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inschrijving via onze website.

04

VLAAMS JEUGDHARMONIE ORKEST

04

DE HOODIES KOMEN ER AAN

Nieuwe
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Nieuw

DECREET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS…
VEEL GEBLAAT EN TOCH OOK KANSEN

Beste
HarmoNieuwslezers…
U leest momenteel het
eerste nummer van ons ver
nieuwde blaadje, de HN 2.0,
zeg maar.
Het is zoals altijd het werk
van onze redactie, maar die
is gelukkig wel in personeels
sterkte verdubbeld. Zodat
we u meer bladzijden kun
nen serveren en hopelijk
ook vaker. Tussendoor kunt
u nog altijd terecht op onze
website voor hot news en
praktische info.
Een tweede verandering
betreft ons jaarprogramma
waarin we dit jaar de Moe
derDagBrunch hebben moe
ten vervangen door een Ape
ritiefconcert, voor één keer
helaas zonder inbreng van
de Academie.
Wat ons overigens niet be
let om uitgebreid stil te staan
bij die Academie - De Vonk in een gesprek met directeur
Johan Jonniaux (dank je wel
hiervoor!). En denk maar niet
dat De Vonk er enkel is voor
muzikanten (in wording). Ook
de muziekliefhebber komt er
in de toekomst aan haar of
zijn trekken.
Redenen genoeg om weer
veel plezier te beleven aan
uw HarmoNieuws in een
nieuw kleedje.
de redactie
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Vlaanderen heeft na 10 jaar
eindelijk een nieuw decreet op
het Deeltijds Kunstonderwijs
(DKO), zeg maar de academies
en muziekscholen. Dat is aan
gekondigd met veel tromgerof
fel en trompetgeschal en zou
tal van nieuwe opties bieden.
Daar wilden we uiteraard het fij
ne van weten en bij wie konden
we daarvoor beter terecht dan
bij Johan Jonniaux, directeur van
Academie De Vonk en van nabij
betrokken bij de invoering van
de nieuwe regelgeving.
“De hervorming oogt heel mooi
op papier maar het extra personeel is er niet en komt er ook
niet zomaar”, steekt Johan van
wal. Het budget stijgt amper en
gaat er voor Oud-Heverlee zelfs
licht op achteruit. Toch bevat
het decreet ook nieuwigheden
die voor muzikanten van de
Weergalm interessant kunnen
zijn. Zo kunnen terugkeerders
of herinstromers, zoals ze ge
noemd worden, hun instru
ment opnieuw ter hand nemen,
zonder het hele pakket te moe
ten volgen, dat wil zeggen met
samenspel en notenleer (of een
ander theorievak).
DE HERVORMING OOGT HEEL MOOI
OP PAPIER MAAR HET EXTRA PERSONEEL
IS ER NIET EN KOMT ER OOK NIET ZOMAAR

Op dezelfde manier kunnen
ze ook een aanverwant of com
pleet nieuw instrument leren
bespelen. Ook zij moeten niet
van nul beginnen maar worden
op basis van hun voorkennis
en ervaring ingeschaald op een
niveau dat overeenstemt met
hun kennen en kunnen. “Met
leerlingen die zich in een les ronduit zitten te vervelen is niemand
gebaat”.

Voor wie er maar niet genoeg
van krijgt worden ook lange tra
jecten mogelijk, via het aanbod in
de 4e graad en in de specialisatie
graad. Op een vergelijkbare ma
nier kunnen slagwerkleerlingen
achtereenvolgens ritmisch, me
lodisch en orkestslagwerk volgen,
in plaats van gauw-gauw alles op
en door elkaar te moeten aanle
ren en verwerken. Ook het aan
tal mogelijke instrumenten gaat
flink de hoogte in: naast trompet
ook bugel en piccolotrompet, bij
voorbeeld, wat vroeger uitgeslo
ten was. Nog een interessante

mogelijkheid betreffen de ‘vak
ken’ muziekcultuur en muziekge
schiedenis. Gebeten om te weten
en je te laten onderdompelen
in het muziekleven van vandaag
en/of van gisteren, dan kun je je
inschrijven voor een van deze
kortlopende trajecten, waarvoor
geen enkele vooropleiding vereist
is. Ook de muziekliefhebber (m/v)
die geen of amper noten leest is
hier welkom. Maar al bij al zal er
van de beloofde gouden bergen
- bij gebrek aan middelen - niet
onmiddellijk heel veel van in huis
komen. “Dromen is natuurlijk niet
verboden”, aldus de directeur van
De Vonk, “maar om pakweg ‘jazz,
pop en rock’ te gaan aanbieden
hebben we praktisch gesproken een
ander gebouw nodig en dat is er nu
nog niet.” (  p.3 )

