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Kon. Blaasorkest Alpenroos  
Ingelmunster              
(o.l.v. Mario Spiessens)                                                         
 

 
 

Blaasorkest Alpenroos ontstond in 1961 onder impuls van Antoon Vanmeenen als een 
cabaretgroepje van studenten, The Doremi’s genoemd. Door de jaren heen groeide dit 
orkestje uit tot een heuse blaaskapel die momenteel  om en bij de 30 leden telt. Onder de 
respectieve dirigenten Pieter Vandekerckhove, Rik Bossuyt,  Johan Herman, Jan Desmet 
en Steven De Loose werd Alpenroos een hechte vereniging die in vriendschap de vreugde 
van het samen musiceren ervaart. Hoewel het blaasorkest streeft naar muzikale kwaliteit, 
blijft de verbondenheid en de goede verstandhouding tussen de leden een belangrijke 
opgave. 
 
 
 

Sinds mei 2015 staat blaasorkest 
Alpenroos onder de  leiding van Mario 
Spiessens. Beroepshalve was deze 
man hoornist bij de Koninklijke 
Muziekkapel van de Belgische 
Marine. Momenteel is hij  nog actief 
als dirigent van de Koninklijke 
Harmonie ‘St.-Cecilia’ te Wingene en 
de ‘Tieltse Blaaskapelle’. Samen met 
zijn muzikanten is Mario begeesterd 
door de 
specifieke 

uitstraling van de Egerländermusik, maar ook de  Böhmische en 
Mährische  blaasmuziek maken een belangrijk deel uit van het 
Alpenroosrepertoire.                                          
 
 
 
Toch schrikt het blaasorkest er niet voor terug om ook heuse 
stemmingsavonden (de zogenaamde oberbayernfeesten) te 
verzorgen. Naast de louter instrumentale nummers brengt 
Alpenroos ook werkjes met zang.  Voor de vocale inbreng 
(meestal in het Duits, sporadisch in het Tsjechisch) staat het 
zangtrio Carina Herman, Sofie Devriendt en Geert Devriendt 
garant.  

                     

Kon. Blaasorkest Alpenroos 

Ingelmunster - (o.l.v. Mario Spiessens)
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remi’s genoemd. Door de jaren heen groeide dit orkestje uit 
tot een heuse blaaskapel die momenteel  om en bij de 30 le-
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Mario Spiessens. Beroepshalve was 
deze man hoornist bij de Koninklijke 
Muziekkapel van de Belgische Marine. 
Momenteel is hij  nog actief  als dirigent 
van de Koninklijke Harmonie ‘St.-Ce-
cilia’ te Wingene en de ‘Tieltse Blaas-
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is Mario begeesterd door de specifieke  

uitstraling van de Egerländermusik, maar ook de  Böhmische en Mährische  
blaasmuziek maken een belangrijk deel uit van het Alpenroosrepertoire

Toch schrikt het blaasorkest er niet voor terug om ook heuse stemmingsavonden 
(de zogenaamde oberbayernfeesten) te verzorgen. Naast de louter instrumentale  
nummers brengt Alpenroos ook werkjes met zang.  Voor de vocale inbreng (meestal 
in het Duits, sporadisch in het Tsjechisch) staat het zangtrio Carina Herman, Sofie  
Devriendt en Geert Devriendt garant.    
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Kon.Blaasorkest Alpenroos

Om de toekomst te verzekeren is 
deze vereniging op zoek naar  
jonge, talent-volle muzikanten 
die passen binnen de bezetting 
van dergelijk blaas-orkest. 
Muzikanten die onderstaande 
instrumenten bespelen, zijn dan 
ook van harte welkom: 
klarinet, trompet en/of   
bugel, bariton, bastuba, 
trombone en hoorn.

Kom – vrijblijvend – gerust eens een kijkje  
nemen op één van de repetities die elke 
maandagavond (van 20u. tot 22u.) plaats-
vinden in het repetitielokaal (zaal boven  
de Cultuurfabriek) in de Kortrijkstraat, nabij het 
station van Ingelmunster. Onze muzikanten zul-
len jou met open armen ontvangen en jou wegwijs  
maken in de wereld van de Egerländer-, Böhmische 
en Mährische blaasmuziek. 

