
P004716 - V.U. LUC AERTS, WEG NAAR AS 261, 3600 GENK - JAARGANG 28 - NUMMER 4
EEN DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG

PB- PP 
BELGIE(N)  - BELGIQUE



Beste muzikanten, vrienden, sympathisanten en sponsors, 

Ons muzikale jaar is pas begonnen, maar het kalenderjaar loopt weer 
ten einde. We hebben er al een mooi familieconcert opzitten en een 
deelname aan een prachtige vernieuwde Sint Martinusstoet.

Maar niet getreurd; er is nog veel toekomstmuziek.  En deze 
toekomst is niet eens zo ver af.  Op dit ogenblik zijn onze dirigent, 
onze muzikanten en de leden van de werkgroep zich volop aan het 
inzetten en voorbereiden om een geweldig nieuwjaarsconcert op 
poten te zetten.

Inderdaad, op 6 januari 2018 vindt ons nieuwjaarsconcert plaats in 
het Casino van Waterschei en zoals jullie weten trachten we er steeds 
een niet traditioneel maar zeker aangenaam concert van te maken.  
Dit jaar gaan we overleden internationale helden uit de ‘recente’ 
muziekgeschiedenis herdenken.  Zo zullen werken van de king of 
pop Michael Jackson, Elvis Presley, Queen, Amy Winehouse en 
vele anderen de revue passeren.  Zeker iets om naar uit 
te kijken en dus niet te lang wachten om kaarten te 
bestellen want de plaatsen zijn beperkt.

Maar vooraleer we van deze muzikale lekkernijen 
mogen snoepen, moeten we de Kerstperiode zonder 
kleerscheuren zien door te komen.  Daarom 
wens ik jullie allen fijne eindejaarsfeesten en 
een veilig en geweldig einde van 2017!

Uw Voorzitter, 

Tanguy Pâquet

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

Website
www.harmoniewz.be 

Facebook
Zoek naar groep:  Harmonie 
Waterschei-Zwartberg

WaaRom klimop?
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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Uitstap EftEling

Zaterdag 2 september zijn we met de jeugdharmonie een dagje naar 
de efteling geweest.

 ’S Ochtends spraken we af aan de kring om vervolgens samen 
richting Kaatsheuvel te rijden. Na een gezellige rit kwamen we iets 
voor de middag aan in het pretpark. Eenmaal binnen bekeken we 
direct welke attracties we moesten gedaan hebben. Sommige die 
niet zo een fan waren van attracties bleven achter bij de rugzakken 
maar uiteindelijk is iedereen (sommige licht onder druk gezet) in 
verschillende attracties geweest. Snel, over de kop, ... alles hadden 
we wel eens gehad. 

Tijdens de middag bestelden we wat eten in één van de lokale 
restaurants. Na het laten zakken van ons middagmaal gingen we 
naar de iets minder wilde attracties. Toen we alle attracties die we 
wouden hadden gehad besloten we nog om kaartjes te halen voor 
de Ravelijn show. Een prachtige show met paarden, vogels en veel 
straffe stunten. Aan alle mooie liedjes komt een eind en het was 
alweer tijd om naar huis te gaan. Na een iets stillere auto-rit kwamen 
we rond de avond terug aan in Genk na een leuke dag. 
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toEkomstmUziEk
 
zaterdag 6 januari 2018, 20u00 
Nieuwjaarsconcert 
Casino Waterschei 

zondag 25 februari 2018 
Eetdag
Zaal De Kempengalm

zaterdag 31 maart 2018 
Play-in voor de muzikanten

zaterdag 5 mei 2018, 20u00 
Stadsgalaconcert
Casino Waterschei

VErslag sint-
martinUs
 
Het was weer een gezellige 
bedoening in Genk op zaterdag 
4 november. Heel wat Genkse 
scholen hoopten de prijs binnen 
te halen van de ‘mooiste groep in 
de Sint-Martinusstoet’.