EINDELIJK ... IN HET BEZIT VAN EEN VOLLEDIGE COLLECTIE
Het heeft wat op zich laten wachten, maar
sinds 3 maanden is de harmonie in het ‘bezit’
van een unieke én vooral volledige collectie.
Eerder beschikten we al over een flink deel van
deze collectie met Guido in het bestuur, Kobe

aan de klarinet, Nele op de hoorn en Jasper
met zijn hobo. Wat later schoof Martijn zijn
trombone bij. En nu is de collectie ‘Vaes’ volle
dig, met Greet en Alies (de jongste telg) aan de
pupiter van de dwarsfluiten. Welkom!

Nieuw

DECREET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS… ( vervolg )
Wel zetten we onze eerste
stapjes in Bierbeek. En we reke
nen op meer leerlingen omdat
kinderen nu vanaf 6 of 7 j kunnen
instappen. Omdat de leerplannen
helemaal vernieuwd zijn, zal gelei
delijk aan een nieuwe wind waai
en in onze academies. De Vonk
heeft hierin al voorbereidende
stappen gezet.

Een fel besproken mogelijk
heid die in dit verkiezingsjaar al
luid werd uitgebazuind is het sa
menspel in de koren, toneelkrin
gen en dorpsfanfares… Ook hier
geldt “klinkt super, maar het gaat

niet”. Een Academie met ruim 800
leerlingen heeft al gauw te maken
met een dozijn verenigingen die
ze op voet van gelijkheid moet
behandelen. Begin er maar aan
en hou je meteen ook maar klaar
voor een pak administratie. Van
alles moeten verslagen worden
opgesteld. Er moet ook een coach
zijn binnen de vereniging. Hoe zal
de dirigent reageren op een pak
nieuwe ‘leerling-muzikanten’ ? Hoe
bepaal je objectief het niveau van
zo’n vereniging? En ga zo maar
door.
Maar het belangrijkste argu
ment is nog dat het zeer verrij
kend is om én de context van de
school én die van een vereniging
te leren kennen. Beide vullen el
kaar aan. De leerlingen zelf zullen
dat doorgaans beamen en kiezen
na hun academie in veel gevallen
nog voor een tweede ensemble,
naast hun ‘moedervereniging’.

Lees in dat verband ook ons
artikel over de Weergalmers in
het Vlaams Jeugdharmonieorkest.
HEB JE NOG VRAGEN ?
WWW.ACADEMIEDEVONK.BE
SECRETARIAAT@ACADEMIEDEVONK.BE
016 39 41 82

Dat de Academie ondertussen
wel openstaat voor samenwer
king met de verenigingen hoe
ven we u niet meer te zeggen. De
MoederDagBrunch die al enkele
succesvolle edities achter de rug
heeft, om maar één voorbeeld
te geven, is daarvan het levende
bewijs. Helaas kon die dit jaar om
organisatorische redenen niet
doorgaan, maar we hopen met
ons Aperitiefconcert een waar
dige vervanger aan te bieden, al
zal het voor de leerlingen van De
Vonk wellicht te laat op het jaar
zijn om mee op het podium te
springen…
www.weergalmvanmeerdael.be
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VLAAMS JEUGDHARMONIE ORKEST ( aka VJHO )
Eerst even voorstellen…
“Het VJHO is een orkest samengesteld uit de beste jeugdmuzikanten van onze plaatselijke muziekverenigingen. Onze ambitie:
jongeren met elkaar leren musiceren op hoog niveau en de alzo
opgedane ervaring meedragen
naar hun moedervereniging. Parallel hiermee proberen wij ook de
harmoniemuziek te promoten in
al zijn facetten. Om dit doel te bereiken organiseren wij concerten
en nemen wij regelmatig deel aan
wedstrijden in binnen- en buitenland.” (website VJHO)

Sinds kort spelen Kobe, Nele,
Hella en Talia mee met het VJHO.
Hella was in Zwitserland maar
voor de andere drie was het een
eerste keer mee optreden op za
terdag 14 april in Kessel-lo. Het
was een uitmuntend concert
met een goed gevuld en afwis
selend programma. “In Flander’s
Fields” was imponerend. Ook K3
ontbrak niet met een door Koen
Maes (dirigent VJHO) geschreven
bewerking van ‘Toveren’. En er
gens naar het einde van het con
cert vertoefden we met ‘Eighties
Flashback’ een beetje in ons eigen
repertoire.

27 . 05 . 2018

zat.

