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ZoetWaterFestival
met Claricatesse
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Voor deze editie van het ZWF hebben we een
origineel orkest kunnen strikken…

Jeugdweekend
Sint-Truiden
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Het laatste weekend van oktober trekt onze
jeugd op weekend…

Nieuwe
muzikanten

Jan, Morgane en Lennart komen onze rangen
nog een beetje versterken…

Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdael
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WHODUNIT ?

Claricatesse
Weergalm van Meerdael
Claricatesse + Weergalm

zoetwater

FESTIVAL
zwf

de Roosenberg M.Noëstraat 15 Oud-Heverlee deuren 18u30
info www.weergalmvanmeerdael.be of 0496 51 34 07
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9€
03
vvk

03

7€

2018

café KURSAAL
bij Jan en Ludgarde

Oud-Heverlee
...natuurlijk !

CLARICATESSE… EEN VOORPROEFJE

Even vooruitkijken
JEUGDWEEKEND

Beste
HarmoNieuwslezers…
Met dit nr. 33 valt alweer een
brok bruisend nieuws over
onze galmende vereniging in
je ‘elektronische’ brievenbus.
Je zult erin lezen dat het goed
gaat met ons. We groeien. En
niet alleen in de onderste
leeftijdscategorie, door de instroom van nieuwe jongeren,
al is die er ook. In die mate
zelfs dat we een jeugdteam
hebben opgericht, voor en
met onze jongeren die zelf
veel initiatief nemen, samen
optredens bezoeken, op
weekend gaan, …

Het laatste weekend van oktober vertrekken een tweetal
dozijn van onze jonge muzikanten voor hun jeugdweekend
naar St-Truiden. Na twee edities
in Zoerle-Parwijs begint dit een
mooie traditie te worden.
Nieuw is dat het weekend dit
keer werd voorbereid door het
jeugdteam, een van de satellieten van het bestuur, naast het
activiteiten- en het communicatieteam en team 2021 (zie p.4).

In dat team is bestuurslid
Tanja actief samen met haar
collega-fluitiste Hilde, klarinettiste Karolien en slagwerker en
hulpdirigent Robin. We staken
even ons licht op bij de jeugdigste van het viertal.

ligt voor één keer op plezier en
niet op muziek maken. Wat niet
wegneemt dat er wel veel naar
muziek geluisterd zal worden.
Met het begrip ‘jeugd’ springt
het team niet al te eng om, wat
als gevolg heeft dat de oudste
deelnemer bijna 3 keer zou oud
is als de jongste. En dan hebben
we het nog niet over de volwassen begeleiders. Maar allen zijn
ze natuurlijk jong van geest en
dat is waar het om draait.
Wie er niet bij zal zijn is Robins vriendin. Niet omdat ze te
oud zou zijn, maar vanwege een
studieverblijf in het buitenland.
Zelf ziet hij ook stilaan het
einde van zijn studies naderen.
En zelf staat hij er ook niet bij
voorbaat weigerachtig tegenover om eventueel een tijd in
het buitenland aan de slag te
gaan. Of om met jongeren te

Over het programma maken
we niet te veel bekend. Onze
jeugd leest immers mee… Maar
het jeugdteam zit er al sinds
eind augustus elke week op te
broeden. Het wordt dus ongetwijfeld de moeite. De nadruk

werken, les geven bijvoorbeeld,
maar dan komt er nog een lerarenopleiding bovenop. Ervaring
in het jeugdteam van de Weergalm zal wellicht van pas komen
maar volstaat helaas niet voor
de wet.

DE NADRUK LIGT VOOR ÉÉN KEER OP
PLEZIER EN NIET OP MUZIEK MAKEN.