Info: alpenroos.be
contact: 
info@alpenroos.be - 051/203999
                                  

tel:+3251203999
www.alpenroos.be
mailto:info@alpenroos.be
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HIER LEEFT MUZIEK
Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem

Speel je minstens 1 jaar een muziekinstrument? 
Welkom in de Muziekclub!

Wanneer je je instrument al 3 jaar hebt leren
kennen, ga je over naar het Jeugdorkest.
Elke zaterdag van 17u30 tot 19u repeteer je met
dirigent Robbe Driegelinck.

Bij de leerlingen Drumband schuif je na 2 jaar
door naar de 'grote' Drumband.
Elke vrijdag van 19u15 tot 20u15 leer je de
kneepjes van ’t vak van Jens Ceuninck.

Iedereen die 7 jaar muziekles heeft gevolgd,
is welkom in de Harmonie!
Elke vrijdag van 20u15 tot 22u15 leer je nóg
beter in groep musiceren dankzij Tom Collier.

EERSTE STAPJES

NA EEN BEETJE OEFENEN

ALS JE 'T ÉCHT KAN

Elke zaterdag van 17u30 tot 19u volg je repetitie
bij Lies Dejaeghere.

Wil je graag trommelaar worden of ben je er al
één? Welkom bij de jongste Drumband-leden!

Elke vrijdag van 18u30 tot 19u15 trommel je onder
leiding van Jens Ceuninck.

koninklijke Harmonie van de 
Congregatie Izegem

MEER DAN ALLEEN
REPETEREN

MEER WETEN?

#OMDAMMETGEIRNDOEN

Muziek maken is heel belangrijk voor een
orkest, maar de Congregatie doet veel meer
dan alleen repeteren.

Voorzitter: Geert Monserez
voorzitter@congregatie.be

Muziekclub en Jeugdorkest: Sanne Decoster
jeugd@congregatie.be

(leerlingen-) Drumband: Sis Demuynck
drumband@congregatie.be

Ons lokaal: Kerkstraat 11 - Izegem

Wil je graag zien waar je terechtkomt? 
Neem dan een kijkje op Facebook of onze website.

facebook.com/congregatie www.congregatie.be

(muzikale) spelletjes
feestjes
optredens
jeugdweekend
verrassingsreis
gezellig samen zijn in ’t Zwaantje 

mailto:voorzitter@congregatie.be
mailto:jeugd@congregatie.be
mailto:drumband@congregatie.be
http://www.facebook.com/congregatie
http://www.congregatie.be
http://www.congregatie.be
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K.H. KUNST EN  
EENDRACHT LENDELEDE

De K.H. Kunst en Eendracht is een orkest met geschiedenis. Het is 
een kunstvereniging die voor haar concerten specifieke programma’s maakt. 

De orkestleider selecteert zijn concertstukken uit een repertoire van  
originele en bewerkte harmoniemuziek, het klassieke en het 
hedendaagse genre, jazzcomposities, film- en volksmuziek. 

Het orkest werd in 1912 opgericht, maar vanaf  midden  
jaren ’60 was dit het begin van ongelooflijke kansen 
voor muzikanten. Tijdens en na hun opleiding in  
muziekacademies en conservatoria krijgen ze hun 
echte podiumervaring in het orkest. 
K.H. Kunst en Eendracht zet zijn deuren open 
voor alle muziekmakers. Zonder de allures van  
een vedettegroep te hebben, straalt het ensemble een 
kwalitatief  muzikaal beeld van Vlaanderen uit.

Omdat jongeren motiveren om muziek te maken een prioriteit is, 
heeft de vereniging een jeugdwerking waar kinderen alle 
kansen krijgen om zich muzikaal te ontplooien. 
Er worden elk jaar initiatielessen ingericht voor kinderen 
uit het eerste en tweede leerjaar. Hier leren ze op een speelse 
manier kennis maken met de parameters van de muziek en het in-
strumentarium van de harmonie. Ze worden uiteraard ook aange-
moedigd om hun vorming verder te zetten in de muziekacademie.

Kunst en eendracht

Na één jaar instrumentles kunnen de kinderen aansluiten in Kinderharmonie  
Miniburleske waar ze hun eerste orkestervaring opdoen. Elk jaar wordt er ook een 
jeugdmuziekweekend georganiseerd. Beleving van muziek maken, zorgt voor 
een hechte band onder de jongeren.

