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

Toekomstmuziek

4

Play-In 2018

4

Eetfeest 2018

10

Muziek&Ik: Fons Houben

12

Een vergadering met de jeugdleden van onze
harmonie. Het is eens wat anders.
13

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

3

Beste sponsors, muzikanten en sympathisanten,

De lente heeft de afgelopen dagen duidelijk zijn intrede gedaan.
Iedereen geniet van de eerste zonnestralen om de batterijen terug
op te laden.
Ook onze harmonie heeft weer een volle accu. Na een geslaagde
eetdag en een superleuke maar ook leerrijke play-in, hebben onze
muzikanten de laatste rechte lijn naar het stadsgalaconcert ingezet.
En het zal weer een geweldige editie worden. Samen met onze
harmonie zal Suzan Seegers superbekende meezingers maar ook
ingetogen wondermooie Nederlandstalige nummers brengen,
waarvan sommigen in het dialect. Een mix voor elk wat wils dus.
Na afloop van dit stadsgalaconcert zullen we het 49e jaar van onze
Harmonie Waterschei Zwartberg afsluiten.
In september starten we ons jubileumjaar en staan er
tal van activiteiten en topmomenten gepland om
ons 50jarig bestaan te vieren met al onze sponsors,
muzikanten en sympathisanten.
Maar eerst gaan we ons nog eens voluit smijten
voor ons 18e stadsgalaconcert in het kader van
de 1 mei feesten van de stad Genk samen met
de charmante Suzan Seegers. Voor meer
info kan u terecht in deze klimop, op onze
facebookpagina of onze website.
Uw fiere voorzitter,
Tanguy Pâquet

Toekomstmuziek
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Het muzikaal werkjaar 2018-2019 staat voor de Harmonie Waterschei Zwartberg in het teken van het 50-jarig bestaan (in 2019).
Op het programma zullen verschillende activiteiten en concerten
gepland staan. Hierover binnenkort meer info!
Wij kijken alvast uit u te mogen ontvangen op één van de concerten.
Harmonie Waterschei-Zwartberg zal u muzikaal verrassen.

Play-In 2018
Ook dit jaar stond de jaarlijkse play-in weer op het programma. Met
meer dan 40 enthousiaste muzikanten en dirigenten werd er de hele
dag geoefend. Voor de eerste keer hadden alle instrumentengroepen
hun eigen dirigent wat zeker een meerwaarde betekende voor de
dag. Ook de koperblazers hadden een andere dirigent wat voor onze
eigen dirigent, Armand, de mogelijkheid bood om bij elke groep te
gaan luisteren.
Na een eenvoudig maar lekker middagmaal en een frisse pint, cola
of water konden we er in de namiddag ook weer tegenaan. Na de
laatste individuele repetitie en een korte pauze met de ondertussen
traditionele lekkere cake waren we klaar om de dag af te sluiten
met een laatste gemeenschappelijke repetitie. Moe maar voldaan
konden we de dag afsluiten met mooie muziek. De dirigent en zijn
muzikanten zagen (en hoorden) dat het goed was. Op naar het
stadsgala concert!
Joris
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en koude morgen, open hemel en een stralende zon. Alles wijst
erop dat dit een topdag gaat worden.
én voor één komen de helpende handen binnen. Ieder zijn
opdracht zoals gepland. In een mum van tijd is de zaal
omgetoverd tot een mooi geheel.
afels mooi ingedeeld, aangekleed en genummerd. Tiramisu
en chocomousse in de koelkast. Mosselen worden gereinigd,
potten en pannen uit de doos, onze kok in kookkledij, vuren
ontstoken.
rank wordt klaargezet. Spoelbakken stand-by, radio zachtjes op
de achtergrond. Kassa geïnstalleerd en... we zijn er klaar voor!
lle hens aan dek. De gasten komen eraan. We zijn vertrokken.
Allemaal vriendelijke, meestal bekende gezichten. Met de
eetkaart in de hand heeft ieder zijn eigen verhaal.
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e bedanken iedereen die de zaal stilletjes verlaat. Meestal
zeggen de gasten zelf nog iets.
“Het was goed jong.”, “Echt lekker”, “Top evenement.”, “We
komen volgend jaar zeker terug.”, ....
orgvuldig opgeruimd, nog een laatste gesprek, toost , moe
maar voldaan.
Een datum voor het volgende eetfeest wordt geprikt en de
deuren gesloten.
Bedankt aan allen die aanwezig waren en tot weldra op een
van onze concerten of onze volgende eetdag.
Peter