Dit jaar werd deze viering 
gekoppeld aan het geweldige 
Genkse project ‘Vurige Vijvers’. 
Verschillende muziekgroepen 
zorgden voor een fleurige 
avond en ook aan de ‘Vurige 
Vijvers’ moest er natuurlijk 
voor een aangename noot 
gezorgd worden. Dat werd 
gedaan door onze harmonie. 
Bijna 50 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!
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onder leiding van Armand Stey�ens

6 januari 2018 om 20 uur in Casino Modern

presentatie door Els Raskin

vvk €12 | kassa €14 | kinderen (-14j) €6

kaarten verkrijgbaar bij onze muzikanten of 089 / 35 30 68

Harmonie Waterschei-Zwartberg presenteert



Weg naar As 234 - Genk
089 30 42 30 



Mijn derde vereniging (en nog steeds de leukste) was dan onze 
harmonie van Waterschei-Zwartberg. Ik startte bij de jeugdharmonie 
onder leiding van Robby Schoonbrood en kwam bij de fusie van de 
jeugdharmonie en de grote harmonie in het orkest waar we nu mee 
werken terecht. Ik heb hier mooie ervaringen meegemaakt door met 
verschillende bekende artiesten op te treden en er werden steeds 
kansen gegeven aan de jonge muzikanten om eens een ‘solo’ te 
spelen. Een echte aanrader voor iedere muzikant gezien er ook een 
sfeer heerst die je nergens anders kan terugvinden! 

Tijdens mijn laatste twee jaar op de muziekschool heb ik dan ook 
trombone geleerd als tweede instrument gezien dit instrument nog 
heel weinig voorkomt onder nieuwere muzikanten. Dit is dan ook 
mijn huidig instrument in onze harmonie na jaren op de achterste rij 
te staan bij het slagwerk. 

Mijn lievelingsgenre is de jazz-muziek zoals bv. De prachtige muziek 
van Louis Armstrong. Hier kan ik uren naar luisteren. Waar ik niet 
van houd is stevige muziek van harde rockbands en dergelijke.

Mijn lievelingsstuk in de harmonie is nog steeds Tribute To Lionel 
waarvan ik zelf ooit de vibraphone partij heb mogen spelen. Dit blijft 
een herinnering die ik nooit zal vergeten!

Mijn muzikale verwachtingen trek ik liever uit naar verwachtingen 
binnen onze huidige harmonie. Gezien we momenteel met een 
grote groep muziek kunnen maken hoop ik dat iedereen zich blijft 
amuseren en steeds met volle goesting naar de harmonie komt. 
Alleen op deze manier kunnen de huidige concerten op een leuke en 
zeer goede manier afgewerkt worden en kan er daarna zoals bij elk 
concert ‘eens goed gelachen worden’ bij hapjes en een grote pint! 

Zoals men zegt “zonder drank gene klank!!”

mUziEk&ik: 
Brychzy Jonas

Op 8-jarige leeftijd kreeg ik de familiale muziekkriebel en heb ik mij 
ingeschreven in de Academie voor Woord Muziek en Dans te Genk. Ik 
startte met 2 jaar Algemene Muzikale vorming (AMV/Notenleer) bij juf 
Mia Olaerts om in mijn derde jaar mijn oudere broer te volgen door 
voor het slagwerk te kiezen.

Mijn eerste jaren bracht ik door bij ‘Meester Jef’. Hier werd niet alleen 
de kunst van het slagwerk geleerd maar ook de kunst van het oefenen 
(met en zonder traantjes!). Dit heb ik 10 jaar volgehouden tot ik in 2015 
mijn eindexamen slagwerk heb gespeeld onder begeleiding van Pascal 
Scheepers. In de tijdspanne van 10 jaar heb ik dan ook nog de opleiding 
Algemene Muziek Cultuur (AMC) en samenspel gevolgd dewelke 
tegenwoordig voor iedere muzikant verplicht wordt. 

Mijn allereerste ervaring met de ‘echte’ muzikale wereld was 
Paradekorps D.E.M.O. Uit Houthalen-Oost. Een eerste mooie ervaring 
als slagwerker op de eerste rij van (toen) een groot showkorps 
waarmee we in verschillende landen paradeshows, carnavalstoeten, 
bloemenstoeten en taptoes gingen meedoen. De mooiste ervaring 
hiervan was uiteraard de prachtige 1-meistoet in Genk! Deze 
hobby beoefenden we op dinsdagavond, zaterdagnamiddag en 
zondagochtend.

Mijn tweede vereniging betrof de Koninklijke Harmonie van Winterslag 
alwaar ik samen met mijn broer en mama als slagwerker meespeelde. 
Dit beoefenden we op op maandagavond.

Hoeveel jaar jong? 
20 jaar

Instrument 
Trombone

Lid van de harmonie sinds..? 
2011
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