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EEN DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG

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.
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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

De lente is weeral ingetreden en hoe ! Al veel zonnige
dagen gehad om van te genieten en extra vitaminen op
te doen.
In deze mooie periode bereiden onze muzikanten zich
voor op de volgende activiteiten.
Eerst zullen we in samenwerking met de stad Genk
de 1 mei mis opluisteren om dan een laatste spurt te
trekken naar ons stadsgalaconcert op 6 mei 2017.
Ook dit jaar wordt het weer memorabel : Diamondsongs
and seagulls. Een arrangement van S. Mintjens waarbij
we Dieter Troubleyn mogen begeleiden bij film en
muziek. Concentratie vereist dus.
Maar daarvoor hebben we op 1 april reeds onze
playin gehad met onze muzikanten. Een dag vol
plezier en muzikaliteit (zie verder in deze editie).
Geniet nog van de lentedagen en tot op onze
volgende activiteiten!
Uw Voorzitter,
Tanguy Pâquet
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19 februari 2017 - Een lekker, gezellig eetfeest!
Het jaarlijkse etentje van onze harmonie ging weer door in De
Kempengalm. Zoals elk jaar was het weer lekker (met dank aan onze
kok Paul Vanormelingen), werd iedereen snel en vriendelijk bediend
(met dank aan alle actieve medewerk(st)ers) en werd ook gezorgd
voor ontspannende achtergrondmuziek (met dank aan Mieke
Houben en haar piano).
Bij het binnenkomen kon je al genieten van de heerlijke geur van
vers gekookte mosselen. Maar er werden ook vele andere gerechten
geserveerd. Keuze te over!
Ook de zelfgemaakte dessertjes vielen in de smaak, alhoewel de
potjes met tiramissu misschien iets voller mochten zijn (een tip
waarmee volgend jaar zeker rekening gehouden zal worden!)
Het was hard werken voor de mensen aan de inkom, aan de toog,
de garçons, het ‘opdienpersoneel’, de ‘afruimers’, de afwassers,
de mensen in de keuken, de voorzitter ... Maar op het einde van
de dag was iedereen tevreden. Het was echt goed geweest en de
samenwerking verliep zeker vlot.
Bedankt ook aan alle eters! De opbrengst van deze dag zal zeker
nuttig gebruikt worden. We willen u nu al verklappen dat onze
harmonie afstevent naar haar 50-jarig bestaan in 2019. U zal er zeker
nog van horen!
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Wist je
dat?
Toekomst
muziek
zaterdag 6 mei 2017 om 20 uur
Casino Modern Waterschei
Stadsgalaconcert 2017
DIamondsongs and Seagulls
van Dieter Troubleyn
zondag 20 augustus
Optreden Oogstfeest Bokrijk
zaterdag 26 augustus
Startbarbecue
met muzikanten en gezin
zondag 10 september om 11 uur
Zaal de Kring
Familieconcert

Wist je dat we op de play-in met
48 muzikanten en 4 dirigenten
een vruchtbare en leuke dag
beleefden in de voorbereiding
van ons Stadsgalaconcert?
Wist je dat onze eetdag weer een
groot succes was, maar we nog
veel extra capaciteit en goesting
hebben om nog meer volk te
bedienen?
Wist je dat we nu reeds in volle
voorbereiding zijn om ons
50-jarig bestaan te organiseren
en te vieren?
Wist je dat André Hoebrechts
reeds 50 jaar gelukkig getrouwd
is?
Wist je dat het duurste
instrument ter wereld een viool
is en 45 miljoen dollar mag
kosten?

Het bestuur en de muzikanten van de
Harmonie Waterschei-Zwartberg, onder leiding van dirigent
Armand Steyfkens, presenteert “Diamondsongs & Seagulls”
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van Dieter Troubleyn op hun 17de StadsGalaConcert.
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ZATERDAG 6 MEI 2017
20U00, CASINO MODERN WATERSCHEI
voorverkoop 12€ kassa 15€ kinderen (-14j) 6€
kaarten verkrijgbaar bij onze muzikanten,
voorzitter Tanguy Paquet 089/35 30 68
via e-mail tickets@harmoniewz.be

