
PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUEKLIMOP

P004716 - V.U. LUC AERTS, WEG NAAR AS 261, 3600 GENK - JAARGANG 30 - NUMMER 2
EEN DRIEMAANDELĲKSE UITGAVE VAN HARMONIE WATERSCHEI-ZWARTBERG

19de



2 3KLIMOP STADSGALACONCERT 04/05/19, CASINO WATERSCHEI

WAAROM
KLIMOP?
Klimop is het symbool van trouwe
liefde en vriendschap. Een klimop is
een klimmende heester, als het ware
de zinnebeelding voor het
enthousiasme en de wil om steeds
hoger op de muzikale ladder te
klimmen. Een klimop hecht zich met
zuigwortels, de standvastigheid in wel
en wee, nooit verslagen ondanks
tegenslagen. Een klimop heeft geel
groenachtige bloemen in een tros,
rijk aan honing, de samenhorigheid
van elkeen zijn talenten rijkelijk
vermenigvuldigd, met als doelstelling
een geheel van zoete klanken.

Goud, het is zover! Op 4 mei 2019 vieren we ons 50-
jarig bestaan ! Het wordt een groot en gezellig feest,
waarbij we allemaal samen na een spectaculair concert
en onder begeleiding van de band Domino eens
samen kunnen nagenieten en bijpraten bij een drankje
en een hapje.

Via deze weg willen we ook iedereen bedanken die op
de een of ander manier een bijdrage geleverd heeft
aan onze harmonie. Of het nu als oprichter,
bestuurder, dirigent, muzikant, toehoorder, sponsor
of sympathisant is, jullie hebben er allemaal samen
voor gezorgd dat onze harmonie dit jaar 50 kaarsjes
mag uitblazen.

Op deze 50ste verjaardag willen we niet alleen
stilstaan bij en terugkijken naar het verleden. Nee, we
voelen ons duidelijk herboren en willen dan
ook meegaan met onze tijd en onszelf
heruitvinden. Zo proberen we onze
werking te digitaliseren door onder
meer naar een digitale klimop over
te schakelen en gebruik te maken
van het payconiq betaalsysteem.
De upgrade naar onze
harmonie versie 5.0. is nu een
feit en daar zijn we trots op!

VOORWOORD
Gold (gold)

Always believe in your soul
You've got the power to know

You're indestructible
Always believe in, that you are

Gold (gold) ¹

CONTACT
http://harmoniewz.be
http://facebook.com/harmoniewz

REPETITIES
Iedere donderdag 20:00 tot 22:00
Meer info: Luc Aerts (089 / 35 46 53)
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Een wedergeboorte geeft ook weer uitzicht op toekomst. En we
willen voor jullie blijven musiceren hetgeen gesymboliseerd wordt
door het oneindigheidsteken in onze uitnodiging en banner van
het Stadsgalaconcert.
Dus wij blijven hopen en rekenen op uw steun om de harmonie er
nog minstens 50 jaren bij te geven. Van onze kant engageren we
ons tot nog meer muzikaal aanbod met voldoende variatie en
originaliteit.

Goud voor U, Goud voor ons, Goud voor elke schakel van onze
Harmonie.

Uw trotse voorzitter

TANGUY PAQUET

¹ lyrics van het nummer Gold van Spandau Ballet..
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ROND
DE KIOSK
De harmonie speelde 'De Moldau' van Smetana, waarbij ik me weer eens afvroeg
of de componist het gepikt had van 'Ik zag Cecilia komen', of dat het omgekeerde
was gebeurd. Hoe dan ook, het boeide me en ik ging languit zitten op een van de
banken in de schaduw van de bomen.

De harmonie speelde op een heuse kiosk die ze van een dorpsplein hadden
geplukt en in een recreatieoord neergeplant, een beetje buiten het milieu waarin
hij thuis hoort, maar daartegenover stond dat hij wél bewaard was gebleven.
Als je naar een concert luistert rond de kiosk, ligt het voor de hand dat je niet
direct de sfeer van een akoestisch- ontworpen zaal mag verwachten. Ik was dan
ook niet verontrust toen ik plotseling auditief getuige was van de ontmoeting
tussen twee dames achter mijn rug.
- Maar, Melanie, dat is jaren geleden.
- Gertrude, 't is toch niet waar, zeker ! Dat wij elkaar hier moeten tegenkomen.
De harmonie speelde de tweede beweging, de muziek zwol aan en de stemmen
van de twee dames pasten zich automatisch aan om het volume te
overstemmen.
- Zeg, hoe is het met uw dochter ? Is die nu al getrouwd ?
- Maar, Melanie, die heeft al twee kindjes.
- Gertrude, dan zijt ge al bomma ?
- Ja, wicht, 't gaat snel, hè !
De muziek bereikte een hoogtepunt en dat haalde even de aandacht van de
dames.
- Schoon, hè ! riep Melanie.
- Ja ! schreeuwde Gertrude. Vooral als de zon op de instrumenten schijnt. Die
blinken nogal, hè !
Enkele toeschouwers en ikzelf keken even achterom, maar we konden alleen
maar rekenen op een welwillend knikje van die dames, die vlotweg hun gesprek
verder zetten.
- Maar met Fred, ge weet wel, die getrouwd is met de dochter van Elly, is het
misgelopen, Melanie.
- Allez !

