PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

FAMILIE
CONCERT

P004716 - V.U. LUC AERTS, WEG NAAR AS 261, 3600 GENK - JAARGANG 28 - NUMMER 3
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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.
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Iedere donderdag
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Meer info: Luc
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www.harmoniewz.be

Facebook
Zoek naar groep: Harmonie
Waterschei-Zwartberg
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Beste muzikanten, sponsors en sympathisanten,

De maanden juli en augustus zijn weer bijna achter de rug en hopelijk
hebben jullie allemaal kunnen genieten van een welverdiende
vakantie en zijn de batterijen weer volop opgeladen.
Uiteraard heeft jullie bestuur niet stil gezeten en willen we onze
nieuwe maar uiteraard ook onze trouwe sponsors danken voor
hun vertrouwen in onze harmonie. Zo hebben we weer fondsen om
onze activiteiten uit te werken. We hebben dan ook volop met onze
werkgroep concerten de voorbereiding aangevat van onze jaarlijkse
evenementen.
Op 3 augustus is onze dirigent samen met de niet op vakantie
zijnde muzikanten aan de slag gegaan ter voorbereiding van ons
eerste wapenfeit : het familieconcert in de Kring in Waterschei (op
10 september om 11u). De kaarten zijn in omloop en snel zijn is de
boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. Het belooft
weer een ontspannend en gezellig middagconcert te
worden.
Intussen hebben onze mannen er al een optreden in
Bokrijk op zitten. Zoals jaarlijks hebben we daar de
traditionele oogstfeesten begeleid. Bedankt aan
de mannen (en de vrouwelijke supporters) om
dit evenement weer te doen slagen.

Naast de voorbereiding van ons nieuwjaarsconcert zullen
we tussendoor in samenwerking met de dienst Cultuur van
de stad Genk een workshop geven voor leden van Genkse
verenigingen en traditioneel zullen we de menigte van muziek
voorzien op het evenementenplein naar aanleiding van de Sint
Martinusstoet.
Alle hens aan dek dus en laten we er samen weer een geweldig
muzikaal jaar van maken!
Harmonieuze groeten van uw Voorzitter,
Tanguy Pâquet

Diamondsongs &
Seagulls
STADSGALACONCERT 2017
06 mei 2017

Onze harmonie mag eindelijk laten horen wat ze geleerd heeft op
de vele repetities: de nostalgische songs van Neil Diamond. Lang
geleden heeft iedereen (correctie: voornamelijk de nu 50-Plussers)
de film ‘Jonathan Livingstone Seagull’ in de ‘cinema’ gezien. En de
muziek van die film werd wereldberoemd.
Samen met Dieter Troubleyn zorgde onze harmonie voor een
onvergetelijke avond. Mooie beelden, een prachtige stem en de
perfecte begeleiding maakten van 6 mei 2017 een echte ‘meidag’
Tijdens de pauze werd iedereen dan nog eens verwend met
chocolade zeevruchten. Geen enkele andere lekkernij kon een
duidelijkere link zijn naar de muziek van dit concert!
Karolien mocht het nummer ‘You don’t bring me flowers’ brengen,
samen met Dieter. Het was een mooi, emotioneel gezongen lied!
Misschien dat de avond daarom afgesloten werd met ‘Sweet
Caroline’? Het publiek was alvast laaiend enthousiast.
En iedereen keerde tevreden terug naar huis ...
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Toekomst
muziek
Wist je
dat..?
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Zondag 10 september om 11 uur
Familieconcert
in Zaal De Kring
Zaterdag 4 november 18 uur
Sint-Martinusviering
Genk
Zaterdag 6 januari 2018
Nieuwjaarsconcert
Casino Modern
Zondag 25 februari 2018
Eetdag
Zaal de Kempengalm
Zaterdag 5 mei 2018
Stadsgalaconcert
Casino Modern

...zowel Dieter Troubleyn en zijn
arrangeur zeer tevreden waren
over de samenwerking met
onze harmonie, en dit zowel op
muzikaal als organisatorisch
vlak?
...het bestuur reeds in volle
voorbereiding is voor het
50-jarig bestaan?
...we bij de start van het
nieuwe seizoen weer 2
nieuwe (slagwerk,tuba) en
3 oude bekende leden (altsax, hoorn, tenor sax) mogen
verwelkomen?
...een liedje dat in je hoofd blijft
hangen ook wel een oorwurm
genoemd wordt?
...ons aantal spelende leden
ondertussen meer dan 60
persoon bedraagt?

