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Even napraten

APERITIEFCONCERT 27 MEI

Beste
HarmoNieuwslezers…
Voor jullie de vakantie intrekken, willen we je nog
eens bestoken met een nieuwe HarmoNieuws.
We blikken terug op het
Aperitiefconcert van 27 mei,
ook met een woordje van Kristof (onze dirigent).
Verder wat aandacht voor
een aantal kleine verschuivingen binnen het bestuur.
Wie op het aperitiefconcert
was heeft o.a. kunnen proeven van ‘Dogon’, een werkje
van Kevin Houben, met toch
wel een leuke achtergrond.
Die ontsluieren we een klein
beetje op pagina’s 4 en 5.
En tenslotte vertellen we je
nog iets over onze operationele inzetbaarheid in kleinere formaties. Heel leuk, maar
soms toch wel onder ‘zware
druk’. Je zal zien dat we op
‘Liefst Leuven’ (6 mei) speelden met de dreiging van een
afvalcontainer in de rug.
En – och ja, die GDPR – we
willen uiteraard graag dat je
deze HarmoNieuws verder
blijft lezen. Is dit niet (langer) het geval, dan kan je je
uitschrijven via de link in de
e-mail die je tot het lezen van
dit hier heeft gebracht.
Zo, veel leesplezier en vooral een deugddoende vakantie aan éénieder!
de redactie
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Het was ondertussen een
vertrouwd merk, onze MDB
(MoederDagBrunch).
Helaas
maakten allerhande factoren
het inrichten van een 7e editie
dit jaar zo goed als onmogelijk.
Om onze muzikanten wat uit te
dagen en — daar moeten we
niet flauw over doen — om wat
geld in het laatje te krijgen, gingen we dus op zoek naar een
ander ‘initiatief’ voor het voorjaar. Wie precies met het idee
van een aperitiefconcert op de
proppen kwam weten we al niet
meer, maar het werd een schot
in de roos.
De combinatie van ‘thuisgevoel’ (in ons vertrouwde GOC),

EN WAT VOND ONZE DIRIGENT
- ZO’N MAAND LATER VAN HET CONCERT?

Mijn gevoel nu, een maand later, is in ieder geval heel positief.
De locatie vond ik veel beter dan
met de MoederDagBrunch. Er
heerste een gemoedelijke sfeer en
er was vooral veel meer plaats. We
zaten er niet zo op elkaar gepakt...
Voor een eerste editie was er
ook best veel volk. En de pasta
was lekker :-)
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luchtig concert, informele sfeer
en lekkere pasta’s sloeg kennelijk aan. En meteen was dit ook
de ideale gelegenheid om onze
afscheidnemende nestor uit te
zwaaien (zie pagina 3).
Als we er kunnen voor zorgen
dat de waardevolle band met
Academie De Vonk hierdoor
niet verwatert lijkt het een optie
om voor de komende jaren op
deze weg verder te gaan.
Bij deze nog een welgemeend dankjewel aan alle concertgangers, pastaliefhebbers
en iedereen die mee de handen
uit de mouwen heeft gestoken
om van dit eerste APC een succes te maken.

Dogon 1 hebben we zelfs supergoed gespeeld.
De huldiging van Fernand
vond ik best grappig. Misschien is
het wel een goed idee om af en toe
zo eens iemand in de bloemetjes
te zetten, op een ludieke manier.
Ik was met andere woorden tevreden en heb ook positieve commentaar gekregen van de directeur 2 van de muziekschool.
En vooral: dit was Jommes 3
eerste concert (toch de laatste
twee nummers).

Zie pagina’s 4 en 5.
Die directeur is de ‘baas’ van de vrouw van de dirigent, wat niet betekent dat de commentaar niet
objectief is.
Jomme is zijn zoontje, eind vorig jaar geboren.

FERNAND ... VERLAAT HET PODIUM
toch de moeite om er nog een speciaal gebaar
aan te koppelen. In de affiche van het Aperitiefconcert was al een ‘dank-je-wel’ verstopt en
we hebben Fernand nog een muzikale hommage gebracht met een thuisconcert waarbij
hijzelf voor het eerst sinds vele jaren op het
podium ontbrak. De letterlijke bloemetjes waren voor zijn Josée die hem honderden keren
heeft moeten missen voor zijn grote liefhebberij: de muziek en de harmonie.
Dat een vereniging als de onze wat verloop
kent is de logica zelve. We zien gelukkig regelmatig nieuwe muzikanten op ons afstappen en
kennen een gezonde groei. Anderzijds verlaten mensen ook wel eens de harmonie omdat
ze verhuizen, veranderen van job, het te druk
krijgen, een andere hobby bovenaan zetten…
Maar als je oudste muzikant de bas neerlegt
is dat nog wat anders. En als die muzikant
vele decennia lid is geweest en bovendien een
kwarteeuw voorzitter, dan is het zeker heel wat
anders. Dat overkwam ons en onze erevoorzitter Fernand Vanderstappen. En dat vonden we

In een gelegenheidsgedicht van onze afdeling
woord klonk het als volgt:

Vandaag vieren we afscheid
Met voor beide een gratis maaltijd
En drank a volonté
Met bovenop een ‘bloemekee’
Al is die deze keer voor Josée.
Fernand, het ga je goed. En dat je er nog vaak
mag bij zijn, al is het dan niet meer op het podium maar in de zaal.
Het volledige gedicht kan je nalezen op onze
website.

