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winter duidelijk in het land met koude dagen en bevroren nachten.

van 20:00 tot 22:00
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Schrijven is dan ook zeer aangenaam bij een brandende open haard

Meer info: Luc Aerts

Levensloop
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(089 / 35 46 53)

Website
www.harmoniewz.be

Facebook

Op het moment dat ik dit voorwoordje aan het schrijven ben, is de

Muziek&Ik
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Sint-Martinus
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Uit de Oude Doos
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met rustige harmoniemuziek op de achtergrond.
Nog even de heilige man laten passeren en dan uitkijken naar
die geweldige adventsperiode en de kerstsfeer, een tijd van
vriendschap, liefde, geluk en gezelligheid. Deze sfeer doet me
al dromen van ons eerstvolgende concert, het nieuwjaarsconcert
dat doorgaat op 7 januari 2017. Zoals jullie allemaal al weten, geen
traditioneel nieuwjaarsconcert, maar steeds weer een vernieuwende

Zoek naar groep:

Waarom Klimop?

Harmonie Waterschei-

Klimop is het symbool van trouwe liefde en

Reeds enkele jaren genieten we van een zeer fijne samenwerking

Zwartberg

vriendschap. Een klimop is een klimmende

met de Genkse Academie van Muziek, Woord en dans, die net dat

Vormgeving

heester, als het ware de zinnebeelding

beetje extra geeft aan onze nieuwjaarsconcerten. Een fantastische

voor het enthousiasme en de wil om steeds

combinatie met de slagwerkklas maar ook een onvergetelijke

somethinghere.net

hoger op de muzikale ladder te klimmen.

opvoering met de musicalklas passeerden al de revue de voorbije

Een klimop hecht zich met zuigwortels,

jaren.
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de standvastigheid in wel en wee, nooit
verslagen ondanks tegenslagen. Een klimop
heeft geel groenachtige bloemen in een
tros, rijk aan honing, de samenhorigheid
van elkeen zijn talenten rijkelijk
vermenigvuldigd, met als doelstelling een
geheel van zoete klanken.

en verrassende avond die bol staat van muziek en kunst allerlei.

Ook dit jaar slaan we de handen in elkaar en zetten we een
ander o zo bijzonder instrument in de kijker : de Saxofoon. Een
instrument, uitgevonden in het jaar 1840 door onze eigen Belgische
instrumentenbouwer Adolphe Sax, met geweldig mooie zwoele
klanken, maar ook in staat tot scherpere staccato’s en heerlijk
zinderende hoge uithalen. Een houtblazer ook, misschien een niet
algemeen gekende weetje waar je aan de Kersttafel eens mee kan
uitpakken…
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Naast een aantal nummers door onze harmonie samen
met de saxofoonklas onder leiding van Kurt Bertels, zal
Kurt ons in enkele solo-werken met alle mooie facetten
van de sax kennis laten maken. Wij kijken er alvast samen
met u naar uit !
Om het plaatje helemaal af te maken en ook onze ogen
iets moois te gunnen - bovenop het aangename beeld
van onze ravissante muzikanten - hebben we dit jaar
weer een extraatje : zandkunstenaar Emmanuel Boie zal,
ondersteund door maar ook in functie van de door de
harmonie gespeelde muziek, live on stage zandtekeningen
maken. Hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan, zul je zelf
op het concert moeten komen bekijken. Spannend is het
zeker !
Meer info vind je alvast verder in deze klimop. Toch
nog een laatste tip : de laatste jaren was ons
Nieuwjaarsconcert telkens volledig uitverkocht
en hebben we tot onze spijt meerdere mensen
moeten teleurstellen. Wacht dus niet te lang
met het kopen van je kaartjes zodat jij, lieve
lezer, daar dit jaar niet één van bent.
In aanloop naar dit concert wens ik
jullie tenslotte allemaal alvast een
zalige Kerst, met sneeuw buiten en
gezellige warmte binnen, en fijne
feestdagen !
Een fiere voorzitter

“Levensloop doet hopen! ”

6

2016-4

klaar voor de logistiek. Op vrijdagmorgen werd een tent

Vieren-Herinneren-Strijden

opgesteld voor ons team. Yves en ikzelf kwamen een handje

Na een eerste deelname vorig jaar en een positieve evaluatie nam de

warmte elementen. Dus voorzichtigheid was geboden en wij

harmonie ook dit jaar deel aan dit mooie initiatief. Als harmonie zijn
wij een stukje van de Genkse gemeenschap en aangezien Levensloop
gedragen wordt door de gemeenschap konden wij dan ook niet
ontbreken. Wij zetten immers, niet alleen ons beste ‘muzikaal’
beentje voor bij onze activiteiten maar gingen ook nu de sportieve

toesteken. Bleek dat de tent wat laag was voor de voorziene
hebben gemerkt dat het ’s avonds en ’s nachts toch koud
kan zijn begin oktober. Heidi, Joris, Victor en Brecht zorgden
voor de afwerking van onze tent op vrijdagavond.
De weergoden waren het organiserend team van

uitdaging aan!

