


Beste muzikanten, sponsors en sympathisanten,

 

Een hete zomer heeft ons muzikaal jaar 2017-2018 
afgesloten na een geslaagd stadsgalaconcert met Suus 
Seegers.   Geen bloed en tranen maar wel zweet heeft ons 
door het muzikaal reces geloodst. Als jullie batterijtjes 
op zonne-energie werken, dan zullen ze de afgelopen 
maanden meer dan opgeladen zijn.

En dat is ook meer dan welkom.  Want dit jaar staan 
we voor een nog grotere uitdaging dan anders.  Onze 
harmonie zal dit werkjaar niet minder dan 50 kaarsjes 
mogen uitblazen en dat hebben we te danken aan al onze 
leden, muzikanten, dirigenten, sympathisanten en zeker 
niet te vergeten iedereen die zich gedurende deze 50 jaar 
belangeloos heeft ingezet om de harmonie te (be)sturen 
en te maken tot wat ze vandaag de dag is geworden : 
een bloeiende harmonie met ongeveer 60 muzikanten 
samen musicerend in een familiale en gemoedelijke 
sfeer.   We beleefden zeer veel hoogtepunten en 
het zal een uitdaging voor ons allen zijn om onze 
harmonie in deze flow verder te laten gaan.

Dit jaar willen we er dan ook een feestjaar van 
maken waarin we vooral opnieuw grootste 
concerten willen brengen.  We gaan 
alvast beginnen met een heel nieuwe 
feestelijke opening op 8 september 
2018 : onze startactiviteit waarvoor 
jullie zeker niet mogen vergeten in te 
schrijven. Bovendien gaan we enkele 
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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.

inhoud
Voorwoord 3

Toekomstmuziek 6

50 jaar harmonie 8

StadsGalaConcert 2018 
met suzan seegers 10

Muziek&Ik: Peter Brychzy 12

Voorwoord 3



leuke vernieuwingen doorvoeren die in de loop van het 
jubileumjaar duidelijk zullen worden. In elk geval zal het een 
fenomenaal jaar worden om nooit meer te vergeten.  

Ik wil dit voorwoordje dan ook afsluiten met een 
welgemeende dankjewel aan iedereen die meegewerkt 
heeft om de afgelopen 50 jaar zo bijzonder en fantastisch te 
maken.  Ook wil ik graag een warme oproep doen om samen 
te blijven werken aan de toekomst van onze harmonie door 
jullie blijvende inzet en  hartverwarmende enthousiasme : 
laten we er nog 50 jaar bij doen !

 

Een enorm trotse voorzitter, 
Tanguy Pâquet
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zaterdag 8 september 
officiële start 
jubileumjaar HarmonieWZ

zondag 7 oktober 
optreden
in Bokrijk

zaterdag 24 november 
optreden met het Mijnwerkerskoor
in C-Mine 

zaterdag 5 januari 2019 
Nieuwjaarsconcert
in Casino Waterschei 

woensdag 1 mei 2019 
opluisteren 1-meiviering 
in kerk Genk centrum

weekend 29 september 
Levensloop

zaterdag 4 mei 2019 
Groot Galaconcert
in C-Mine 

ToekomsTmuziek

Weg naar As 234 - Genk
089 30 42 30 
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50 jaar harmonie Dit werkjaar is het zo ver… Er zijn er nog  enkele muzikanten  
in onze vereniging  die het kunnen navertellen… de oprichting 
van onze harmonie een halve eeuw geleden.  Dit muzikaal 
jaar willen wij er dan ook iets feestelijks van maken, want we 
bestaan  50 jaar. 

We beginnen in september met een “grand diner“. Een 
startfeest waar alle muzikanten , bestuursleden en partners 
zijn uitgenodigd.  We hebben voor die avond dan ook gevraagd 
aan het duo  “Echtgenoten“ om de ambiance er in te brengen.  
Dit zal zeker een spetterende avond worden. 

Ons concert in  januari zal in het teken staan van 50 jaar 
harmonie. De programmatie zal zeker  verwijzen naar  het 
verleden. We hebben dan ook de oud dirigenten uitgenodigd. 
Zij zullen één van hun muziekwerken van vroeger dirigeren. 

Tevens hebben wij al heel wat foto’s, krantenknipsels en 
affiches uit de oude doos vast gekregen om hierrond een 
tentoonstelling te houden. 

In  mei 2019 nemen we een heel oude traditie terug op en 
spelen wij de mis in Genk centrum ter gelegenheid van de 1 mei 
viering. 

Enkele dagen later  programmeren we ons 
Stadsgalaconcert waar we plannen hebben om dit 
in het  teken te stellen van de toekomst. Op 
naar de volgende 50 jaar.  

Zo zie je maar…. Het wordt een 
zeer bijzonder jaar. Temeer daar 
we vanaf dan tevens de titel 
“koninklijk“ mogen dragen. 

Luc Aerts
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sTadsGalaConCerT 
2018 
meT suzan seeGers

Zaterdag 5 mei 2018.   De 18e editie van ons stadsgalaconcert is 
volledig voorbereid.  Vrijdag nog een geslaagde repetitie gehad met 
onze ster van dit concert, Suzan Seegers.  In België minder gekend 
maar op de ‘generale’ is al snel duidelijk dat het weer een super 
samenwerking wordt met onze harmonie.

