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Waarom Klimop?

Inhoud

Klimop is het symbool van trouwe
liefde en vriendschap. Een klimop
is een klimmende heester, als
het ware de zinnebeelding voor
het enthousiasme en de wil om
steeds hoger op de muzikale
ladder te klimmen. Een klimop
hecht zich met zuigwortels,
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.

Voorwoord

3

Wist je dat
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Toekomst Muziek
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Beste muzikanten, sponsors en sympathisanten,

Muziek&Ik: Ferdi Vanhengel
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Samuza ... Saxen - Muziek - Zand ...
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Vooreerst nog de beste wensen vanwege het bestuur en onze ganse
harmonie. Veel geluk, liefde en succes, maar vooral een goede
gezondheid.

Repetities

Website

Iedere donderdag
van 20:00 tot 22:00
Meer info: Luc
Aerts
(089 / 35 46 53)

www.harmoniewz.be

Facebook
Zoek naar groep: Harmonie
Waterschei-Zwartberg
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Ondanks het gure weer hebben we 2017 met een knal ingezet. Ons
nieuwjaarsconcert was alweer een succes zowel qua concept als
muzikale afwerking. Nogmaals iedereen bedankt die daar een
bijdrage aan heeft geleverd.
Gezien een vereniging ook kosten heeft (materiaal, instrumenten, …)
organiseren we ook dit jaar weer een eetdag ten voordele van onze
harmonie. Maar vooral genieten we die dag van een heerlijke maaltijd
en gezellig samenzijn met onze familie en vrienden. Afspraak 19
februari in zaal de Kempengalm !
Ondertussen werkt onze dirigent samen met onze
muzikanten verder aan de volgende concerten. Deze
zullen opnieuw grondig gerepeteerd worden op
onze jaarlijkse play-in die doorgaat op 1 april (en
nee, dit is geen grap). Onze komende optredens
zullen ontsluierd worden in de volgende editie
van Klimop, maar hou alvast volgende data vrij :
maandag 1 mei en zaterdag 6 mei 2017. Het
beloven weer fijne spektakels te worden.
Breng de winter nog veilig door een
dan genieten we allen samen van de
aankomende lente.
Uw Voorzitter,
Tanguy Pâquet

Wist je dat
... we nog op zoek zijn naar
muzikanten die trombone,
euphonium, tuba of bas spelen.
(andere zijn uiteraard ook altijd
welkom!) ?
... we reeds in volle voorbereiding
zijn voor het Stadsgalaconcert
met Dieter Troubleyn?

Toekomst
Muziek
zondag 19 februari
Eetdag
De Kempengalm (zwartberg)
zaterdag 1 april
Play-in voor alle muzikanten
Sint-Martinusschool Genk
maandag 1 mei
Opluisteren 1-meiviering
kerk Genk-Centrum
zaterdag 6 mei. 20 uur
Stadsgalaconcert
Casino Modern
zondag 10 september, 11 uur
Familieconcert
De Kring

Muziek&Ik:
Ferdi
Vanhengel

Ik volgde muziekles vanaf het
tweede studiejaar in 1963. Dit bij
meester Lambrechts in de SintJansschool. Even later al speelde
ik klarinet en volgde les bij Berke
Berger in de biljartzaal in de
Modern.
Ik volgde nadien in de
muziekschool van Genk klarinetles
3 jaar lagere graad (Mr. Ilsen)
Ook moest ik toen opnieuw de
notenleer volgen. Ik deed er de
eerste 3 jaren.
Toen ik 12 jaar was ging ik op
internaat in het Salvatorcollege
in Hamont. Daar was er een
leerlingenfanfare onder leiding
van Mr. Stinckens. In deze fanfare
speelde ik achtereenvolgens :
bariton , Bombardon in mi b en
tuba.