Dirigent Joost Deryckere 
heeft veel zin voor experiment. 

Concerteren, cultuur uitwisselen, muzikale projecten organiseren,  
artiesten begeleiden, premières uitbrengen : zijn muzikaal palmares is een  
opsomming van hoogtepunten, laureaatstitels en revelaties. 

Hij blijft gedreven om de harmoniemuziek een volwaardige plaats in de cultuurwereld 
te geven en wil door de muziek toenadering en verstandhouding onder de mensen  
bevorderen.

K.H. Kunst en Eendracht Lendelede
harmonie@kunsteneendracht.be –
kunsteneendracht.be

http://www.kunsteneendracht.be
mailto:harmonie@kunsteneendracht.be
http://www.kunsteneendracht.be
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De Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt Ingelmunster werd opgericht in 1931 en is bijna 
80 jaar later een moderne vereniging met een tachtigtal leden, geleid door een gedreven bestuur 
en jeugdbestuur.

De harmonie bestaat uit het harmonieorkest, de Speelveugels en het percussie-ensemble. 
Samen vormen wij de grote muzikale familie “Kunst Veredelt”.

Koninklijke Harmonie “Kunst Veredelt”
Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Francis Baert, is sinds 2019 geklasseerd in de 
afdeling ‘uitmuntendheid’ bij Vlamo. Alle instrumentengroepen uit de harmonie worden  
vertegenwoordigd door een mix van jong en oud. Wekelijks repeteren we op zondagochtend in 
een leuke sfeer aan een afwisselend programma voor diverse optredens. 

Speelveugels
Onze Speelveugels zijn de kweekvijver van  
de harmonie. Kinderen die nog niet lang een instrument 
bespelen, leren samen met dirigent Francis Bae-
rt in groep musiceren. Al vanaf  de lagere graad 
kunnen kinderen zich aansluiten bij het jeugdmuziek. 
Het jeugdbestuur organiseert naast de repetities ook 
diverse toffe niet-muzikale activiteiten zoals een 
filmavond of daguitstap. 

vzw KONINKLIJKE HARMONIE
KUNST VEREDELT

Ingelmunster

Kunst veredelt

Percussie-ensemble
Het percussie-ensemble staat onder leiding van instructeur Luc Vandeputte. Wekelijks oefenen 
ze aan een repertoire van zowel traditionele marsen als moderne concertwerken voor slag-
werk. Het percussie-ensemble begeleidt de harmonie bij stapoptredens, treedt op tijdens de 
concerten van de harmonie en verzorgt ook individuele optredens. 

 
Repetities:
Alle repetities gaan door in ons repetitielokaal boven de Cultuurfabriek  
(Kortrijkstraat 4, 8770 Ingelmunster).

• Speelveugels : woensdag van 16u tot 17u
• Percussie-ensemble : donderdag van 18.30u tot 19u15 (beginners) en  
 19u15-20u30 (gevorderden)
• Harmonie : zondag van 10.00u tot 11.45u  

Contact:
Bent u muzikant? Spelen uw kinderen muziek? Of heb je zin om te trommelen? Stuur gerust  
een mailtje naar iemand van het bestuur of kom eens kijken op een repetitie. 
U bent van harte welkom bij ‘Kunst Veredelt’:
Dirigent: Francis Baert – francis.baert@telenet.be
Voorzitter: Patrick Borms – voorzitter@kunst-veredelt.be
Secretaris: Nele Soenens – andy.desmet-soenens@telenet.be

Meer muziek en foto’s van onze harmonie vind je op ons youtube-kanaal  
Neem zeker ook een kijkje op onze website (kunst-veredelt.be) en onze facebookpagina.

https://www.facebook.com/Harmonie-Kunst-Veredelt-135047426830512/
https://www.kunst-veredelt.be
https://www.youtube.com/watch?v=96_hqHzs7ZQ
mailto:andy.desmet-soenens@telenet.be
mailto:voorzitter@kunst-veredelt.be
mailto:francis.baert@telenet.be
https://www.kunst-veredelt.be
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LeoXIII

Muziek maakt beweging

www.leo13.be  •  www.facebook.com/khLeoXlll

De Koninklijke Harmonie Leo XIII is reeds bijna 100 jaar jong (°1922), beter gekend als het 
Gildemuziek, en heeft nu haar lokaal op het Patersdomein, Mentenhoekstraat te Izegem. 
De Koninklijke Harmonie Leo XIII bestaat uit drie deelgroepen: jeugdharmonie Toeti, slag-

werkensemble Leotalic en de harmonie en telt een tachtigtal leden.