- Die heeft zijn vrouw laten zitten !
- 't Is toch niet waar.
- Ja, met twee kinderen.
De dirigent op de kiosk boog lichtjes door zijn knieën en gaf een pianissimo aan.
De muzikanten reageerden prompt en speelden ragfijne, sprankelende, zachte
muziek.
Gertrude, zich niet bewust van het feit dat de decibels, die door de harmonie
werden geproduceerd, drastisch werden verminderd, dramde op hetzelfde
niveau door en schreeuwde doorheen een klarinetsolo heen :
- Maar het blijft onder ons, hè, Melanie.
Naast mij werd het een nette heer teveel. Hij draaide zich om en zei :
- Psssst !
Waarna de stem van Gertrude verbaasd stokte. Even maar, want toen zei ze
verontwaardigd :
- Hebt ge dat gehoord, Melanie ? Die bonentaak met z'n "pssst'. Daar bestaan
toch 'ambetante mensen', is 't nietwaar ?
RENÉ SWARTENBROEKX
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Het bestuur en de muzikanten van het

Harmonieorkest Waterschei-Zwartberg,

onder leiding van dirigent Armand Steyfkens,

presenteren hun 19de Stadsgalaconcert

met Ask4More & Domino

zaterdag 4 mei 2019, 20u00

Casino Modern Waterschei

voorverkoop €15 / kinderen (-14j) €10
kaarten verkrijgbaar bij onze muzikanten
of via onze website harmoniewz.be

WWW.HARMONIEWZ.BE

rolstoel toegankelijk
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MUZIEK&IK
CHRIS TILKIN
Lid van de harmonie sinds september 2018
Fagot

Het stond misschien wel in de sterren geschreven dat ik muziekles zou gaan
volgen met een muzikale moeder die heel mooi zong en vroeger piano had
gespeeld. Toch begon ik pas notenleer te volgen vanaf mijn 12de jaar in de
slipstream van mijn 4 jaar jongere tweelingzussen. Eerst dus notenleer bij “den
Didden”, die het erin drilde en daarbij tijdens het begeleiden de piano niet
spaarde! Na het eerste jaar notenleer kreeg ik pianoles bij mevrouw Janssens-
Droogmans die mij steevast Christian (op zijn Frans) noemde. Enkele jaren later
nam ik er gedurende enkele schooljaren viool bij als 2de instrument met als
leraar Kali Lenz.

Na mijn middelbare school besloot ik om naar het conservatorium te gaan in
Antwerpen waar ik de theoretische richting volgde: notenleer, harmonie,
contrapunt en fuga. Na het behalen van een pedagogisch getuigschrift kon ik
aan de slag als muziekleraar.

Als leraar muzikale opvoeding gaf ik in het begin les in het Technisch Instituut
Sint-Lodewijk – 2 schooljaren – en een vijftal schooljaren in het hoger secundair
van de Normaalschool in Bokrijk, steeds in combinatie met een aantal uren
notenleer in de muziekschool van Genk. Toen Simonne Mertens, lerares
notenleer, op pensioen ging, begon mijn fulltime loopbaan aan de muziekschool
van Genk. Eerst als fulltime leraar notenleer, later als leraar harmonie als
opvolger van Roger Vanhaeren, mijn oud-leraar voor dit vak.

Toen directeur Leon Vanheel op pensioen ging in 2003 deed ik mee aan de
selectieproeven van directeur maar slaagde niet. Geen sant in eigen land?
Enkele maanden nadien slaagde ik dan toch voor de selectieproeven van
directeur voor de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord. Als directeur
was ik er aan de slag gedurende 15 jaar tot ook voor mij het pensioen wenkte.
Vanaf september 2018 geniet ik, zoals men dat zegt, van een welverdiende rust!

Waar hoort de fagot dan thuis in dit verhaal ? Naast het piano spelen, wilde ik
graag een blaasinstrument kunnen bespelen en dan graag de Engelse hoorn of
althobo, wondermooi van klankkleur (luister maar eens naar het 2de deel van de
“Nieuwe Wereld symfonie” van Antonin Dvorak). Leon Vanheel overhaalde mij
echter om fagot te volgen omdat de academie enkele huurinstrumenten had die
niet gebruikt werden en stof lagen te vergaren. Zo gezegd, zo gedaan! Ik kreeg
les van Jos Huygen, leraar hobo, die me na enige tijd doorstuurde naar een
“echte” fagotleraar”, de heer Van Tichelen in de academie van Eisden-
Maasmechelen. Door tijdsgebrek door een veelvoud van (muzikale)
nevenactiviteiten naast mijn job als leraar moest ik dit echter opgeven, maar de
liefde voor de fagot was geboren.

Vanaf schooljaar 2015-2016 hernam ik de lessen bij Inge Peters aan de
academie in Genk, eerst op halve kracht wegens mijn drukke job als directeur
maar sinds mijn pensionering met volle overgave. De laatste stap was dan de
aansluiting bij de harmonie Waterschei-Zwartberg waar ik niet alleen in een
enthousiaste groep muzikanten terecht kwam maar ook verschillende oud-
leerlingen terug zag. En zo is de cirkel min of meer rond ! ?
CHRIS TILKIN



UIT DE
OUDE DOOS

In 1980 ging onze harmonie voor de eerste (en enige keer) op concours. Deze
keer out onze oude doos: een brief van het toenmalig bestuur aan de
muzikanten!
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