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KLIMOP?

VOORWOORD

http://harmoniewz.be

http://facebook.com/harmoniewz

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.

REPETITIES

Intussen zijn we al een half jaar een Koninklijke harmonie. We hebben nog even
nagenoten van ons jubileumconcert en het nieuwe jaar feestelijk ingezet op onze
startactiviteit.

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

Op 5 november mochten we samen met de Stad Genk de Sint Martinusstoet
opluisteren in aanloop naar het prachtige vuurspektakel. Met een 30 tal van de
kou rillende muzikanten brachten we dit keer onder leiding van Sven Creyns toch
weer mooie lichte muziek.
Het einde van 2019 is al in zicht hetgeen betekent dat het nieuwjaarsconcert met
rasse schreden nadert. Alle hens aan dek want het is weer een bijzonder
moment voor onze harmonie, maar daarover meer in deze klimop. De
kaartenverkoop is dan ook al volop aan de gang en wie nog
geen kaarten heeft zal zich moeten haasten.
Geniet alleszins nog van een fijn uiteinde en zet het
nieuwe jaar alvast geweldig in!
Alvast muzikale wensen voor een spetterend 2020!
Uw trotse voorzitter
TANGUY PAQUET
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BLIKJES | DE FLES

TOEKOMSTMUZIEK

- Ben je thuis? vroeg de man via de telefoon.

zaterdag 4 januari 2020
Nieuwjaarsconcert in het Casino

Het zou ongeloofwaardig zijn indien ik dat zou ontkennen.
Of hij even mocht binnenwippen, samen met een vriend. Het stoorde toch niet?

zondag 23 februari 2020
eetdag in De Kempengalm

Nee, het stoorde niet en trouwens, ik mocht de man graag, hij was van het
eerlijke, vierkante type, met een gevoel voor cynische humor. Daarenboven had
ik een vermoeden waarom ze kwamen. Een tijdje geleden had ik voor hun
vereniging een presentatie gedaan en omdat ik geen enkele ambitie heb om dit
soort werkzaamheden tot bijverdienste te maken, weiger ik ervoor betaald te
worden. Dus brachten de twee mannen me een fles calvados : heerlijk oud en
zacht.

zaterdag 2 mei 2020
Galaconcert in het Casino

- Had je niet hoeven te doen, zei ik schijnheilig.
- We kunnen ze mee terug nemen, stelde de man voor.
- Gegoven is gegoven, antwoordde ik. (Want als kinderen na tien jaar onderwijs
nog altijd weigeren 'gegeven' te zeggen, vind ik dat 'gegoven' in de 'van Dale'
moet komen.)
Ik nodigde hen uit te gaan zitten en vroeg wat ze graag zouden drinken. Zij
bleken allebei liefhebbers van whisky en ze protesteerden niet, zelfs niet voor de
schijn, toen ik hun glazen voor driekwart vulde.
De man sprak nog eens zijn waardering uit voor mijn inzet.
- Als onze vereniging, die chronisch in geldnood zit, zich geen presentator van
enig niveau kan veroorloven, zijn we dankbaar voor elke gratis kracht die zich wil
inzetten, zei hij. Al is dat dan ten koste van de kwaliteit.
Ontroerd door deze blijk van appreciatie schonk ik nog eens vol. Mijn vrouw liet
chips en borrelnootjes aanrukken en de mannen zetten intussen een boom op
over hoe zwaar het verenigingsleven kan zijn en hoe weinig begrip hun
echtgenotes opbrengen voor hun uithuizigheid. Maar er zijn nu eenmaal
verplichtingen : zoals dit bezoek nu. En ja, ze wilden nog wel een glas om mij
geen affronten aan te doen.
Toen ze een uurtje later vertrokken was de fles whisky leeg. De calvados staat
nog onaangeroerd. Waarschijnlijk zal ik ze open trekken als leden van een andere
vereniging mij een fles whisky brengen. Misschien zijn zij calvadosliefhebbers en
zo is de cirkel dan rond.
RENÉ SWARTENBROEKX

NU JE HET ZEGT : Op de fles gaan : opportunisme, ten koste van de anderen.
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Koninklijk Harmonieorkest Waterschei-Zwartberg
voor de laatste keer onder leiding van Armand Steyfkens.

