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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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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

Voorwoord
De afgelopen maanden heeft de rijke geschiedenis van onze
harmonie een paar flinke opdoffers te verwerken gekregen: we
verloren met Roger Roets en Jean Nijs twee echte iconen die onze
vereniging mee gevormd hebben tot de levendige, muzikale en
vriendschappelijke Harmonie Waterschei-Zwartberg waar we
vandaag allemaal zo trots op zijn.
Mensen die niet per se wilden opvallen binnen de werking maar
die wel met een warm hart en niet aflatende inzet week na week
hun bijdrage leverden aan de vorming en evolutie van ons muzikaal
gezelschap.
Het is dan ook met spijt in het hart dat wij afscheid nemen van
deze twee grote heren, wiens namen voor altijd zullen blijven
doorklinken in ons collectief geheugen en in de mooie historiek van
de fantastische harmonie die zij hielpen vormen.
Verdriet sluit blijdschap gelukkig niet uit en kijkend naar de ‘nieuwe
generatie’ kunnen we toch enkel vaststellen dat er nieuwe
prachtige mensen opgestaan zijn die zich op allerlei
mogelijke manieren inzetten om de harmonie nog
beter, sterker en mooier te maken
Het resultaat daarvan blijkt : het nieuwsjaarsconcert
was volgens de vele ‘recensies’ van ons publiek
een daverend succes en ondertussen is onze
dirigent Armand samen met de muzikanten
begonnen aan de voorbereidingen van
het Stadsgalaconcert. Ook hier zullen
we weer nieuwe klanken en ideeën
combineren, maar meer daarover in
onze volgende Klimop.
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Voor nu wil ik afsluiten met een warme uitnodiging
voor onze jaarlijkse eetdag op 25 februari 2018 in
zaal Kempengalm te Genk. Lekker eten aan zeer
democratische prijzen en ondertussen wat gezellig bij
kunnen praten in een ongedwongen sfeer: mooier kan
een zondagnamiddag toch niet zijn!
Tot dan!
Uw Voorzitter
Tanguy Pâquet

Toekomstmuziek
zaterdag 31 maart
Play-in
voor de muzikanten
zaterdag 5 mei om 20 uur
Stadsgalaconcert
in Casino Waterschei
zaterdag 8 september
officiële start
jubileumjaar HarmonieWZ
zaterdag 24 november
optreden met het
Mijnwerkerskoor
in C-Mine
zaterdag 5 januari 2019
Nieuwjaarsconcert
in Casino Waterschei
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In Memoriam
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Afgelopen weken hebben we met spijt in het hart afscheid moeten
nemen van twee iconen van onze Harmonie Waterschei Zwartberg.
Op 24 december 2017 is Roger
Roets op 86-jarige leeftijd van
ons heengegaan. Roger was een
begeesterd en getalenteerd
muzikant die tientallen jaren
deel heeft uitgemaakt van onze
harmonie. Naast sporten was
trompet spelen zijn grote passie.
Niet alleen letterlijk was geen
berg te hoog of geen dal te diep
voor hem, ook muzikaal bleef hij
volharden en doorzetten.
Velen zullen zich Roger
herinneren als een
goedgemutste en enthousiaste
trompettist die quasi geen
enkele repetitie of concert miste
totdat hij op gezegende leeftijd
besloot om zijn trompet op te
bergen.
‘Roetsch’, rust in vrede; we
zullen je niet vergeten.

Op 17 januari 2018 moesten we
ook afscheid nemen van Jean
Nijs. Jean had de gezegende
leeftijd van 90 jaar bereikt.
Hoewel Jean zelf nooit een
instrument bespeeld heeft bij
de Harmonie was hij met hart en
ziel lid van onze vereniging.
Jaren lang heeft hij aan de zijde
van Gerard Bijnens (stichtend
voorzitter - vorig jaar ook
van ons heengegaan op 92
jarige leeftijd) de taak van
secretaris van onze vereniging
waargenomen. Iedereen kende
hem als gedreven lid en grote
fan van onze Harmonie. Zolang
zijn gezondheid het toeliet, was
hij present op onze concerten.
Bedankt Jean voor de inzet en
liefde voor onze harmonie.