Ons doel is plezier hebben in wat we doen en tegelijk ons publiek een schitterende mu-
zikale ervaring geven. Harmonie zijn is musiceren, repeteren, concerteren en socialiseren. 

We zetten ons samen in om een kwaliteitsvolle harmonie te zijn, in respect voor elkaar. 
Bij Leo XIII is elke muzikant gelijk en welkom. Technisch moeilijke stukken worden niet ge-
schuwd, maar we maken onze optredens toegankelijk voor een ruim publiek, van jong tot 

oud. We werken voor een concert meestal rond één thema.
In de maand september is er een familidag voor alle muzikanten.

Ons lokaal voor alle groepen
De Tau, Mentenhoekstraat 4, Izegem

Harmonie Leo XIII
Dirigent: Francis Bonte - francisbonte@hotmail.com 

Repetities: elke vrijdagavond van 20u tot 22u

Voorzitter: Frans Vroman - frans.vroman@skynet.be 
Correspondentieadres: Ine Brulez - secretaris.leo13@hotmail.com

Koninklijke Harmonie

LEOXIII
Izegem

A4-LeoXIII-Artiz.indd   1A4-LeoXIII-Artiz.indd   1 13/08/2020   16:0813/08/2020   16:08

Toeti is het instapproject voor jongeren. Je 
bent welkom op de repetities van zodra je 1 
jaar een instrument bespeelt. De stukken zijn 
afwisselend makkelijk of uitdagend(er). Ieder-
een krijgt er de ruimte om te groeien op zijn 
tempo. Samen muziek spelen is leuker dan 
alleen thuis en leuke activiteiten bevorderen 
de groepssfeer.

De harmonie stelt beginnende muzikanten 
een instrument ter beschikking (zolang voor-
radig) of biedt een fi nanciële tussenkomst bij 
het huren van een instrument.

Jeugdharmonie Toeti
Dirigent: Lynn Callewaert
lynn_callewaert@hotmail.com 
Verantwoordelijke:
Ann Denys – ann.denys@outlook.com 
Cinthy Depruyst – cinthydepruyst@telenet.be 

Repetities:
elke zaterdagvoormiddag van 11u tot 12u

Een harmonie zonder drumband is zoals een 
auto zonder stuur. De percussionisten zorgen 
ervoor dat alle muzikanten in strakke mars 
lopen, en geven ritme aan onze concerten. 
De laatste jaren zorgt Leotalic ook voor eigen 
interpretaties of eigen stukken en komen ze 
als losstaande groep naar voor tijdens con-
certen. Naast het begeleiden van de straatop-
tredens van de harmonie legt de drumband 
zich steeds meer toe op het verzorgen van 
concerten.

Slagwerkensemble Leotalic
Dirigent: Hans Dewachtere
hans.dewachtere@gmail.com 
Verantwoordelijke: Dominiek Vierstraete
dominiek.vierstraete@telenet.be

Repetities:
tweewekelijks op zondagvoormiddag 
van 10u tot 11u30

Jeugdensemble

Slagwerkensemble

www.leo13.be  •  www.facebook.com/khLeoXlll

A4-LeoXIII-Artiz.indd   2A4-LeoXIII-Artiz.indd   2 13/08/2020   16:0813/08/2020   16:08

mailto:secretaris.leo13@hotmail.com
mailto:francisbonte@hotmail.com
mailto:frans.vroman@skynet.be
http://www.facebook.com/khLeoXIII
http://www.leo13.be
http://www.leo13.be
mailto:lynn_collewaert@hotmail.com
mailto:ann.denys@outlook.com
mailto:cinthydepruyst@telenet.be
mailto:dominiek.vierstraete@telenet.be
mailto:hans.dewachtere@gmail.com
http://www.facebook.com/khLeoXIII
http://www.leo13.be
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K.M. Sint-Cecilia Ardooie

... waar muziek leeft! 

KK..MM..  SSiinntt --CCeeccii ll iiaa  
AArrddooooiiee  

Bespeel je een houten– of koperen blaasinstrument? Of je bent een 

fervente slagwerker? Je wil graag je hobby beoefenen in groep en je 

passie delen met andere muzikanten? 