We hebben deze lange
mooie zomer wat verdiende
rust ingebouwd maar niet
stilgezeten. Ook daar geven
de volgende bladzijden je
een idee van.
En we brengen voor één keer
een wat onderbelichte figuur uit onze rangen voor de
schijnwerpers, naar aanleiding nog wel van een tragisch
misverstand.
Dus, voor de 33e keer, veel
leesplezier. En stuur ons gerust je opmerkingen en suggesties.
de redactie
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ZOETWATERFESTIVAL, ZOETE KLARINETKLANKEN
Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdael
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Claricatesse
Weergalm van Meerdael
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zoetwater
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de Roosenberg M.Noëstraat 15 Oud-Heverlee deuren 18u30
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café
bij Jan en Ludgarde

Oud-Heverlee
...natuurlijk !

De Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdael
heeft voor editie 2018 — de 11e alweer — een bijzonder
origineel orkest kunnen strikken. Claricatesse serveert, zoals hun naam doet vermoeden, muzikale delicatessen maar
dan bereid door louter klarinetten. We horen de hele klarinetfamilie aan het werk, van de kleine Es-klarinet tot de
diepe contrabas. Claricatesse staat onder leiding van Bart
Watté, op wie we zelf ook al een paar keer een beroep hebben gedaan als invaller.
Uiteraard brengt de harmonie met dirigent Kristof Lefebvre ook een eigen optreden met ons nieuwste repertoire.
Verwacht u aan de vaste ingrediënten: een veeleisend concertwerk, een populaire bewerking, oorspronkelijke harmoniemuziek, een hit voor het jonge volkje en ergens tussenin
ook een pittige mars… Daarover een mooie streep licht, een
grappig verhaal van onze presentator, bijpassende beelden en vanachter de bar een lekker glas of een warm bord
soep…

Om maar te zeggen dat het weer een mooie avond wordt, daar in de Roosenberg aan het Zoet
Water, de tweede zaterdag van november.
Het festival eindigt met een gezamenlijk concert door Claricatesse én de Weergalm, een sensationeel sluitstuk met wel 70 muzikanten op het podium.
Dat alles krijg je op 10 november in de Roosenberg in Oud-Heverlee (Maurits Noëstraat 15) voor
amper 9 euro (of 7 in voorverkoop). De deuren gaan open om 18u30 en de eerste livemuziek weerklinkt vanaf 19 uur.

Het recept van CLARICATESSE
• Eén professionele dirigent en een
twintigtal muzikanten in vier smaken,
waaronder dertien Bes klarinetten,
één alt, drie grote bassen en één extra
grote contrabas als stevig fundament.
Ten slotte voegen we een kleine Es klarinet toe voor de frivole toets.
• Laat alle ebbenhouten ingrediënten
vijftien minuten opwarmen in warme
lucht. Voeg samen en stem op elkaar
af waar nodig.
• Men kan het geheel afwerken met
frivole, melancholische, dansende of
klassieke melodieën.
• Spreid deze delicatesse over zes tot
twaalf gangen voor vijftig tot tweehonderd personen.

Het clarinet choir Claricatesse ontstond een tiental jaar geleden in de schoot van de Koninklijke Harmonie Sint-Hilarius
Bierbeek. Onder leiding van Bart Watté brengen een twintigtal
klarinettisten betoverende en hartverwarmende melodieën.
bron: http://claricatesse.wordpress.com

www.weergalmvanmeerdael.be
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Nieuwe MUZIKANTEN
De laatste 2 maanden hebben
we drie nieuwe muzikanten mogen verwelkomen.
Jan speelde reeds vroeger in
onze harmonie, stopte dan een
aantal jaren en is nu terug. Hij
versterkt de pupiter van de klarinetten.
Zondag 2 september was het
koopzondag in Leuven (Liefst Leuven). Met de harmonie speelden
we in de Diestsestraat en wekten
zo de nieuwsgierigheid van Morgane. “Of ze bij ons mocht komen
meespelen?”. Morgane is afkomstig uit Charleroi, woont en werkt
nu in Leuven en speelt dwarsfluit.

En dan is er nog Lennart. Uit Bierbeek - waar ie woont - kwam hij
afgezakt naar Blanden. Lennart speelt tenorsaxofoon en is ook lid van
het Vlaams JeugdHarmonie Orkest. Daar kent hij reeds een aantal muzikanten van onze harmonie. En als hij zijn blik even opricht tot net
boven zijn partituren, dan kijkt hij recht in de nek van zijn dooppeter...
Welkom Jan (rebonjour), Morgane én Lennart!