21 . 07 . 2018

Kobe Vaes wist zich eerder te plaatsen voor de Finale
wedstrijd voor solisten en kleine ensembles 2018.

zon.

22 . 07 . 2018

Deze vond plaats in Antwerpen op zondag 22 april.
We wensen Kobe proficiat met zijn prestatie in deze fina
le: hij behaalde 84%.

woe.

15 . 08 . 2018

zon.

02 . 09 . 2018

11:00 Aperitiefconcert
16:00 Zomerconcert
10:30 Vaalbeek kermis
10:00 ZoetWaterprocessie
13:30 Leuven Kermis
zon..

21 . 10 . 2018

zat.

10 . 11 . 2018

zon.

11 . 11. 2018

zat.

01 . 12 . 2018

? 100j. Arenberg

20:00 ZoetWaterFestival
10:00 Wapenstilstand
17:00 Sint-Cecilia
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Vlamo FINALE

zon.

Nieuwe HOODIES
Enkele jongeren lanceerden
vorig jaar de vraag naar een
hoodie. Na een rustige maar
lange zwangerschap kunnen we
de komst van een hele rist aan
kondigen. De bestelling voor 45
(!) hoodies is de deur uit. Voor de
bookmakers: de mét-ritsen haal
den het op de zonder-ritsen.

Nieuwe MUZIKANTEN
Op onze OpenDeurRepetitie
van dit jaar mochten we behalve
geïnteresseerde en nieuwsgierige
buitenstaanders ook drie nieuwe
muzikanten begroeten.
Guy is de recentste nieuwko
mer in onze klarinetsectie, die
daarmee stilaan een volwassen
en volwaardig allure krijgt. Bij de
fluiten kwamen zomaar twéé
nieuwe leden aangewaaid.
Sterker nog, het betreft moeder en dochter Greet en Alies Vaes. En helemaal merkwaardig is dat ze het
sluitstuk vormen van wat we in de wandelgangen de ‘invasie’ zijn gaan noemen. Een voltallig, zevenkoppig
gezin onder onze leden, daar wijden we graag een apart kaderstukje aan… En ondertussen mochten we
ook bij de saxen een stoel bijzetten voor altspeler Lucas. We verwelkomen hen graag in onze rangen en
wensen hun veel plezier met het samen ‘Weergalmen’.

Aperitief
CONCERT
Zes jaar op rij hebben de Weergalm van Meerdael en De
Vonk de populaire MoederDagBrunch georganiseerd, met een
concert door de harmonie en allerhande leerlingen en klassen
van de Academie op het muzikale programma. Tussendoor
of achteraf konden de aanwezigen, zoals het woord zegt, ook
aanschuiven voor een lekkere brunch.
Helaas kon - om meerdere redenen - de MoederDagBrunch
dit jaar niet doorgaan. Voor Academie De Vonk zat het week
end al eivol en ook onze dirigent kampte met agendaproble
men. Bovendien zouden we ook aan de andere zijde van de
pupiter, in het orkest, nogal wat lege stoelen vanwege commu
niefeesten hebben geteld. En ook voor veel gezinnen was onze
brunch dé gelegenheid om moeder in de bloemetjes te zetten,
wat dan weer tot jaloerse reacties leidde bij de vaders …
Dat laatste is maar een grapje natuurlijk, maar feit is wel dat
dit jaar moeder én vader samen verwend kunnen worden. Het
vervangende Aperitiefconcert dat we organiseren valt netjes
tussen Moeder- en Vaderdag in!
Om de eerder genoemde reden zullen we de bijdragen
van De Vonk moeten missen, maar de Weergalm zelf speelt
wel een vlot verteerbaar concert (om 11u30). We bieden een
pastabuffet, met wel zes soorten voor 15 euro, concert inbe
grepen. Kinderen onder de zes komen gratis en tussen 6 en
12 jaar betalen ze 8 euro. Ook dessert en drank zijn verkrijg
baar aan democratische prijzen.

Het aperitiefconcert vindt plaats in het
OC van Blanden, op 27 mei, vanaf 11 uur.
Reserveer alvast op onze website, daar
vind je ook steeds de meest recente in
formatie.
Koninklijke Harmonie de Weergalm van Meerdael

27 mei
zondag

11u 30 aperitiefconcert
12u 30 pastabuffet
da

nk

j e we l F e r n a n

d

!

aperitief

CONCERT
apc

OC.Blanden Bierbeekstraat 8B - Oud-Heverlee deuren 11u
inschrijven www.weergalmvanmeerdael.be of 0496 51 34 07
concert 5€ - concert én pastabuffet 15€ (8€ voor 6-12 jaar)

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
of laat het ons weten via 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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