Dit kan! Ook jij kan deel uitmaken van onze muzikale familie! 

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie 

(gecatalogeerd in Ere-afdeling) is voortdurend op zoek naar enthousi-

aste, gemotiveerde muzikanten die hun kwaliteiten willen delen met 

onze vereniging. 

In ruil beloven wij jou een boeiend, muzikaal avontuur! 

 

(praktische info: zie ommezijde) 

e-mail : info@kmma.be 

www.kmma.be 

K.M. Sint-Cecilia Ardooie 

p.a. Kortrijksestraat 89 

8850 ARDOOIE 

C O N T A C T :  

www.facebook.com/StCeciliaArdooie 

K.M. Sint-Cecilia Ardooie op het  
Swingin’ Hits 8 concert—oktober 2017 

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie bestaat uit 3 groepen : 
 
• Harmonie-orkest van de K.M. Sint-Cecilia Ardooie 

 De harmonie bestaat momenteel uit zo’n 60-tal actieve leden en is actief in de Ere-afdeling.  
 Dirigent : Dhr. Peter Lejaeghere 
 Repetitie : wekelijks op vrijdag van 20—22u in het GC ‘t Hofland te Ardooie 
 Jaarlijks hebben we tal van concerten en activiteiten waaronder een Herfstconcert, Aperitiefconcert, 

2-jaarlijks ons Swingin’ Hits concert (zie foto), deelname aan tornooien, taptoes, buitenlandse con-
certreizen, ... 

 Lid worden van de harmonie kan vanaf de graad 3.2 in de muziekschool. 
 
 
• Jeugdensemble De F(l)ierefluiter 

 Het jeugdensemble bestaat uit een 20-tal jonge muzikantjes en werd opgericht met als doel een 
vlotte doorstroming te bekomen naar het Harmonie-orkest. In het jeugdensemble worden vooral 
bekende popnummertjes geoefend op een leuke manier, maar tevens staan er uitdagende werkjes 
op het programma. Op die manier worden de jeugdige muzikanten klaargestoomd voor het grotere 
werk! 

 Dirigent : Dhr. Koen Haverbeke 
 Repetitie : 2-wekelijks op zondag van 10-11u in het GC ‘t Hofland te Ardooie. Er zijn geen repetities 

tijdens de schoolvakanties 
 Het jeugdensemble treedt op tijdens de concerten van de Harmonie 
 Lid worden van het jeugdensemble De F(l)ierefluiter kan vanaf het 3e jaar instrument 

 
 
• Trommelkorps van de K.M. Sint-Cecilia Ardooie 

 Het Trommelkorps bestaat uit een groep ervaren trommelaars en een groep “nieuwkomers” die stap 
voor stap de technieken van het trommelen aanleren. Na enkele jaren kunnen die trommelaars dan 
doorstromen naar de ervaren groep 

 Dirigent : Dhr. Hans Dewachtere 
 Repetitie : wekelijks op zaterdag, 1u variërend tussen 17 en 19u 
 Het Trommelkorps treedt op op de jaarlijkse concerten van de Harmonie, neemt deel aan tornooien, 

taptoes,... 
 Lid worden van het Trommelkorps kan zonder voorkennis van muziek (al is dit wel een pluspunt).  

 
De vereniging verhuurt ook blaasinstrumenten aan startende muzikanten. 
 
Lid worden van de K.M. St-Cecilia is gratis. Eens je lid bent dan kan je —indien je dit wenst—gratis beschikken 
over een instrument. Tevens is de muzikant verzekerd bij elke activiteit van de vereniging.  
 
We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in onze muzikale familie !! 

www.kmma.be
mailto:info@kmma.be
www.facebook.com/StCeciliaArdooie
www.kmma.be
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koolskamp

KMM SINT-CECILIA

KOOLSKAMP

HARMONIE

Wij, de Koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Koolskamp (of KMMK) zijn een muziekvereniging
die al sedert 1946 een belangrijke schakel vormt van het gemeenschapsleven van het dorp.
Als een bescheiden muziekvereniging hebben we echter grote ambities en gaan we iedere uitdaging aan!