Levensloop Genk gunstig gezind. Na een regenachtige start

Ook dit jaar hebben verschillende leden, familieleden en

zon. Tanguy nam, als voorzitter van de harmonie, een mooi

sympathisanten van onze harmonie zich ingezet voor het goede doel
en samen de wandelestafette van 24u tot een goed einde volbracht.
Deze wandelestafette staat symbool voor de strijd die patiënten met

van de zaterdag werd de start gegeven onder een stralende
beschilderde steen in ontvangst van één van de vechters.
Deze steen, als symbool voor de last gedragen door de
vechters, werd de hele estafette meegedragen door de

kanker, mantelzorgers en naasten dagelijks moeten ondergaan. Een

deelnemende wandelaars of lopers.

strijd die vaak ongelijk is maar soms ook tot een positief resultaat

Vanaf de start was het een gezellige activiteit, alle

zal leiden.
In voorbereiding op de activiteit was het zaak om voldoende mensen
bijeen te verzamelen want als je alleen de 24u uitdaging aangaat
dan zal het natuurlijk niet makkelijk zijn. Het was dan ook fijn om te
merken dat er wel degelijk interesse was om mee deel te nemen aan
de wandelestafette. Fons en Josée waren bij de eerste inschrijvingen,
ook Heidi en haar ouders waren er als de kippen bij om deel te

deelnemers waren tijdig op de afspraak ook mensen die
niet mee stapten kwamen even langs voor een gezellige
babbel of aanmoedigende woorden. Onder de lopers was
het uitkijken naar de sportieve exploten van onze voorzitter
en ik moet zeggen het ging goed vooruit Tanguy. Van Joris
weet ik dat hij goed voorbereid aan de start kwam, een
uurtje of zelfs langer lopen was voor hem geen probleem.

nemen.

De wandelaars in ons team gingen er ook volop voor. Het

Uit onze vorige deelname hadden wij ook geleerd dat het fijn

ik lange tijd met een zebra gewandeld op de piste wat op

is om een eigen stek te hebben op het evenementenplein waar
deelnemers kunnen samenkomen en genieten van de gezellige
sfeer van het evenement. Zoals gewoonlijk stonden Raf en Renaat

was zaterdag leuk wandelen met Sandra en Lindsey al heb
zich geen zicht is! Het zebrapakje was wel goed tegen de
kou dus ging Lindsey er gezwind voor. Na een aangrijpende
kaarsenceremonie begonnen wij dan ook aan de nacht. Jo
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begon eraan en rond half één ’s nachts kwamen Jean en
Godelieve ook nog eens kijken en stapten enkele ronden
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mee want ze konden toch niet slapen.
Ik begon dan aan mijn nachtshift maar raakte Jean en
Godelieve kwijt nadat zij afsloegen voor een sanitaire stop.
Na een twee uren wandelen tijdens 1u en 3u nam Tine de
fakkel over en trachtte ik een beetje te slapen maar de
koude maakte het niet makkelijk en na een hazenslaapje
ging ik weer op pad.
Zo was de nacht rond en in de vroege ochtend kwam Tanguy
fris uitgerust terug aansluiten en zorgde Sandra voor verse
koffiekoeken. Heerlijk ontbijtje met een opkomende zon,
leuke babbels en een lach. De vermoeidheid en stramme
spieren nam ik er maar bij.
De zon was zondag dan ook voor de rest van de dag
erbij. Ook nu kwamen leden van onze groep hun rondje
meewandelen, sommige met de hele familie en aan onze
tent zat steeds een leuk gezelschap klaar voor een gezellige
babbel onder een stralende herfstzon.
Als teamkapitein wil ik dan ook iedereen bedanken die, op
welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het slagen van
deze activiteit. Als muziekvereniging willen wij een groep
vormen waar ieder zich kan vinden, zichzelf kan zijn, zich
muzikaal kan uitdrukken en samen kan werken.
Met deze gedachte durf ik het volgende te zeggen: die van
de harmonie Waterschei-Zwartberg zijn niet slecht bezig!
Tekst Herbert