ROLSTOEL TOEGANKELIJK

hello
goodbye
04/01/2020 | 20u00 | casino modern

Presentatrice: Els Raskin
VVK €15 | KINDEREN < 14 €10
Kaarten te verkrijgen bij muzikanten of tickets@harmoniewz.be

HELLO
GOODBYE
Op 4 januari 2020 vindt in het Casino Modern in Waterschei ons jaarlijks
nieuwjaarsconcert plaats. Dit jaar zal het allerminst een traditioneel concert zijn
en staat het volledig in het teken van onze dirigent Armand Steyfkens.
In 1987, op 32 jarige leeftijd, nam Armand geen taak maar duidelijk een
engagement op zich. Als dirigent van onze jeugdharmonie heeft Armand
tientallen jonge muzikanten (waarvan er de dag van vandaag nog steeds menige
in onze gewone harmonie vertoeven) opgeleid en vooral begeleid om samen te
(leren) musiceren. Velen onder ons zullen zijn speelse en ludieke aanpak nog
herinneren die de jeugd gedreven heeft om in onze muziekvereniging te komen.
Gedurende 20 jaar heeft Armand dit engagement met veel toewijding
uitgevoerd.
Sinds maart 2007 heeft Armand dan het dirigeerstokje van Felix Ceunen
overgenomen en is hij de ‘grote’, de ‘gewone’ harmonie gaan leiden. Met
minstens evenveel toewijding voert hij intussen 12 jaar ook dit engagement uit.
Diverse nieuwjaarsconcerten, kerstconcerten, brunchconcerten en
familieconcerten heeft hij samen opgevoerd met onze vereniging en telkens
weer tot een goed einde gebracht. Als één van de hoogtepunten in deze
carrière mogen misschien wel de filmconcerten aangehaald worden, die samen
met de andere twee harmonies waarvan Armand toen dirigent was, drie keer zijn
uitgevoerd. Het was duidelijk dat Armand geen of toch weinig uitdagingen uit de
weg ging.
Na elf stadsgalaconcerten met onder andere Johan Verminnen, Gunther Neefs,
Sandra Kim, en vele anderen mocht deze carrière in onze harmonie bekroond
worden met een spetterend jubileumconcert naar aanleiding van het 50 jarig
bestaan van onze vereniging. Voorafgegaan door een academisch gedeelte en
gevolgd door een met muziek opgeluisterde receptie heeft het Koninklijk
Harmonieorkest Waterschei Zwartberg onder leiding van Armand Steyfkens een
prachtig concert gebracht. Na dit hoogtepunt in de carrière van Armand in onze
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vereniging heeft dirigent Armand Steyfkens besloten het stokje letterlijk te zullen
doorgeven op ons nieuwjaarsconcert genaamd “Hello, Goodbye”. Maar eerst zal
er nog gezwoegd moeten worden, want op 4 januari 2020 zal het Koninklijk
Harmonieorkest Waterschei Zwartberg een laatste keer onder directie van
Armand Steyfkens een nieuwjaarsconcert brengen.
Op donderdag 9 januari zal onze nieuwe dirigent Sven Creyns de repetitie voor
de eerste keer leiden (meer over Sven in de volgende Klimop).
Armand, alvast bedankt voor de geweldige samenwerking het engagement en de
loyauteit de afgelopen 32 jaren. Bedankt om onze harmonie mee groots te
maken.
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Via een kleine aankondiging in de ‘Mijnstreek’ kwam ik in contact met onze
vereniging. Als jonge muzikant sloot ik, op 14 jarige leeftijd, aan bij de jeugdgroep
van de Harmonie Waterschei Zwartberg. In juni 1989 zette ik samen met mijn
papa en broer de stap naar de grote Harmonie. Ondertussen kwam een jonge
dirigent, Armand Steyfkens genaamd, in dienst van de vereniging als dirigent van
de jeugdharmonie. Armand en Pierre Schrijvers, toenmalig dirigent van de
harmonie hebben mij op weg gezet om een gepassioneerd amateur muzikant te
worden.