10 september 2017
11u00, Zaal De Kring
€6 (inclusief één aperitief)
Kaarten verkrijgbaar bij onze muzikanten
of Tanguy Pâquet (089-35 30 68)

Na het concert wordt een frituurwagen
voorzien waar u naar hartelust (uiteraard
tegen betaling) frietjes, ... kan verkrijgen

Rolstoel toegankelijk

FAMILIE
CONCERT

Muziek&Ik:
Serena Ferrari
Instrument
Dawrsfluit

Hoeveel jaar jong?
27 jaar

Lid van de harmonie sinds..?
2002

Ik heb de muziekmicroben van mijn mama overgeërfd. Zij
speelt verschillende instrumenten en heeft mij gemotiveerd om
muzieklessen te gaan volgen. De dwarsfluit leerde ik kennen via Geert
Swartenbroekx. Wellicht één van de weinige instrumenten die ik toen
kende waardoor mijn keuze snel gemaakt was. Omdat de muzieklessen
mij te saai waren en ik bijna overwoog om te stoppen, spoorde mijn
muziekleraar mij aan om in groep te gaan spelen. Mijn mama had
zichzelf ondertussen dwarsfluit geleerd, Geert had ons al eens bij de
harmonie gevraagd en we gingen geregeld naar concertjes kijken bij
de kiosk in Kattevennen. Dit was het moment om ons daarbij aan te
sluiten.
We zijn beide begonnen in de jeugdharmonie. Hier werd muziek
met plezier gecombineerd, super! Verschillende jaren speelden we
mee, waarna ik ook deel werd van het jeugdbestuur. Helaas werd de
jeugdgroep schaarser en werd de beslissing genomen om samen
met de grote harmonie te spelen. Het eerste muziekstuk dat ik daar
meespeelde was ‘concerto d’amore’. Het was daarom zeer nostalgisch
om deze het voorbije jaar opnieuw te spelen. Ik speel heel graag
stukken die een bepaald verhaal weergeven en een ziel hebben, maar
geef mij alstublieft geen marsen of jazz, dat speel ik minder graag.
Het allerbelangrijkste vind ik het maken van muziek in groep: samen
worstelen door de partijen, samen het plezier ervaren als het mooi
begint te klinken, mooie concerten brengen aan een enthousiast
publiek, heerlijk gevoel!

Weg naar As 234 - Genk
089 30 42 30

In Memoriam:
Gerard Bijnens

Gerard Bijnens was één van de stichters van onze harmonie. Toen
de ‘mijnharmonie’ stopte met bestaan, vonden Gerard Bijnens
en Elias Lambrechts het toch belangrijk dat er in Genk-Noord
nog muziek gemaakt zou worden. Samen startten zij een nieuwe
muziekvereniging: de Harmonie Waterschei-Zwartberg.
Gerard heeft zich altijd enorm ingezet voor onze harmonie. Jarenlang
was hij voorzitter, maar zelfs toen hij deze functie overdroeg
aan Willy Olaerts voelde hij zich nog erg betrokken: elke nieuwe
voorzitter stond hij bij met raad en daad en tijdens een persoonlijk
gesprek maakte hij duidelijk wat het voorzitterschap inhield, wat kon,
moest of mocht.
Hij stond ook volledig achter ‘Klimop’ en vond het heel belangrijk uit
te leggen waarom het boekje ‘Klimop’ noemt. Op pagina 2 vind je de
verklaring die destijds door hem aangebracht werd.
Op zijn 90ste verjaardag, nu 3 jaar geleden,
brachten enkele muzikanten nog een muzikale
hulde aan deze legende.
Wij zijn Gerard heel dankbaar voor alles wat hij
voor onze harmonie gedaan heeft. In 2019 vieren
wij het 50-jarig bestaan. Heel jammer dat hij, één
van de belangrijke oprichters, dit niet meer kan
meemaken maar vergeten zullen wij hem
zeker niet.