Team
2021

Ook onze harmonie heeft een band met de familie Arenberg die
binnenkort drie maanden lang in de kijker zal staan. Een adellijk huwelijk was in 1896 de aanleiding om ietwat inderhaast over te gaan tot de
oprichting van l’Echo de Meerdael.

De fanfare kreeg ondertussen een Nederlandstalige naam, werd harmonie en viert dus in 2021 haar
125-jarig bestaan.
Ruim 2 jaar vooraf al hebben we in de vereniging
een groepje dat nadenkt over de festiviteiten rond
die verjaardag. Team 2021 (Karolien, Dirk, Kris, Peter
en Robin) wordt voorgezeten door…onze voorzitter.
Om maar te zeggen dat de ambitie groot is.
Op 3 oktober kwam Team 2021 een eerste keer
samen en HarmoNieuws kon even neuzen in het
verslag van die startvergadering, die eigenlijk vooral
uit een brainstorming bestond.
Voorwaarde was wel dat we nog niet te veel zouden verklappen, uiteraard. Er komt niet zomaar een
feest voor het 125-jarig bestaan, maar een feestjaar,
dat wellicht van start zal gaan met een academische
zitting. Goed om weten is ook dat de hele gemeente
mee zal kunnen vieren, academie De Vonk, de andere (muziek)verenigingen uit Oud-Heverlee en al
wie ons genegen is. En uiteraard zal er het hele jaar
door allerlei muziek klinken. Kortom: Meerdael zal
weergalmen als nooit tevoren. We houden je op de
hoogte!
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zat.

27. 10 . 2018

14:15 Arenberg Festival
zat.

10 . 11 . 2018

19:00 ZoetWaterFestival
zon.

11 . 11. 2018

10:00 Wapenstilstand
zat.

01 . 12 . 2018

17:30 Sint-Cecilia
vrij.

18 . 01 . 2019

20:00 OpenDeurRepetitie

Naast jaarlijks weerkerende optredens, zoals Zenneke Kermis en de openluchtmis aan de Kapel van
O.L.Vrouw-van-Steenbergen met de Processie rond het Zoet Water, weergalmde onze muziek de afgelopen maanden ook nog door het Stadspark (op de nationale feestdag), op 2 september (koopzondag
Liefst Leuven) en op 30 september, op het Koffieconcert van onze vrienden van Sint-Isidorus Wilsele.

De lotgevallen van een FRIGO
Er moet ons iets van het hart. Een schuldbekentenis. We hebben een onrechtvaardigheid begaan. Niemand wil graag vals
beschuldigd worden en op staande voet de laan uitgestuurd
worden is op zich al een bijzonder zware sanctie.
Welnu, het is hem allemaal overkomen… onze frigo. Toegegeven, hij was al op jaren. En hij maakte meer geluidjes dan onze
meest luidruchtige muzikanten. Maar toch. Die plassen waren
niet van hem. Maar ze werden wel in zijn en onze schoenen
geschoven, ook door de andere verenigingen die het opslaglokaaltje, waar hij van vrijdag tot vrijdag de week doorbrengt, met
ons delen.
Hij was dus níet kapot. Híj lekte niet. De ware schuldige is
het dak van het OC. Alweer! Met een lekkend dak is het destijds
ook allemaal begonnen en het heeft onze harmonie met een
zwerftocht opgezadeld langs allerhande alternatieve repetitieruimten.
Laten we hopen dat het snel in orde komt. En laten we vooral hopen dat onze goede oude frigo ruste in vrede of nog lang
moge leven. We zullen de volgende keer wel beter nadenken.
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

de Weergalm van Meerdael

PRODUCTIE & REDACTIE
Lu k & Pi e t
ha r m onieuws@ w e e r g al m v an m e e r d ae l . b e
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
He d w i g B i n o n
A. Nijs s tr aat 6a - 3052 B l an d e n
he d w i g . b @ te l e n e t. b e
0496 51 34 07
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