“Er is iemand ziek.”, “De anderen komen later.”, “Is er nog
dessert?”, “Ik heb nog drankbonnetjes van vorig jaar.”, “Mogen
we een stoofvlees wisselen voor een koninginnenhapje?”, “Ik
zal je moeten betalen met kleingeld”, “Je bent vergeten onze
dessertbonnetjes mee te geven!”, “Allez jong, het is verdikke 15
jaar geleden dat ik u gezien heb.” ... leuk om te horen.

G
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Onze maître heeft haar/zijn handen vol om alles in goede banen
te leiden. Kookplaten op maximum. De tapkraan loopt en in de
keuken draait de afwas op volle toeren.
ezellige sfeer. Mooi muzikaal omlijnd door Mieke aan de piano.
eerlijke drukte. Afruimers staan niet stil. Rolgeluid van de
karretjes, klinkende borden en glazen, trillend bestek klinkt als
muziek in de oren.
Geluid in de zaal gaat van dubbele forte naar mezzo en nadien
naar pianissimo.

Weg naar As 234 - Genk
089 30 42 30
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Muziek&Ik:
Fons Houben
Instrument
Tuba
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Lid van de harmonie sinds..?
1990

Notenleer gevolgd aanvankelijk bij Meester Lambrechts in het
Casino in Waterschei. Na 2 jaren overgestapt naar de academie in
Genk, klas van Mr Didden. Helaas in het vijfde jaar grandioos gebuisd
op theorie. Enkele jaren vioolles gevolgd bij Mr Lenz. Maar de
voetbalmicrobe bleek sterker dan de muziek!
Toen ik onze drie kinderen (Machteld (altsax), Gijsbrecht (klarinet),
en Winand (trompet)) iedere donderdag naar de repetitie moest
brengen en halen, kwam de idee om ook een blaasinstrument te
leren.
Er bleek nood te zijn binnen de harmonie aan een tubaspeler.
Meester Lambrechts was zo vriendelijk mij enkele maanden priveles
te geven. Dat viel best mee en daarna heeft Pierre Schrijvers mij in
de Muziekacademie verder begeleid.
In 1990 ben ik spelend lid geworden van onze harmonie.
Ik heb een fijne hobby gevonden en hoop nog lang van onze
gezellige groep deel uit te maken!
Fons

Een vergadering met de
jeugdleden van onze
harmonie. Het is eens wat
anders.
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De bedoeling was om bij de jongeren onder ons eens te horen hoe
zij onze harmonie ervaren. Zowel op muzikaal als op sociaal vlak. Het
bestuur van de jeugdwerking had enkele vragen uitgewerkt en de
vergadering kon starten.
“Hoe ervaren jullie de repetities?” of “wat vinden jullie van de
muziekkeuzes?”, zijn enkele voorbeelden waarop er verder
werd gebouwd. Gaandeweg merkten we op dat de “jeugd van
tegenwoordig” toch meer in zijn mars heeft dan we soms denken.
Er werden verfrissende en vernieuwende ideeën op tafel gelegd en
besproken. Uiteraard willen we de spanning er nog wat inhouden en
kunnen we helaas geen tipjes van de sluier lichten.
Onze leuke en sfeervolle vergadering werd beëindigd met een
lekker pak friet. Dat kon iedereen wel smaken! Om onze namiddag
af te sluiten, begaven we ons richting C-Mine voor een film. We kozen
voor “Jumanji” en werden meegesleurd in een leuk en avontuurlijk
verhaal.
Het werd ons als jeugdbestuur nogmaals duidelijk dat onze jongeren
een zeer grote bijdrage leveren aan onze harmonie. Enkele keren per
jaar even samenzitten om de gang van zaken te bespreken blijkt een
zeer goed idee en brengt weer nieuwe mogelijkheden naar boven.
Ik ben zeer fier om de evolutie in onze jeugdleden te zien en als we
zo verder werken ben ik er van overtuigd dat we in een stijgende lijn
kunnen verder werken naar de toekomst!
Laurens

