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De lente is in het land, een zonnekuur geeft ons allemaal weer
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400 -tal enthousiaste luisteraars mochten we zowel klassiekers als
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Harmonie Waterschei-

Klimop is het symbool van trouwe liefde en

Zwartberg

vriendschap. Een klimop is een klimmende

Dit is een

heester, als het ware de zinnebeelding
voor het enthousiasme en de wil om steeds

© VZW Harmonie
Waterschei-Zwartberg
2016

nieuwe stukken van Buurman begeleiden. Het was een geweldige
avond en een nog geweldigere samenwerking met Geert en Koen.
Ook onze eetdag was weer een waar succes met dank aan alle
helpende handen en uiteraard onze eters. Door deze vrijgevige
steun waarbij onze sympathisanten in een ontspannen en als het
ware familiale sfeer konden tafelen, kunnen wij ons beste
beentje voorzetten om smaakvolle optredens te
geven.

hoger op de muzikale ladder te klimmen.

En we blijven niet stilzitten. Met de zomer

Een klimop hecht zich met zuigwortels,

in het vooruitzicht werken we weer volop

de standvastigheid in wel en wee, nooit
driemaandelijkse uitgave verslagen ondanks tegenslagen. Een klimop
van VZW Harmonie
heeft geel groenachtige bloemen in een
Waterschei-Zwartberg

Botswing, kregen we de eer en het genoegen om samen met

Optreden met Buurman

Waarom Klimop?

somethinghere.net

Na een welgesmaakt nieuwjaarsconcert met gastoptreden van
Buurman op te treden in C-mine. Voor een zaal gevuld met een

Zoek naar groep:

Vormgeving

vitaminen om het muzikaal jaar te beleven, en hoe!

10

Verslagen

aan de voorbereiding van ons intussen al
16e stadsgalaconcert. Ditmaal mogen
wij opnieuw een bekende zanger

tros, rijk aan honing, de samenhorigheid

verwelkomen : UDO. Samen met Udo

van elkeen zijn talenten rijkelijk

gaan we het verleden herbeleven.

vermenigvuldigd, met als doelstelling een

In een nieuwe format zullen we een

geheel van zoete klanken.

concert geven in de vorm van een
radio uitzending.
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Beste muzikanten, leden, sponsors en sympathisanten,

Repetities
(089 / 35 46 53)

Voorwoord
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Dergelijk stukje nostalgie is zeker een

2016-1

moment om niet te missen, dus bestel tijdig
je kaarten bij onze muzikanten, via e-mail
of via de website. Maar ook na ons jaarlijks
stadsgalaconcert is ons avontuur niet voorbij.
In het kader van het project ‘Ukelila’ van de
vzw MiK (Muziek voor ieder Kind) zal onze
harmonie de leerlingen van de school de
Stippestap en de St Jozefschool begeleiden
in een toonmoment dat plaatsvindt op 14 mei
2016 in de Singel te Waterschei. Ukelila is een
muziekeducatief programma dat kinderen
in basisscholen de mogelijkheid geeft om
een instrument te leren spelen. Voor meer
informatie kan u terecht op de website www.
ukelila.be.
Ter afsluiting van ons muzikaal jaar zal onze
harmonie ook dit jaar weer figureren in
Bokrijk waar wij op 16 mei 2016 verschillende
muzikale intermezzi zullen brengen voor
bezoekers. Ook weer een jaarlijkse klassieker
waarin sfeer en nostalgie centraal staan.
Geniet van de lente, droom al van de zomer
en wij hopen u op onze volgende activiteiten
te mogen begroeten!
Uw voorzitter,
Tanguy Pâquet

ARMANDZEGT:
Het publiek
zal het
goed vinden.
Of slecht.
Waarschijnlijk
één van
die twee.

Muziek & Ik
CZESLAW NOVAK
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~ anno 1952 ~

72 jaar
Sax-Tenor

Ik ben begonnen op 12-jarige leeftijd bij deze harmonie, en dit als
trommelaar. Mijn eerste uitstap was de processiestoet in Waterschei,
wat altijd een hoogdag was. En tevens de kermissen, ook altijd heel
gezellig, waar we aan de logementshuizen een serenade speelden en
vervolgens getrakteerd werden op een pint of twee en meer...
Mijn opleiding als trommelaar heb ik gehad van Bèrke Vliegen,
boven in het zaalke van de Casino. Ik ben dan trommelaar geweest
tot ik 16 jaar was, en dan notenleer gaan volgen in de schoot van de
harmonie bij meester (Jaske) Lambrechts. Na een tijdje kreeg ik mijn
instrument: een sax-alto. Mijn opleiding hiervoor heb ik gehad van
Bèrke Berger.
Na een paar maanden zat ik bij de grote harmonie, onder leiding van
Callie Lens. Mijn volgende dirigenten waren: meester Lambrechts,
Pierre Schrijvers, Felix Ceunen en nu Armand Steyfkens.
Enkele maanden na de ontbinding van de harmonie Sint-Barbara is
dan de nieuwe harmonie Waterschei-Zwartberg ontstaan en zijn we
opnieuw begonnen met 10 à 15 muzikanten in café Knippenberg aan
de koolmijn in 1969. Dankzij een aantal mensen die er destijds hun
schouders onder gezet hebben, zoals meester (Jaske) Lambrechts,
Jef Olaerts, en Gerard Bijnens is deze harmonie blijven bestaan.
Muzikale groeten!
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HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG
OLV ARMAND STEYFKENS

MET GASTOPTREDEN VAN

UDO
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2016
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Optreden met
Buurman

Al onze muzikanten speelden

Tijdens ons stadsgalaconcert

eigenlijk eindigt om 22u. Om

van 2012 hadden we de eer
om Buurman te begroeten en

gedreven mee en vergaten
daarbij even dat onze repetitie
22u30 sloot onze dirigent dan
toch maar noodgedwongen de

begeleiden. Het werd een

repetitie af.

geweldig concert !

