
Galaconcert 2017           
 

Harmonie Heer Vooruit zet de 15 jaar geleden ingezette traditie voort 
en organiseert op zaterdag 9 december haar 16e Galaconcert. Omdat  
het MECC auditorium niet beschikbaar is, is besloten om opnieuw te 
kiezen voor het Theater van Mercedes-Benz CAC in Randwijck. Dit 
besluit betekent wel dat we in vergelijking met de afgelopen jaren 
slechts over 350 plaatsen beschikken.  
 
Ook dit jaar is de organisatie er in geslaagd om weer een tweetal 
internationale toppers te contracteren om samen met Harmonie Heer 
Vooruit te concerteren. Graag delen we met u de bijzondere manier 
waarop dit tot stand is gekomen. 
 

Omar Tomasoni, onze solist van verleden jaar, vertelde dat hij best 
wilde proberen zijn zus, een top mezzosopraan uit Italië te overtuigen 
om dit jaar haar medewerking te verlenen aan ons concert. Na een 
aantal telefoontjes en e-mails kwam de bevestiging dat Romina 
Tomasoni op 9 december graag haar medewerking verleen.   

   
   
Romina Tomasoni zingt in de grote operahuizen over de hele wereld. 
Zij maakt nu een stap van de Scala in Milano naar het Mercedes-Benz 
theater in Maastricht,  waar ze begeleid zal  worden door Harmonie 
Heer Vooruit. We. verheugen er ons nu al op. 
 
Aandachtig toehoorder bij het vorige Galaconcert verleden jaar was de 
partner van Omar Tomasoni , de saxofoniste Femke IJlstra. Ook zij 
behoort tot de top in haar metier. Femke is onder andere vaste 
remplaçant bij het Concertgebouw Orkest en de andere grote 
Nederlandse orkesten. Daarnaast is zij zeer actief in verschillende 

ensembles Femke was snel overgehaald om samen met schoonzus 
Romina op te treden in Maastricht. 

         
 

In de aanloop naar het Galaconcert 2017 is Femke al enkele keren in 
Maastricht te zien. Zij verleent tijdens het Festival Musica Sacra haar 
medewerking aan een productie van Micha Hamel, Kus de regen. 
Meer info hierover is te zien op www.theateraanhetvrijthof.nl.  
 

Gezien het beperkte aantal kaarten is het zinvol om tijdig uw kaarten te 
reserveren op het vaste voorverkoop adres of op de vaste 
repetitieavond op dinsdag in Aen de Wan. 
 

De kaarten kosten 15,00 Euro. Voorverkoop bij: 

 Monique Budy, Desiree Leesensstraat 34 Heer/Maastricht. Tel. 
043-3614014 

 Per email: info@vriendenheervooruit.nl 
Uiteraard kunnen bezoekers van het concert gratis parkeren op de 
grote parkeerplaats van Mercedes-Benz CAC 
 
 Namens de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit.  

http://www.theateraanhetvrijthof.nl/