Suzan Seegers, Suus voor de vrienden (en daar mogen wij ons 
al onmiddellijk bij rekenen), is een    top vrouw !    Niet groot van 
gestalte maar ze heeft een klok van een stem, is goedlachs en heeft 
een geweldige persoonlijkheid.

Met een enorme passie voor muziek opent Suus haar repertoire 
met het nummer ‘It’s oh so quiet’ van Björk.   Onmiddellijk heeft ze 
de aandacht van de ganse zaal, niet alleen met haar volume maar 
vooral met haar geweldige stem.

Afwisselend brengt Suus met onze harmonie een geweldig 
en gevarieerd concert.  Onze Harmonie brengt onder andere 
filmmuziek waarbij de filmbeelden van “How to train your dragon”  
en “Legends of the Falls” begeleid worden, afgewisseld met stukken 
als “Sedona” en “Defying Gravity”.

Suus brengt naast enkele bekende nummers als “I dreamed a 
dream” en “Halleluja I love him so”  ook haar visitekaartje, een 
muzikaal technisch hoogstandje “Minutenwals”.

Tijdens het nummer “Laat me” van Ramses Shaffy kan je een speld 
horen vallen in de zaal.  Je kan de spanning en emotie van dit 
kippenvelmoment in de zaal voelen.

Als toemaatje brengt onze Nederlands Limburgse grootheid ook 
nog wat nummers in dialect met een betoverende vertolking van 
“Leedje van mien laeve” uit haar eigen repertoire. Tenslotte wordt 
het publiek getrakteerd op het prachtige “Lente me” en “In ’t graas 
van de wei” uit het repertorium van Toon Hermans.

Kortom een geweldig muzikale en gevarieerde avond die door onze 
toeschouwers weer enorm gesmaakt werd.  Bedankt Suus voor deze 
onvergetelijke avond.

 

Tanguy
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Midden jaren zeventig ging ik in Houthalen – Oost met een viertal 
buurjongens  muziekles volgen bij een leraar in ons dorp. De eerste 
weken waren vooral kennis maken met theorie. Hele, halve, vierde, 
achtste, …noten, rusten en een solsleutel leren schrijven. De noten 
mooi tussen of op de lijntjes. 

Even later namelijk 19/03/1976 heb ik van mijn ouders een eigen 
accordeon gekregen. Dit instrument heb ik nog altijd. In de 
muziekschool kon je toen geen accordeon kiezen als instrument 
en daardoor kreeg ik om de twee weken thuis les van de bekende 
accordeonist Thieu Vanhees.

In 1979 ben ik dan toch naar muziekschool gegaan om mijn 
theoretische kennis te vergroten. Dit was nog in de Broederschool 
in Genk. Even later ben ik als een van de eerste leerlingen verhuisd 
naar de huidige muziekacademie “GA”.

Na enkel jaren heb ik mij aangesloten bij de muziekvereniging 
Musettina in Waterschei. Hier ben ik lid gebleven tot de geboorte 
van mijn eerste zoon Laurens in 1994.  Daarna ben ik enige tijd 
gestopt met muziek.

In 2003 was Laurens lid van Koninklijk Paradekorps DEMO in 
Houthalen. Taptoes en carnavaloptochten waren toen maandelijkse 
uitstappen. Ik ging steeds mee op de bus en omdat de aankomst 
van een stoet niet altijd ligt op de plaats waar hij vertrekt moest ik 
tussen de toeschouwers achter het korps aan lopen.

Tot het idee opkwam om misschien ook eens een instrument 
proberen aan te leren dat bij DEMO in het korps paste. De keuze viel 
op trompet.

De eerste noten leerde ik van Jean Creemers (vader van trompettist 
Eddy) Later werd deze moeilijke taak overgenomen door de 
toenmalige dirigent van DEMO ene zekere Armand Steyfkens. 
Jaja inderdaad onze Armand, de huidige dirigent in Harmonie 
Waterschei Zwartberg. 

In 2008 heb ik mij aangesloten bij onze Harmonie Waterschei-
Zwartberg. 

Een echte voorkeur van muziekgenre heb ik niet. Ik speel zeker 
graag een klassiek stuk maar evenzeer een modern nummer. Als 
ik toch een lievelingsstuk mag noemen is dat de versie van Charlie 
Chaplin die we uitvoerden op ons filmconcert. Een echte topper.

Mijn verwachtingen naar de toekomst toe zijn dat we als harmonie 
muzikaal en in ledenaantal mogen blijven groeien. Dat we de 
kans krijgen om jonge muzikanten te begeleiden en te laten open 
bloeien tot echte talenten. Maar vooral dat we als harmonie onze 
grootste troef, zijnde het sociaal en familiaal karakter, mogen blijven 
behouden.

Groetjes, 

Peter

muziek&ik: 
PeTer BryChzy
Instrument 
Trompet

Lid van de harmonie sinds..? 
2008
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