De daarop volgende weken

In de loop van 2015 plande de

oefenden onze muzikanten

dienst Cultuur van de stad
Genk een optreden in C-mine
van de groep Buurman. De
vraag werd aan onze harmonie
gesteld om deze fantastische
groep te begeleiden. Met veel
enthousiasme gingen onze
muzikanten volmondig in op dit

met veel plezier de diverse
stukken van Buurman. Zowel
klassiekers die we reeds op
ons stadsgalaconcert gespeeld
hadden als nieuwe stukken
passeerden onze pupiters
en onder het alziend oog en
alhorend oor van Armand, werd

aanbod.

het repertoire ingestudeerd.

Een eerste keer kwamen Geert

18 maart. Reeds om 16 uur

en Koen op onze repetitie in
de Kring. Onmiddellijk klikte
het opnieuw tussen onze
muzikanten, onze dirigent
en Buurman. Een heuse
wisselwerking ontstond bij het
vormen van het programma.

kwamen onze muzikanten
massaal samen in C-mine om de
laatste hand te leggen aan het
concert dat die avond om 20u15
zou plaatsvinden. Nog enkele
licht- en geluidsaanpassingen,
een aantal aandachtspunten

werden overlopen om dan het
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ganse repertoire nog eens door
te nemen.

doet, is het af op 7 mei!”.
De slagwerkers hadden Pascal
Schepers als begeleider. Hij

Buurman startte het concert

heeft hen veel gemakkelijke

met een waar licht en beeldspel.

maar zeer efficiënte trucs

Knappe muzikale klanken

geleerd. “Straf dat we daar zelf

galmden door de zaal en zetten
onmiddellijk de juiste toon. Na
twee nummers gebracht door
Buurman wordt onze harmonie
ingeleid. Op de tonen van
Ardross castle doen we onze
intrede.
Samen met Buurman mogen
enkele van onze muzikanten en
onze dirigent soleren. Dorina
op het keyboard, Laurens alias
‘the egg man”, Anastasios op het
klokkenspel en onze dirigent op
trompet.
Een geweldige avond waar onze
harmonie geschitterd heeft
naast Buurman.

Play-in 2016

niet op gekomen zijn!”.

(Onderstaand artikel werd geschreven

Voor de volledigheid: de

door zowat alle leden van de harmonie.

saxen werden onder handen

Het begon met 1 zin en werd verder

genomen door Sofie Gijsbers.

aangevuld en onveranderd gepubliceerd!
-red)

Al deze wijsheden werd
met behulp van de zon met

Op zaterdag 9 april organiseerde

gemak getest tijdens de

de harmonie haar jaarlijkse play-

pauzes. Er kwamen spontaan

in. De muzikanten verbeterden

wat sportieve talenten

hun muzikale kwaliteiten dankzij

bovendrijven!

de begeleiding van specialisten.

Het was een vermoeiende

De houtblazers, koperblazers en

en leerrijke dag, maar zeer

het slagwerk werden in groepen

plezant!!

onder handen genomen.
De houtblazers kregen van
Michel Ubachs een goede tip: “af
en toe eens lui zijn helpt” en dat
viel in goede aarde.
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Musico Sensa
Op 16 januari stroomde het
Casino in Genk opnieuw

De koperblazers voelden het,

vol voor het jaarlijkse

we waren top! Zoals Armand

nieuwjaarsconcert van de

beaamde: “Als iedereen dit zo

harmonie. Dit jaar werd het

ARMANDZEGT:
Anders moet je thuis
eens luisteren naar
wat je er allemaal uittuft!

concert ‘Muziko Sensa’ gedoopt.
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We wilden er een totaalervaring
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van maken die alle zintuigen zou
prikkelen!
Joris Martens startte de avond
vanop het balkon met zijn
trompetsolo. Het gehoorszintuig
werd toen alvast geprikkeld en
dat veranderde niet meer tijdens
het daaropvolgende 1,5 uur!
Als extra kers op de taart was
de folkband ‘Botswing’ aanwezig.
Zij brachten enkele opzwepende
Ierse nummers. De afwisseling
tussen folk en harmonie zorgde
voor een tweede zintuiglijke
sensatie!
Naast dit gastoptreden deed
ook onze presentatrice een
duit in het zakje. Ze liet het
publiek de muziek ‘ervaren’
door de harmonie muziek te

het aanwezige publiek! Ook de
niet-hoorbare crescendo in de
muziek was hiervan een mooi
voorbeeld! Je voelde (zintuig
dus…) als het ware de muziek in
volume aanzwellen en afnemen.
De muzikale hoogstandjes
wisselden elkaar af en tijdens
de pauze werd ook de maag
geprikkeld door de aanwezige
hapjes waarbij er opnieuw een
zintuig werd aangesproken.
Kortom: een avond vol
zintuiglijke verrassingen,
muzikale hoogstandjes,
onvergetelijke gasten en een
geweldig publiek… Genieten dus!

laten maken zonder klank. Onze

Met een grote dank aan de

dirigent ging voorop in de strijd

werkgroep die dit alles heeft

en maande iedereen aan om

mogelijk gemaakt!

te spelen op zijn instrument
zonder ook maar een noot te
laten horen! Een afwisseling die
alvast goed gesmaakt werd door

Toon

