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Beste vrienden muzikanten,
Bij het begin van het nieuwe jaar willen we iedereen het allerbeste toewensen:
een goede gezondheid, veel vreugde, liefde en vriendschap en een jaar vol
voldoening en succes.
We hebben net een geslaagde pannenkoekenbak achter de rug; alle
pannenkoeken (zo’n 1460 kg) zijn verkocht, er zijn er (jammer genoeg) geen
meer verkrijgbaar. Dank aan alle medewerkers voor hun vele geleverde werk.
In deze nieuwsbrief vind je heel wat info over de activiteiten in januari, en er is
terug heel wat te doen.

Nieuwsbrief januari

2

Zaterdag 6 januari:
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
De harmonierepetitie zal doorgaan van 16-18u in De Koenterdo.
Daarna verzamelen we (harmonie & trommelkorps; in volledig uniform)
om 18u15 aan het brandweerarsenaal in de Kerkhofstraat. We spelen
er uit het mars- en showboekje. Graag iedereen aanwezig, er komt heel
wat volk naar die gemeentereceptie. Om 20u nemen The Rainbows het
van ons over en om 21u is er vuurwerk.

Zaterdag 13 januari: ‘Dubbele repetitie’ en nieuwjaarsreceptie van de harmonie
Omdat het concert al binnen enkele weken doorgaat en er wel nog wat werk is aan een aantal stukken, willen we
een ‘dubbele repetitie’ houden.
We beseffen dat dit terug een extra inspanning vraagt, maar het is nu even nodig. In februari, na het concert,
kunnen we het dan wat rustiger aan doen en valt alles terug in het gewone ritme, beloofd !
We beginnen deze namiddag met een partieel gedeelte en om 16u wordt iedereen dan verwacht.
•
•
•
•

15u-15u30: Windows of the World, deel 5 (vanaf B): trompet 1 (bugel), alle hoorns, trombones en bassen,
solo euphonium (Delphine)
15u30-16u: Windows of the World, deel 2: idem + percussie 1+2+3
16u-17u30 & 18-19u: allen (met pauze van een half uurtje)
19u-19:30: idem, met Musica-leden erbij

Om 20u houden we dan onze nieuwjaarsreceptie, waar de partners (of ouders) ook op uitgenodigd zijn. We
nodigen hierop eveneens de medewerkers van de pannenkoekenbak en de sponsors uit, om samen het glas te
heffen op het welslagen van het nieuwe jaar.

3

Nieuwsbrief januari

De verdere harmonierepetities zijn als volgt (je ziet dat er
niet zoveel meer zijn, graag een stipte aanwezigheid op
deze momenten, zodat we dit met een voltallige bezetting
kunnen voorbereiden):
-

zaterdag 20 januari: 17u30-20u
woensdag 24 januari: 19u30-21u30
vrijdag 26 januari: generale repetitie in De Bunder,
vanaf 20u (tot …?)
zaterdag 27 januari: verzamelen om 17u30 in De
Bunder, concert om 19u30

Programma concert:
1ste deel: The Centurion - De Zwaanriddersage - Georgia
on my mind - Windows of the World
2de deel: 3 werken van het trommelkorps - Moby Dick Oregon – Dankeschön, Bert Kämpfert - bisnummer:
YMCA
Wie een cd wenst met opnames van deze werken om ze
thuis in te oefenen, kan dit vragen aan Patrick Vi.

Binnenkort krijgt iedereen enkele kaarten om te
verkopen, evenals affiches om ons concert bekend te
maken.
Op het concert dragen de mannen een zwart hemd en
zwarte broek, de dames kunnen kiezen tussen een zwart
kleedje, zwarte blouse, zwarte broek,…

De week na ons concert geven we een aperitiefconcert ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Rode
Kruis:
-

donderdag 1 februari (gewijzigde datum !): 19u30-21u30: repetitie van het groen mapje voor dit
aperitiefconcert.
zaterdag 3 februari (ongeveer 9u30-11u30, exacte uren volgen nog): aperitiefconcert in De Bunder
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Rapalje
Rapalje is een Nederlandse groep die Keltische folk in een hedendaags kleedje brengt. Zelf noemen ze het Folk
‘n’ Roll. Hun repertoire omvat vurige liederen, melodieën vol temperament en gevoelige ballades. Deze groep
treedt op in De Bunder op vrijdag 19 januari (20u) in een organisatie van de cultuurdienst. De bar wordt door onze
harmonie gedaan. We zoeken nog een aantal mensen die hier willen aan meewerken (voor en na het optreden).
In ruil kan je (gratis) mee genieten van dit optreden. Geef hiervoor je naam op aan Patrick Vi.

Agenda
Graag ook alvast volgende data noteren in je agenda:
- Zaterdag 10 maart, 20u: algemene vergadering vzw
- Maandag 2 april (13u): Vierkaven-koers (wandelconcert – onder voorbehoud)
- Vrijdag 20 tot zondag 22 april: jeugdweekend
- Donderdag 3 mei: seniorendag Vlamo West-Vlaanderen
- Zaterdag 16 juni: aperitiefconcert wijkfeest St.-Acharius (onder voorbehoud)
- Zondag 17 juli: herdenking 100 jaar bevrijding Moorslede 1918
- Zaterdag 29 sept: dubbelconcert trommelkorps & trommelkorps Izegem
- Zaterdag 27 oktober: Themaconcert rond einde W.O. I

Koninklijke Hamonie ‘De Verenigde Vrienden’ Moorslede vzw
-

voorzitter & correspondentieadres: Patrick Vinckier, Iepersestraat 77, 8890 Moorslede, 0474 57 43 61 –
patrickvinckier@skynet.be
secretaris: Christophe Degruytere, Brouckhof Noord 27, 8980 Passendale, 0473 75 86 69
lokaal: Muziekcentrum ‘De Koenterdo’, Iepersestraat 52 F, 8890 Moorslede
www.harmoniemoorslede.be
info@harmoniemoorslede.be
facebook: harmonie moorslede (https://www.facebook.com/groups/HarmonieMoorslede/)
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