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Nieuwsbrief mei ’22
Dag vrienden muzikanten,
Het vorige weekend hebben we een (voor
ons) geslaagde fietsmarathon achter de rug,
met een wandel- en kioskconcert en een
goed gevulde drank- en snoeptent. We
danken jullie voor jullie inzet om dit alles
vlekkeloos te laten verlopen. Het doel om
met onze Harmonie naar buiten te komen na
de corona-jaren, hebben we bereikt.

De volgende weken en maanden staat nog
heel wat op het programma, vandaar deze
nieuwsbrief.

Er is een kandidaat-dirigent die op zaterdag 4 juni (weekend Pinksteren) een proefrepetitie komt
geven. Wil aub dus zoveel mogelijk aanwezig zijn, zodat we jullie meningen mee kunnen in rekening
nemen bij het beslissen. Stefaan Witdouck is een wat oudere amateurmuzikant uit onze streek,
heeft de Vlamo-directiecursus gevolgd en heeft directie-ervaring met het jeugdorkest Moorsele,
fanfare Ruddervoorde en harmonie Veurne, telkens 15 jaar of meer.

De week erop, op zaterdag 11 juni, houden we onze ‘zomer-Cecilia’. In de namiddag is er een
wandelconcert op de gemeente, gevolgd door een ontspannende teambuildingsactiviteit (i.p.v. de
misviering). Na het uitreiken van de eretekens aan de gedecoreerden van 2020 en 2021 volgt een
barbecue. Een dansfeest met DJ sluit deze unieke St.-Ceciliaviering af.
In een apart schrijven (dat eerstdaags volgt) kunt u hiervoor inschrijven.
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Na het kioskconcert van de fietsmarathon volgen deze zomer nog 3 gelijkaardige optredens:
•

zondagnamiddag 10 juli: Vlaams Feest (een gezinsfietstocht door Moorslede met onderweg
optredens van plaatselijke cultuurverenigingen). We vormen een fusieorkest met de Harmonie
Slyps en zullen optreden op de hoeve van Brecht Dumoulin in de Slypsstraat (de Kletsbrouwerij).

•

zondag 17 juli: Dadipark Pop Up, met 2 aperitiefconcerten om 11u30 en 15u (telkens ongeveer
45 min.)

•

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

Verdere data zijn:
•

Za 5 nov: Concert

•

Za 26 nov: St. Ceciliafeest

•

7-10 april ’23: Minden

Om met onze harmonie op een behoorlijke manier muziek te kunnen blijven brengen, zijn
muzikanten noodzakelijk. Op het overleg in de repetitie na het ontslag van Wim en ook op de
algemene vergadering werd telkens gesuggereerd dat samenwerken met andere
muziekverenigingen noodzakelijk geworden is om aan een voldoende groot orkest te geraken. We
zaten reeds samen met ons bestuur en met dat van de Harmonie Slyps. Fusioneren is nu nog niet
aan de orde, maar onze goede samenwerking kan nog verder uitgewerkt worden, zoals bv. in het
project met het fusieorkest op 10 juli. Wellicht zullen we ook de ‘grote’ concerten spreiden (Slyps
voorjaar, Moorslede najaar), zodat de muzikanten bij elkaar kunnen gaan repeteren zonder
overbelast te worden door 2 repetities per week.
Harmonie Slyps vraagt versterking van ons voor hun uitstap naar De Panne, op zondag 21
augustus (wandelconcert op de dijk van 11-13u met pauze). Enkele Moorsleedse muzikanten
engageerden zich hier reeds voor, maar er mogen er zeker meer mee…
De Slypse harmonie viert momenteel hun 75-jarig jubileum en heeft ook een verrassingsreis voor
muzikanten en hun gezinnen gepland op zondag 9 oktober (8-20u). Voor 50 € / volwassene en 20
€ / kind krijg je een uitstap met vervoer, bezoeken en/of activiteiten, ontbijt, aperitief, middag- en
avondmaal. Met de bedoeling mensen bij elkaar te brengen voor een plezante en gezellige dag,
kunnen we met onze muzikanten en hun gezinnen hier ook bij aansluiten. In bijlage verstuur ik jullie
de verdere info hierover, inschrijven en betalen gebeurt via Slyps. Let wel: dit dient voor 30 juni te
gebeuren.

Op de algemene vergadering van 30 april werd het bestuur voor de periode 2022-25 aangesteld.
Dit zijn:
•
•
•
•
•
•

Christophe Degruytere, secretaris-penningmeester, christophe.degruytere@gmail.com, 0473
75 86 69
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Petrouchka Mattan, petrouchka.mattan@hotmail.com, 0473 32 65 41
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Patrick Vinckier, voorzitter, patrickvinckier@skynet.be, 0474 57 43 61