Op een rijtje

ENKELE VERSCHUIVINGEN IN HET BESTUUR…
Hieronder – op een rijtje – zie je wie in het bestuur
waar verantwoordelijk voor is. En – op het rijtje ernaast – vind je de verschillende werkgroepen (en de
resp. verantwoordelijke). Zo weet iedereen wie voor
wat mag aangesproken worden.

VAN ‘CAISSIER’ NAAR ‘GROSSE CAISSE’
EEN KLEINE MOEITE MAAR EEN WERELD VAN VERSCHIL !

Het bestuur telt nu 8 personen. Dit is wat
weinig om het vele werk rond te krijgen, én
meteen ook een hoge drempel voor nieuwe
bestuursleden om in te stappen. Daarom
proberen we via werkgroepen de stap naar
‘iets doen voor de harmonie’ wat makkelijker
te maken (én het werk wat te spreiden).
www.weergalmvanmeerdael.be
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KLEIN MAAR DAPPER

Een harmonie met pakweg 50 muzikanten en een omvangrijk slagwerkpark neemt heel wat plaats in
beslag. Logisch dat niet elke organisator die ruimte heeft. Een aantal optredens verkiezen we daarom
te verzorgen met een kleinere formatie, The Blandeners, u welbekend. Maar voor een aantal opdrachten is ook dat dozijn nog veel of krijgen we, op een ochtend, of pardoes in de week, voor dat repertoire
de nodige vertolkers niet bij elkaar. Flexibel als we zijn spelen we daarom de laatste tijd af en toe met
nog kleinere formaties.
Onze Kwintetters (koperkwintet of -kwartet) waren de pioniers. Zo vierden ze onder meer een 80-jarige Dendermondse met een eigen arrangement van ’t Ros Beiaard, namen muzikaal afscheid van een
oud-sympathisant en wensten de zondagshoppers in Leuven muzikaal een gelukkig nieuwjaar.
Recent kregen ze navolging van… ons Saxtet, vier enthousiaste saxofonisten van de Weergalm. En wie
weet zit er wel een clarinet choir, trombonekoortje, hoorngroep of fluitensemble aan te komen…

zat.

21 . 07 . 2018

zon.

22 . 07 . 2018

woe.

15 . 08 . 2018

zon.

02 . 09 . 2018

16:00 Zomerconcert

Dogon EEN MYTHE? 1

11:00 Vaalbeek kermis

Dogon is een volk dat
leeft in het Centraal-Afrikaanse land Mali. Ze wonen
tussen de steile rotsen en
op het plateau van de regio
Bandiagara. Hun leefgebied
is geïsoleerd van de rest
van de wereld. Zo kon het
Dogon-volk zich – tot voor
kort - beschermen tegen vijandige stammen, kolonisten
en de moderne beschaving.

10:00 ZoetWaterprocessie

14:00 Leuven Kermis
zat.

10 . 11 . 2018

zon.

11 . 11. 2018

zat.

01 . 12 . 2018

18:30 ZoetWaterFestival

10:00 Wapenstilstand

17:30 Sint-Cecilia
1
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Dogon is een werk van Kevin Houben uit ons repertoire van dit jaar.

LIEFST LEUVEN - 7 JANUARI

LIEFST LEUVEN - 6 MEI

LOLANDEN - 3 JUNI

LIEFST LEUVEN - 1 JULI

De Dogon praktiseerden een animistische religie en het meest geheimzinnige onderdeel van die
religie is hun mythe over de Nommos en een ster
met de naam Sirius B. In de jaren ‘20 vertelden ze
een Franse antropoloog over deze kleine en bijzonder heldere ster die om Sirius A zou draaien,
de helderste ster aan de hemel. Pas in de jaren ‘70
waren mensen in staat om via telescopen de ster
ook werkelijk te zien. De Dogon beweren dat de
Nommos, de geesten die half-vis, half-mens zijn,
hen over het bestaan van Sirius B verteld hebben.
Nommos waren mythische wezens die volgens
de Dogon afkomstig waren van het sterrenstelsel
van Sirius. Deze buitenaardse wezens zouden de
Dogon zo’n 5000 jaar geleden een bezoekje gebracht hebben. Hierbij een paar tekeningen die
de Dogon van deze wezens hebben gemaakt…
(bron: Wikipedia)
www.weergalmvanmeerdael.be
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Onze SPONSORS

GILCON

En JIJ ?
Heb je voorstellen, opmerkingen, artikels, foto’s, wil je meewerken, ... ?
E-mail dan naar de redactie via harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be
Meer info op www.weergalmvanmeerdael.be
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