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In deze
nieuwsbrief:
St.-Acharius
Muziekfestival
Passendale
Duitse avond

Beste vrienden muzikanten,
Voor het begin van de zomervakantie staan nog een aantal zaken op het
programma waarover je in deze nieuwsbrief de nodige info vindt.

Bevrijding Moorslede
Vakantieregeling

Zaterdag 16 juni: St.-Acharius
Op 16 juni brengt het harmonieorkest een aperitiefconcert in de 4Link bij
het buurtfeest van de St.-Achariuswijk. We verzamelen daar om 18.30
zodat we nog wat kunnen inspelen om het concert om 18.45 te kunnen
beginnen. We dragen een wit hemd, gilet, das & uniformbroek (geen
jas, geen kepie).
Wie nadien wenst te blijven eten (barbecue) kan hiervoor kaarten
bekomen bij Patrick VH en/of Katleen (15 € volw., 8 € kdn)
In de repetitie de week ervoor (zat. 9 juni) wordt het repertoire hiervoor
nog eens opgefrist (groen mapje, enkele nieuwere werken, showboekje).
Mogen we vragen dat iedereen die op het concert meespeelt, ook op die
repetitie aanwezig is?

Nieuwsbrief juni

Zondag 1 juli: Passendale
De Passendaalse fanfare viert dit jaar hun 150jarig bestaan . Er zijn heel wat activiteiten, o.a.
op 1 juli een muziekfestival met 7
muziekkorpsen, waaronder wij.
Er
zijn
de
hele
dag
optredens,
wandelconcerten, eet- en drankstandjes (zie
programma hiernaast). Het gedeelte kort na de
middag wordt door ons muziekkorps verzorgd.
We (harmonie & trommelkorps) verzamelen
hiervoor om 13u30 aan De Craeye (zaaltje
achter de kerk, richting rusthuis). Afhankelijk
van het weer dragen we de uniformjas of onze
gilet. We brengen eerst een wandelconcert en
begeleiden daarna ook het optreden van de
Passendaalse (oud-) majorettes.
Onze
optredens eindigen rond 15u30. Voor het
majorette-optreden werd gevraagd twee oude
marsen uit ons archief op te diepen (St.-Pol-surMer en Majorette Special). Die marsen zullen
we in de repetities de weken voordien nog even
inoefenen.
Voor dit optreden werd geen Doodle
opgemaakt; we gaan ervan uit dat iedereen die
beschikbaar is, op deze uitstap aanwezig is.
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Zaterdag 7 juli: Vakantiefuif - Duitse avond
Om onze vakantie op een leuke manier in te zetten en eveneens om in de sfeer te komen van het
Paasweekend 2019, waarbij we terug onze Duitse vrienden uit Minden mogen ontvangen in Moorslede,
organiseren we nu alvast een ‘Duitse avond’-fuif
Het wordt een gezellige avond met Duitse braadworsten, Duits bier, Duitse schlagers en veel
‘Gemütlichkeit’
Alle leden, ouders, partners en vrienden zijn welkom vanaf 19u30 in De Koenterdo.
Inkom gratis, Lederhosen zijn welkom 😊

Zondag 15 juli: Herdenking Bevrijding Moorslede 1918
Dit jaar is het een eeuw geleden dat er een eind kwam aan WO I. De oudstrijdersvereniging herdenkt
dit op zondagvoormiddag 15 juli. We verzamelen hiervoor om 9u30 op de markt (trommelaars, wil op
voorhand dus jullie trommel meenemen uit het lokaal). Na de misviering stappen we mee op in een
optocht naar het standbeeld van de Onbekende Soldaat.
Omwille van dit eeuwfeest stapt er ook een gewapend militair detachement mee op en komt er zelfs een
regimentsvlag die het opschrift ‘Moorslede’ draagt en de slag bij Moorslede herdenkt, uit het Militair
Museum van Brussel naar Moorslede.
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Zomervakantie
Trommelkorps:
•

Geen repetities op vrijdagen 20 & 27 juli, opnieuw vanaf 3 augustus

Musica:
•
•

Laatste repetitie op zondag 10 juni, daarna een hele tijd (8 weken) geen repetities.
Herbeginnen op zondag 19 augustus

Harmonie:
•
•

Geen repetities op 14, 21 & 28 juli
Herbeginnen vanaf 4 augustus. Vanaf dan zullen we zeer intens moeten werken aan het
programma voor het In Flanders Fields-concert. Dus graag een optimale aanwezigheid
gedurende deze 3 laatste maanden (aug-sept-okt)

Agenda
Verdere data:
- Zaterdag 29 sept: dubbelconcert trommelkorps & trommelkorps Izegem
- Zaterdag 27 oktober: Themaconcert ‘In Flanders Fields
- Zat. 17 november: St.-Ceciliafeest
- Donderdag 27 & zaterdag 29 december: pannenkoekenbak
U ziet dat het optreden in Nieuwpoort niet meer vermeld staat. We hebben dit jammer genoeg niet
kunnen aannemen, daar er na 3 oproepen en 2 maand wachten, nog steeds onvoldoende blazers waren
om op te treden (met 4 klarinetten, 2 saxen en een trompet kunnen we niet naar buiten komen). Wie
deze datum reeds in zijn agenda noteerde, is dus terug vrij. Wel spijtig dat we hiermee 600 € mislopen…

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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