Instrument
Trombone ut ( C)

Keuze instrument
Het werd me in mijn handen
geduwd

In augustus 1970 vroeg de
toenmalige voorzitter van de
harmonie Waterschei-Zwartberg,
apotheker Gerard Bijnens of ik me
wilde aansluiten samen met mijn
broer Jan. Jan kreeg een hoorn en
ik kreeg een trombone in si b met
ventielen.

Lievelingsmuziek
Eigenlijk speel ik graag alles
wat leuk klinkt, en waar onze
toehoorders iets in herkennen.

Ik werd in de harmonie naast
Harry Voets en Nand Ritten
gezet. “en probeer da da maar te
volgen!“ zei Meester Lambrechts.

Lid vd harmonie sedert 1963
eerst Sint Barbara Waterschei

Ik weet nog heel goed waar mijn plaats was in de grote zaal
Casino-Modern, naast een van de pilaren.
Ondertussen was ik opnIeuw notenleer beginnen volgen in
de Broedersschool en ontmoette ik Pierre Schrijvers, leraar
trompet. Hij raadde me aan om schuiftrombone te komen
volgen bij hem. Maar waar een schuiftrombone gevonden?
De redder was onze saxofonist Janneke Coninx. Hij bezorgde
me een wat oude schuiftrombone in ut. Ik volgde bij Pierre
Schrijvers de lessen tot de middelbare graad.
Op mijn 18-de kreeg ik een nieuwe Trombone van de
harmonie in bruikleen. Ik bespeelde deze matzilveren Besson
gedurende 22 jaar. In 1996 stelde de harmonie mij mijn huidig
instrument ter beschikking, een King met quartventiel,
boring 4. ( ondertussen ook al 20 jaar oud, maar in perfecte
staat met een geweldige toon en volume) De harmonie werd
in de beginperiode nog voorafgegaan door 16 majorettes en
16 trommelaars.
In 1976 keek ik niet alleen naar de mooie benen van één
van deze majorettes, maar haar betoverende blik leidde
tot vermoedelijk het eerste huwelijk tussen twee leden van
onze harmonIe, maart 1977. Het is dan dat ik bij de notaris
dat in ons huwelijkscontract heb laten vastleggen dat de
donderdag voor mij gold als afwezigheidsdag thuis om naar
de harmonie te gaan.
Blijvende herinneringen zijn de muzikale uitstappen naar
Wieze, Aalter, Weywertz, Leest, onze Parkfeesten en zoveel
meer. Ik speel ook nog bij de hofkapel van de Spasbinken ’t
Hit géne noam en occasioneel waar men me al eens vraagt
om te ondersteunen.
Ik voel me nog altijd vereerd om deel uit te maken van zo
een fantastische muzikale groep vrienden als de Harmonie
Waterschei-Zwartberg.
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Samuza ... Saxen Muziek - Zand ...
7 januari 2017
Saxen hebben zeker iets met muziek te maken, maar zand ???
En ja, uit het Nieuwjaarsconcert bleek duidelijk dat een zandkunstenaar
muziek nog meer tot leven kan brengen. Wat een mooie tekeningen en
fijne teksten kon Immanuel Boie maken en alles gelinkt aan de muziek
die de harmonie gelijktijdig bracht.
Enkele leerlingen van de saxklas van de stedelijke muziekacademie
lieten, samen met hun leraar Kurt Bertels horen waar zij mee bezig zijn.
En laat ons eerlijk zijn: Kurt mag toch beschouwd worden als één van
de beste saxofonisten ter wereld.
De tonen die hij uit een sax kan
halen, waren voor velen onder ons
nog niet bekend. Proficiat met je
geweldige optreden!
Maar ook de harmonie zelf liet
van zich horen. Met een aantal,
zeker niet gemakkelijke, stukken,
hebben de muzikanten het
publiek nog eens laten horen
wat zij kunnen. Wat een grote
groep zat daar op het podium.
Zoveel mensen die samen muziek
maken, onder leiding van een
enthousiaste dirigent ... Het moet
toch gezellig zijn op de repetities
van de Harmoniewz!
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zondag 19
febuari
Zaal de
Kempengalm

