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Nieuwsbrief juli ’22
Beste vrienden muzikanten,
De volgende weken spelen we op twee kiosk/aperitiefconcertjes in onze eigen gemeente, hieronder
lees je de praktische info.
Zondagnamiddag 10 juli organiseren de 20jarige cultuurdienst en cultuurraad het Vlaams
Feest. Om na de coronaperiode de eigen
cultuurverenigingen een duwtje in de rug te
geven, wordt het dit jaar een gezinsfietstocht met
allerlei optredens onderweg.
Onze harmonie én de harmonie van Slyps treden
samen op, op de brouwerijhoeve ‘Bier en
Karakter’ (Slypsstraat 46). We verzamelen er om
14u en spelen er vier keer. Om 18u is dit
afgelopen (er is daarna nog een afsluitend feest
in het Torreke (Dadizele) waar o.a. de
Notekrakers nog optreden).
Onze optredens worden afwisselend geleid door
Hans en Vanessa. Op het programma staan:
•
March of the Cobblers, Apache,
Pasovario, The Black Horse Troop, The Eve of
the War.
•
Antonin’s New World, Danza del Fuego,
Music, Adele in concert, Hawaii Five-O theme.
Er is (beperkte) parkeermogelijkheid achter de
boerderij, maar we raden aan om indien mogelijk per fiets te komen of
te carpoolen. Ons uniform is voor die namiddag wit hemd, zwarte
broek, zwarte schoenen en das.
We houden een gezamenlijke repetitie met Moorslede en Slyps samen,
de avond ervoor (zat. 9 juli) om 17u30 in De Koenterdo.
Op zondagnamiddag kan ons publiek genieten van een ijsje, een
glaasje cava of een Klets-bier.
We zoeken nog enkele
barmannen/vrouwen die hierbij kunnen helpen (14-16 of 16-18u). Geef
je naam door aan Patrick Vi aub. Wie kan, draagt hierbij de KHVVMpolo.
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Een week later, op zondag 17 juli, treden we twee
keer op in de Dadipark Pop-Up, om 11.30 en 15u
(twee keer ong. 45 minuten). Het repertoire is het
showboekje en het wordt het eerste optreden met
onze nieuwe dirigent Stefaan.
We verzamelen hiervoor om 11u15. Parkeren doe je
best langs de Dadizelestraat in de omgeving van Het
Spaans Dak (wie een zwaar instrument heeft, kan dit
eerst gaan afzetten aan het terrein). Op dit optreden
dragen we terug het witte hemd, zwarte broek, das
én gilet.
Over de middag (tussen de twee concertjes) kan je naar huis gaan eten, je picknick meebrengen of
iets eten in Dadizele. Op het Pop-Up terrein zijn ook frietjes verkrijgbaar.

Na dit concert nemen we even vakantie. We hervatten de repetities dan terug vanaf 6 augustus
(harmonieorkest) en september (trommelkorps). Mogen we erop rekenen dat we iedereen zoveel
mogelijk terug aan de pupiter krijgen, voor de (snel) hierop volgende optredens:
•

zondagmiddag 28 aug: Aperitiefconcert t.g.v. Jubileumfeest Brandweer.

•

Za 5 nov: Herfstconcert

•

Za 26 nov: St. Ceciliafeest

Ons verbroederingsweekend naar Minden (Duitsland) werd omwille van corona een jaar uitgesteld
en zal volgend jaar met Pasen doorgaan (vrij 7 - ma 10 april ‘23). Vanuit Minden kregen we al de
vraag om een ruwe schatting door te geven van het aantal deelnemers, zodat ze de
logeermogelijkheden al kunnen voorbereiden. Ook voor ons is het belangrijk dit al te weten om onze
autocar al te kunnen reserveren. Hierover krijg je in deze zomermaanden dus nog een bevraging.
In Minden gaat van 11-14
augustus het Freischießen
door, een tweejaarlijks
evenement
van
de
schuttersvereniging, maar
waar ook het muziekkorps
een belangrijke rol in heeft:
er
worden
dagelijks
concerten gebracht en
marsmuziek
gespeeld.
Minden vraagt of er een
delegatie van Moorslede
kan aanwezig zijn, de deelnemers kunnen dan ook meespelen en krijgen logement in Minden. Meer
info bij Christophe (die vorige keer ging) of Patrick Vi.