THE MYSTERY OF

SAMUZA
07.01.2017 20:00

CASINO MODERN

i n s a m e n w e r k i n g m e t zandkunstenaar Immanuel Boie,
Kurt Bertels e n leerlingen saxofoon v a n d e Genkse Academie
voor Muziek, Woord en Dans, vvk € 1 2 kassa € 1 4 -14 jarigen € 6
kaar ten verkr ijgbaar bij onze muzikanten of 089/35 30 68

Muziek&Ik

AN BOSMANS

~ anno 2010 ~

21 JAAR
KLARINET
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Instrument gekozen omdat

Muziek, zit het in je genen? Groei je ermee op? Of is het een microbe?

De mooie en warme klank van

Ik heb het alvast van thuis meegekregen. Na mijn papa thuis uren

het instrument

gitaar te horen spelen, besloot ik om zelf naar de muziekles te gaan.

Speelt instrument sinds

Ik koos voor het instrument klarinet. Maar waarom? Ik weet het niet.

2005

Ik vond het mooi klinken, een warme klank, en het zag er bovendien

Lid van de harmonie sinds

mooi uit. Ik wilde ook graag in een harmonie spelen, dat ging met een

2010

gitaar of piano natuurlijk niet…

Mijn les/ scholing is als volgt verlopen

In de muziekacademie in Genk volgde ik (es)klarinetles bij Luc

4 jaar AMV, 3 jaar AMC, 3 jaar
AMT, 8 jaar klarinet, 3 jaar
esklarinet, 1ste jaar bachelor

Berghmans. Na een aantal jaar les werd het tijd om in een harmonie
te spelen. Als 12-jarige speelde ik mee in de harmonie van Winterslag.
In 2010 sloot ik aan bij de harmonie Waterschei Zwartberg.

muziek conservatorium

Ondertussen speel ik ook al een aantal jaar in de concerband Euterpe

Antwerpen

in Bilzen. Tijdens het studeren in Antwerpen vond ik mijn muzikale

Muzikale CV/ eerdere ervaringen

uitlaatklep in de Antwerpse studentenharmonie. Meespelen in

harmonie Winterslag, harmonie

verenigingen heeft me al veel leuke ervaringen opgeleverd. De

Waterschei-zwartberg,

concerten, concertreizen, repetities en natuurlijk ook de gezellige

concertband Euterpe,

babbel na de repetities en concerten.

Antwerpse studentenharmonie,
klarinetconcerto van Mozart
met het Limburgs kamerorkest
Mijn lievelingsstuk/lievelingsgenre muziek

filmmuziek, klassiek, jazz,
Astor Piazzolla

Filmmuziek weet me wel te bekoren. Zeker als ik deze muziek mag
spelen samen met een grote groep muzikanten. Daarnaast vind ik
ook steeds plezier in de Joodse klezmer muziek, klassiek en jazz. Maar
de muziek van Astor Piazzolla staat bij mij nog steeds op nummer
één.

Mijn muzikale verwachtingen

In de toekomst hoop ik nog veel te musiceren in diverse muziekstijlen

musiceren met verschillende

en met verschillende muzikanten. Ik wil ook nog steeds actief blijven

muzikanten

in muziekverenigingen en nog veel leuke momenten beleven.

SintMartinus
5 november 2016
Het was weer een gezellige
bedoening in Genk op zaterdag
5 november. Heel wat Genkse
scholen hoopten de prijs binnen
te halen van de ‘mooiste groep
in de Sint-Martinusstoet’. En
geen stoet zonder muziek.
Verschillende muziekgroepen
zorgden voor een fleurige avond
en ook op het ‘feestplein’ moest
er natuurlijk voor een aangename
noot gezorgd worden. Dat werd
natuurlijk gedaan door onze
harmonie. Bijna 40 muzikanten
hadden er zin in en speelden
samen bekende melodieën.
Gedirigeerd door onze muzikale
dirigent, Armand, zorgden we
ook voor de begeleiding van het
Limburgs Volkslied. En daarmee
eindigde de jaarlijkse viering.
Geen Sint-Martinusstoet zonder
onze harmonie! Proficiat aan alle
muzikanten!

Uit de oude doos

(Juni 1993)

EETFEEST
2017

Zondag 19 Februari 2017
Zaal de Kempengalm
Nieuwe kempen 16
3600 Genk, Zwartberg

Je kan de eetkaart vinden op
harmoniewz.be/eetkaart2017