MUZIEK&IK
HERBERT LOOS
Muziek was en is nog steeds nadrukkelijk aanwezig in mijn leven. Ik herinner mij
nog goed dat thuis steeds de radio opstond en zo kwam muziek in eerste
instantie in mijn leven. Naast de radio, de platenkast van mijn ouders en de
televisie hoorde ik ook van jongsaf live muziek in huis.

Thuis stond een orgel, gitaar, accordeon en de trompet van onze papa. Hij was
tot aan zijn huwelijk lid geweest van de Harmonie van Meulenberg. Mijn
grootvader speelde ook actief muziek en ik ging mee naar concerten van zijn
harmonie maar ook van het blaasorkest waarin hij meespeelde. Zo kreeg ik voor
het eerst de warme klanken en het frivole karakter van een klarinet te horen. Ik
was echter nog niet zelf muzikant.

Hier kwam verandering in op de lagere school! Het was toen de gewoonte dat de
directeur van de muziekacademie uitleg kwam geven aan de leerlingen vanaf het
derde leerjaar om hen zo warm te maken om muziek te gaan studeren. Zo kwam
ik op een dag thuis met de mededeling dat ik naar de muziekschool zou gaan.

Gestart werd met de gebruikelijke notenleer. De eerste vier jaar in het
voormalige filiaal van de bibliotheek in Hoevezavel. Het vijfde jaar notenleer heb
ik gevolgd in Genk Centrum. Na het eerste jaar moest een instrument gekozen
worden en dat werd de klarinet. Mijn eerste lessen volgde ik bij Mevrouw Bocken
en vervolgens bij Herman Vanspauwen. Na het behalen van het diploma
notenleer heb ik ook drie jaar muziekgeschiedenis gevold bij Hugo Joris aan de
Genkse muziekschool en het bijhorende diploma behaald. Zo is een blijvende
interesse voor de ‘klassieke muziek’ ontstaan.

Iedere muzikant, professioneel of amateur, leert enorm veel bij van dirigenten en
medemuzikanten waarmee hij of zij heeft gespeeld. Zo ben ik na meer dan dertig
jaar de muzikant geworden die ik vandaag ben. Veel geleerd en na al die jaren
muziekspelen nog veel meer zin om bij te leren. Meer dan ooit leer ik nog
dagelijkse bij!
Nog steeds met veel plezier paraat op de wekelijkse repetities. Als ik aan het
repeteren ben kom ik tot ontspanning. Hoe druk het ook is op het werk of in het
gezin, muziekspelen is voor mij synoniem met ontspanning.

Sinds mijn vijftiende lid van onze Harmonie maar in de loop van de jaren heb ik
ook op andere plaatsen meegespeeld. Weliswaar was, is en blijft onze vereniging
mijn nummer 1.
Zo was ik vanaf 2003 vast lid van de Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm Lillo.
Na 16 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging en zo ben ik nu lid van de
Harmonie Sint Martinus Opgrimbie.

Ik ben een trotse muzikant van het Koninklijk Harmonieorkest Waterschei
Zwartberg!
Via deze weg wil ik alle muzikanten van onze vereniging bedanken, omdat zij mij
de mogelijkheid geven, om elke week op de repetitie en op elk concert, mijn
favoriete hobby uit te oefenen.

Muzikale groet
De leukste lessen aan de muziekschool vond ik de samenspelklas. Onder de
kundige leiding van Jos Huygen, tevens leraar Hobo aan de school, leerde ik voor
het eerst samenspelen met andere muzikanten en verschillende instrumenten.
Vanaf het eerste moment was ik geboeid door het samenspel, de klank en het
‘samen spelen’ van muziek.
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