Uiteraard zorgt dit ervoor dat we ook ons korps op peil moeten houden, daarom is iedere muzikant
belangrijk bij ons, elke muzikant telt.
Tegelijk is dit het sterke punt van de vereniging, de leden en hun welbevinden staan centraal. Dit bewijst
ook de professionele omkadering waarmee we werken.

Voor elke muzikant is er een plaatsje binnen onze muziekvereniging.

Onze muziekmaatschappij bestaat uit drie deelgroepen die we hier verder graag voorstellen.

Een harmonieorkest bestaat doorgaans uit houtblazers, koperblazers en slagwerkers.
Behoor je tot één van deze groepen, dan kun je hier terecht. Door de verschillende
muziekstijlen die we brengen, is er uitdaging voor iedereen. Pop, klassiek, filmmuziek,
meezingers, bekende of onbekende muziek, het maakt voor onze groep allemaal niet
uit. Variatie troef!
Nathan Feys (29 jaar, bachelor in de afstudeerrichting directie, al 2 jaar dirigent
bij onze harmonie, speelt ook bij brassband Leieland) leidt de repetities op
een deskundige manier en zorgt telkens voor een fijn resultaat waar
iedere muzikant kan van meegenieten, dit in een ongedwongen sfeer.
Dit zorgt ervoor dat zowel de gevorderdere als de beginnende
muzikanten uitstekend begeleid worden.
In onze harmonie krijg je dus alle kansen én tijd  om te groeien.
Vergeet niet dat je je opleiding aan ArtʼIz kunt combineren met het
lidmaatschap van onze vereniging. Meer info over de Alternatieve
Leercontext kun je krijgen bij ArtʼIz.
Wil je graag bij onze harmonie komen spelen maar heb je geen instrument?
Geen enkel probleem, hier we ook een oplossing voor. Bij ons kun je eenvoudig
een instrument in bruikleen ontvangen wanneer je lid bent. Hier hangt enkel een
waarborg aan vast.
We repeteren elke zaterdag van 17u30 tot 19u.

PTK (Percussion Team Koolskamp) is een percussie- of slagwerkensemble waarbij afgestapt wordt van
het klassieke trommelkorps. De instrumenten-, muziekkeuze en kostumering geven dit duidelijk weer.
De muziekkeuze is zeer uiteenlopend en kan gaan van oudere nummers tot recente hits, maar
steeds op een niet-alledaagse manier gebracht.

Binnen het ensemble hebben we zowel muzikanten die muziekschool gevolgd
hebben, maar ook muzikanten die er geen gevolgd hebben. Muzikanten die
geen muziekschool gevolgd hebben, krijgen extra vorming in groep en indien
nodig ook individueel op eigen tempo. De partituren passen we ook steeds
aan zodat het voor iedereen haalbaar is!
Net zoals bij de harmonie krijg je dus alle kansen én tijd om te groeien.

PTK staat onder de deskundige leiding van Matthias Grymonpon (29 jaar).
Zelf speelde hij verschillende jaren mee bij Drumspirit en is hij ook drummer
bij onze harmonie en de band ‘Anziumʼ.
PTK speelt zowel concertoptredens als straatoptredens. Bij concertoptredens
worden soms ook andere instrumenten betrokken zoals het drumstel, pauken,
synthesizer, basgitaar …
Bij onze straatoptredens proberen we steeds het publiek te entertainen met onze
aanstekelijke beats en nummers. Dit kan gaan van lokale stoeten tot optredens in Limburg!

PTK repeteert op zaterdag van 10u tot 12u in ons repetitielokaal. Indien bijkomende lessen nodig zouden
zijn, wordt er steeds naar een moment gezocht dat zowel voor jullie als voor de lesgever past!

MTK (Majorette Team Koolskamp) startte in 2015 met slechts 6 dames, maar kreeg er de voorbije
   jaren leden bij en mag zich sinds kort een volwaardig majorettekorps noemen.
      Bij ons is er geen druk om te presteren, want we doen niet mee met wedstrijden, we maken er
          wel telkens leuke repetities van met de bedoeling om de straatoptredens van harmonie en
             drumband op te leuken en iets extra te geven aan het jaarlijkse concert.

