 
Onze vereniging is te volgen via Facebook en Twitter. Aanmelden kan op www.Facebook.com en/of 
www.twitter.com, zoek onze vereniging op en wordt vriend of volger! Op deze manier word je op de 
hoogte gehouden van het laatste actuele nieuws.  

mailto:nieuwsbrief@harmoniesimpelveld.nl
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/