Muziek&Ik:
Sandra Vreven
Instrument
Alt Saxofoon
Hoeveel jaar jong?
43 jaar (bijna 44)
Lid van de harmonie sinds..?
Mei 2015
Ik speel sinds mijn 16e dwarsfluit. Ik heb dwarsfluit leren spelen door
een meisje dat ik kende. Thuis was het niet zo vanzelf sprekend om
naar de muziekschool te gaan. Zij heeft mij de beginselen geleerd
en zo ben ik aan de slag gegaan. Ik speelde toen ook mee in een
muziekgroepje in de evangelische kerk in Houthalen Oost. Iedere
zondag speelde ik mee alsook op de jeugdverenigingen van onze kerk.
Hierdoor leerde ik muzikaal veel bij. Notenleer had ik nog niet gedaan.
Op 34 jarige leeftijd stelde mijn schoonzus voor om privé-les te volgen
voor Altsax. Zij had muziekschool gedaan voor dwarsfluit en wou
graag sax leren spelen. Om ervoor te zorgen dat zij niet alleen was
had ik ‘ja’ gezegd. Ik heb samen met haar 1,5jaar privé-les gehad voor
sax. Helaas werd die persoon ziek en moest ik een ander alternatief
zoeken. Zo ben ik terecht gekomen op de muziekschool van Genk. Ik
heb 6 jaar muziekschool gedaan met alle beginselen. Ik heb les voor
volwassenen gevolgd. Daar heb ik 2 jaar samen met Gerard in de klas
gezeten. Met hoge onderscheiding ben ik afgestuurd na 3 jaar lagere
en 3 middelbare graad. Op school heb ik ook 3 jaar meegespeeld in het
saxofoonensemble onder leiding van Bart Stevens (tevens ook 6 jaar
mijn leraar sax geweest). Ik heb enorm veel bijgeleerd en mijn passie
voor saxofoon groeide.
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Hogere graad heb ik niet meer gedaan op de muziekschool omdat
mijn muziekleraar stopte in Genk. Dat was in 2012. Ik had geen zin om
les te krijgen van een andere muziekleraar omdat ik ondertussen al
de 40 was gepasseerd. Het was genoeg geweest voor mij.
In dat jaar ben ik samen met Lindsey begonnen in de Harmonie van
Meulenberg. Hier heb ik ongeveer 2,5jaar bijgespeeld. Dit was niet
zo een grote harmonie. Mijn droom was altijd om in een groot orkest
te spelen. En helaas kwam dat niet overeen met de harmonie van
Meulenberg. Door bepaalde omstandigheden zijn wij hier gestopt.
In 2015 ben ik door een muzikant van de harmonie van Waterschei
uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar hun stadsgala.
Eerst had ik geen zin, maar we zijn toch geweest. Ik heb die avond
genoten en mijn zin om in dat orkest mee te spelen steeg met de
minuut. Na het concert ben ik ook gaan vragen aan de dirigent
(Armand) of ze nog een Altsaxofonist konden gebruiken, waarop hij
natuurlijk plichtsgetrouw ‘ja’ zei.
En 2 weken later ben ik gaan kijken op de repetitie. Het warme
onthaal dat ik daar heb gehad, stelde mij heel gerust. Ik voelde mij
onmiddellijk thuis in groep en sindsdien kom ik alle weken met plezier
naar de repetities.
Op 1 jaar tijd, bij deze harmonie, ben ik nog meer gegroeid in muziek
spelen. Wekelijks leer ik bij. Alle genres die we tot nu toe hebben
gespeeld, doe ik enorm graag. Natuurlijk zijn er een aantal waar ik
niet zo een liefhebber van ben en dat zijn de Marsen. Swingnummers
liggen mij ook nog niet zo in de vingers, omdat ik dit een moeilijke stijl

vind. Big-band vind ik ook heel mooi
en zeker om naar te luisteren, maar
is ook moeilijk om te doen.
Mijn verwachtingen zijn:
- zo lang mogelijk blijven muziek
spelen. Ondanks mijn nek en
schouderproblemen blijf ik
gemotiveerd om dit te doen. En ik
hoop dat ik nog lang mee kan....
- nog veel bij leren bij de harmoni
- nog kunnen meedoen in veel
concerten. Ook met bekende
artiesten zoals afgelopen jaar.
Toffe ervaring!!!
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Ook dit jaar zijn we met onze muzikanten zoals elke geweldige
groep in afzondering gegaan ter voorbereiding van een belangrijk
evenement; het stadsgalaconcert in samenwerking met Dieter
Troubleyn: Diamond Songs en Seagulls (voor meer info: www.
harmoniewz.be, onze facebookpagina en verder in deze klimop).
Reeds vroeg op de ochtend komt het bestuur vol goeie moed aan
om het slagwerk te installeren en de koffie en het onthaal klaar te
zetten. Rond 9 uur komen ook onze gemotiveerde muzikanten aan,
de een al wat wakkerder dan de ander. Voor Raf is het zelfs nog
nacht... Na een lekker bakje troost en een gezellige babbel, vliegen
onze muzikanten er in kleinere groepjes. Op de foto’s kan je zien dat
er hard gewerkt wordt aan de muzikaliteit.
Na doorgedreven partiële repetities kunnen we allemaal genieten
van lekkere soep en een lekkere broodjeslunch. Vooraleer
we opnieuw de muzikale toer opgaan, wordt er nog wat aan
teambuilding gedaan. Rustige gesprekken aan tafel bij de koffie
of een frisse pint of voor de iets actievere leden, trefbal op de
speelplaats. De oudjes tegen de jeugd en uiteraard … de jongeren
moesten (uit medelijden ?) het onderspit delven.
Na deze fijne ontspannende middag komen alle muzikanten samen
om de stukken van het stadsgalaconcert te repeteren. Samen
oefenen we de stukken van Dieter Troubleyn, gesynchroniseerd (of
toch een eerste poging) met de beelden. Er is nog wat werk aan
de winkel om de juiste timing te vinden, maar het zal zeker in orde
komen.
Om 16 u is iedereen uitgeblazen en vermoeid van de muzikale maar
toch ontspannende dag. Op naar ons 16e stadsgalaconcert! Het zal
weer een heus spektakel worden.
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