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Nieuwsbrief maart ’22
Dag vrienden muzikanten,
De vorige nieuwsbrief, een maand geleden, ging nog voornamelijk over de corona-maatregelen. Nu
lijkt de pandemie zo goed als achter de rug te zijn (maar blijf toch voorzichtig aub.) en herpakt het
gewone leven zich overal terug. Ook in ons muziekkorps staan de volgende maanden al heel wat
zaken gepland, vandaar dus terug een nieuwsbrief, zodat je die data kunt noteren en vrijhouden
De repetities van de harmonie kennen sinds de derde heropstart een stijgend aantal aanwezigen,
maar een aantal medemuzikanten geraakten er nog niet… We kunnen met een klein aantal
muzikanten wel samenspelen, maar om vooruitgang te maken en iets grondig voor te bereiden,
moeten we met zo veel mogelijk aanwezig zijn. De dirigent doet zijn best om er leuke repetities van
te maken en er komen straks ook nog nieuwe werken op de pupiter. Op zaterdag 5 maart is er
echter wel géén harmonierepetitie.
Het trommelkorps geraakt wat moeilijker terug op dreef, nochtans staan er ook voor hen optredens
gepland. Omwille van andere activiteiten (zie verder) zijn er nu eventjes geen repetities. Maar op
vrijdag 25 maart wordt iedereen verwacht voor een nieuwe heropstart (met een verrassing). Er kan
dan ook overlegd worden hoe die geplande optredens kunnen ingevuld worden.
Musica werd enkele weken geleden ook heropgestart met 8 jonge muzikantjes (klarinet, sax,
trompet, slagwerk, maar ook cello en piano !)

We hebben in de volgende maanden 2 avonden waarbij we in De Bunder de bar openhouden voor
en na optredens, de opbrengst is voor onze kas. Graag telkens een 4 à 8 medewerkers hiervoor.
Wie hier bij is, kan ook gratis genieten van de optredens. Geef je naam door aan Patrick aub.
•

vrijdag 11 maart: Kloot Per W & Jan Hautekiet: dit muzikaal duo brengt classics uit 60 jaar
popmuziek op een eigenzinnige wijze.

•

vrijdag 8 april: Rapalje: Schotse folk met jigs & reels, gevoelige ballads en een vurige
doedelzak. Enkele jaren geleden verzorgden we al de bar bij een vorig optreden van hen.

Op vrijdag 18 maart (20u) gaat de interverenigingenquiz van het Davidsfonds door. Wie hier wil
aan deelnemen voor onze vereniging (een 4-koppig team), meldt zich bij Patrick.
Op Paasmaandag 18 april is er de jaarlijkse wielerwedstrijd op de wijk Vierkaven. We hebben nog
geen officiële uitnodiging ontvangen, maar hou aub toch deze dag vrij voor deze traditionele opener
van het muzikale jaar.
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Op zaterdag 30 april, is er de alg. verg. van de vzw. Hierop o.a. (her)aanstelling van het bestuur
voor de volgende 3 jaar. Kandidaten hiervoor dienen dit voor 30 maart schriftelijk in bij de secretaris
Christophe. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën zijn zeker welkom.
We zullen deze zomermaanden al zeker vier kiosk/aperitiefconcertjes brengen. Hierbij brengen
we muziek uit het ‘groene mapje’, dat zal opgefrist worden met heel wat nieuw werk.
•

zaterdagnamiddag 21 mei: fietsmarathon (met ook een wandelconcert en onze dranktent op
zaterdag 21 & zondag 22 mei)

•

zondagnamiddag 10 juli: Vlaams Feest (gezinsfietstocht door Moorslede met onderweg
optredens van plaatselijke cultuurverenigingen)

•

zondag 3 of 17 juli: Dadipark Pop Up (nu nog grootser dan vorig jaar, met voor ons 2 zittende
optredens in voor- en namiddag, dus geen wandelconcert meer)

•

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

De geplande Sinksenstoet in Nevele (voorzien voor 5 juni) hebben we geannuleerd. We willen ons
voorlopig niet engageren voor dergelijke initiatieven en willen nu vooral focussen op muziek brengen
op de eigen gemeente en/of ‘zittende’ concerten.

We konden al 2 jaar naeen geen St.-Ceciliafeest houden, maar daar komt nu verandering in: er komt
een extra ‘Zomercecilia’ op zaterdag 11 juni. Wellicht wordt het grotendeels het gewone
programma (maar warmer), hou dus alvast deze datum vrij aub.

Verdere data zijn:
•

Za 5 nov: Concert

•

Za 26 nov: St. Ceciliafeest

•

7-10 april ’23: Minden

Onze vrienden van Harmonie Slyps zullen op zondag 21 augustus (11-13u met pauze) een
wandelconcert geven in De Panne (Visit De Panne, De Dijk Marcheert). Ze vragen ons of er vanuit
ons korps muzikanten kunnen meegaan om hen te versterken. Wie hieraan kan meehelpen, gelieve
dit (dringend) kenbaar te maken via deze Doodle:
https://doodle.com/meeting/participate/id/Rb4Wojxa
Vermeld ook welk instrument je bespeelt, zodat men kan zien welke bezetting er mogelijk is.

Familienieuws: Sophie Clarijs en Tom werden de trotse ouders van een zoontje Sepp (5 februari).
Proficiat aan de ouders !