Namens de ganse Harmonie Waterschei Zwartberg betuigen wij
onze deelneming aan de families van onze overleden vrienden. We
wensen ze veel sterkte in deze moeilijke dagen.
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Zondag 25 februari 2018
Zaal Kempengalm
Nieuwe Kempen 52,
3600 Genk, Zwartberg
Voor bestellingen en eetkaarten
kan je terect bij onze
muzikanten of op onze website
www.harmoniewz.be

Remember The
Legends
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Beste muziekliefhebbers, jong en oud,
Ik was lid van de harmonie van 1974 tot 1991 en heb, sedert lang, nu
eens terug een concert mogen meemaken in het casino.
Het casino roept veel herinneringen op want daar kreeg mijn eerste
notenleerlessen van Nicole Vanmuysen en een jaar later trompet-les
van Michel Gobin. Heerlijke tijden. Aldaar repeteerde ik na een paar
jaar met de harmonie; ik weet nog “Tancredi-ouverture” van Rossini
olv Elias Lambrechts; niet gemakkelijk, maar prachtig! de mooie
melodie duikt nog vaak op in mijn hoofd.
Wat een plezier te zien dat het casino zo mooi is gerestaureerd en
blijkbaar een cultuurtempel is geworden in Genk; een prachtige
erfenis uit een roemrijk mijnverleden. Koester het!
Waren alle oudleden nog spelend lid, dan had ook het orkest
gerestaureerd moeten worden, maar tot mijn blijde verrassing
zag ik vele jonge enthousiaste muzikanten, goed opgeleid en met
een evenwichtig klankpallet en onder de deskundige leiding van
hun even enthousiaste en immer jeugdige dirigent. Het deed dan
ook zeer veel deugd te zien en te horen dat het goed gaat met de
Harmonie Waterschei-Zwartberg (-Winterslag-Genk?). Maar met een
blik op de mooie foto uit 1987, denk ik ook aan hen die ons reeds
ontvallen zijn, zonder wiens belangeloze inzet, dit niet was ontstaan.
Dank dan ook aan ieder die dit prachtig concert mogelijk maakte!
Jacques Dirickx
oud-trompettist Harmonie Waterschei-Zwartberg

Muziek&Ik:
Josée Caerts
Instrument
Dwarsfluit
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Lid van de harmonie sinds..?
2011

Muziek heeft altijd al een grote rol gespeeld in mijn leven. Mijn
vader speelde piano en orgel en de radio stond thuis altijd aan. Bij
manier van spreken stond ik op en ging ik slapen met muziek. Toen
ik 9 jaar was mocht ik samen met mijn broer naar de muziekschool,
het jaar daarop moesten we een keuze maken welk instrument we
wilden aanleren. Zelf wou ik voor gitaar kiezen, opgroeiend in het
“Nonkel Bob tijdperk” leek mij dat een fantastisch instrument. Maar
aangezien wij thuis een piano hadden en mijn ouders gitaar maar
tjingel tjangel vonden, werd de keuze voor mij bepaald en werd het
piano. Deze opgedrongen keuze werkte niet bepaald motiverend en
na enkele jaren gaf ik er dan ook de brui aan.

Ergens vind ik het wel jammer dat ik niet op jongere
leeftijd met dwarsfluit begon, op oudere leeftijd krijg je de
technieken moeilijker in de vingers. Maar toch beleef ik er
veel plezier aan om samen in groep te musiceren en leer ik
nog altijd bij, ook al gaat het wel wat trager…
Mijn muzikale voorkeur is breed, van Strauss tot house om
het zo te zeggen. Het enige wat me minder aanspreekt is
jazz: dit vind ik persoonlijk te chaotisch, al kan ik sommige
stukken wel waarderen. Het hangt een beetje van de
stemming af.
Muziek betekent veel. Het maakt je blij, pept je op, kan je
troosten, … Of om het met de woorden van John Miles te
zeggen: “To live without my music would be impossible to do. In this
world of troubles, my music pulls me through.”

Mijn lagere graad van de muziekschool maakte ik niet af, toch
bleef het kriebelen en nam ik mij voor om er ooit opnieuw mee te
beginnen, maar dan wel met een instrument naar mijn keuze.
Uiteindelijk, ik was toen 42, schreef ik mij in bij de muziekacademie
van Koersel (Beringen). Als volwassenen mochten wij direct met een
instrument starten. Nee, geen gitaar. Ik koos nu doelbewust voor
dwarsfluit, niet alleen omdat ik het een mooi instrument vind maar
ook omdat ik hiermee nog bij een harmonie terecht kon en al die
jaren in de muziekacademie niet voor niets zijn geweest. Ik kreeg
dwarsfluitles van Philippe Dewulf en heb deze keer het volledige
traject van de muziekacademie uitgedaan.
Via een collega kwam ik in contact met de HWZ en in het najaar van
2011, na het concert met Gé Reinders, sloot ik mij aan bij de harmonie.

Weg naar As 234 - Genk
089 30 42 30
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