                         Tijdens de repetities worden er nieuwe oefeningen aangeleerd, twirling dansjes op
     hedendaagse muziek aangeleerd en voor straatoptredens geoefend. Dit alles
         gebeurt onder leiding van Sarah Soete (28 jaar) die zelf jarenlang majorette was
              bij Ingelmunster en Kuurne. Daarnaast is ze ook lesgeefster bij rolstoeldans-
                  groep Paradanszo. Ervaring troef dus.

        Nieuwe leden zijn steeds welkom! Jongens (ja, ook jongens) en meisjes
vanaf 7 jaar zijn welkom om eens te komen proberen. De beginners

  groep repeteert op vrijdag van 18u30 tot 19u30. Voor wie de basis al goed
           onder de knie heeft, gaat de repetitie door op vrijdag van 19u30 tot 20u30MTK

PTK
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Aarzel niet en contacteer ons!

secretaris@harmoniekoolskamp.be

Harmonie St. Cecilia Koolskamp
www.harmoniekoolskamp.be

mailto:secretaris@harmoniekoolskamp.be
https://www.facebook.com/harmoniekoolskamp/
http://www.harmoniekoolskamp.be
http://www.harmoniekoolskamp.be
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De harmonie Sint-Cecilia Oostrozebeke  
kan je helpen bij  het maken van een keuze,

en dus je muzikale aspiraties kracht bij te zetten!
Binnen onze vereniging worden volgende instrumenten bespeeld:

dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, tuba en slagwerk.

Wij repeteren wekelijks op zaterdagnamiddag van 17 u. en 19 u. in zaal “De Krinkel”
(1ste verdieping) van het O.C Mandelroos – Gemeenteplein 1 te Oostrozebeke

Voel je vrij om eens langs te komen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Ook ons Percussie-ensemble is altijd op zoek naar 
nieuwe talenten en jongeren.Wij gaan als vrienden aan de slag om 

op onze jaarlijkse concerten iets moois neer te zetten.

Zelf zin om eens te proberen? Of ben je zeker dat je wil komen?
Iedereen is altijd welkom in ons ensemble. Ook als je geen nootjes kan lezen!

Ons percussie-ensemble ‘Impulse’ repeteert elke zondag van 10u tot 12u in zaal “De Krinkel”
(1ste verdieping) van het O.C Mandelroos – Gemeenteplein 1 te Oostrozebeke

De harmonie Sint-Cecilia Oostrozebeke kan je helpen bij het maken van een keuze, 
en dus je muzikale aspiraties kracht bij te zetten!

Binnen onze vereniging worden volgende instrumenten bespeeld: 
dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, tuba en slagwerk.

Wij repeteren wekelijks op zaterdagnamiddag van 17 u. en 19 u. in zaal “De Krinkel” 
(1ste verdieping) van het O.C Mandelroos – Gemeenteplein 1 te Oostrozebeke

Voel je vrij om eens langs te komen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Contacteer ons gerust via onze website!
Harmonieoostrozebeke.weebly.com of via email harmonieoostrozebeke@gmail.com 

Ook ons Percussie-ensemble is altijd op zoek naar nieuwe talenten en jongeren. 
Wij gaan als vrienden aan de slag om op onze jaarlijkse concerten iets moois neer te zetten. 

Zelf zin om eens te proberen? Of ben je zeker dat je wil komen? 
Iedereen is altijd welkom in ons ensemble. Ook als je geen nootjes kan lezen!

Ons percussie-ensemble ‘Impulse’ repeteert elke zondag van 10u tot 12u in zaal “De Krinkel” 
(1ste verdieping) van het O.C Mandelroos – Gemeenteplein 1 te Oostrozebeke

Contacteer ons gerust via onze website!
Harmonieoostrozebeke.weebly.com of via email harmonieoostrozebeke@gmail.com

Contacteer ons gerust via onze website!
Harmonieoostrozebeke.weebly.com of via email harmonieoostrozebeke@gmail.com

Contacteer ons gerust via onze website!
Harmonieoostrozebeke.weebly.com of via email harmonieoostrozebeke@gmail.com

mailto:harmonieoostrozebeke@gmail.com
https://harmonieoostrozebeke.weebly.com
https://harmonieoostrozebeke.weebly.com
mailto:harmonieoostrozebeke@gmail.com
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KONINKLIJKE STADSFANFAREN IZEGEM 
VIER OP EEN RIJ! 

 

Het Trommelkorps   

Als je iemand nieuw leert kennen, ga je tegenwoor-
dig eerst eens snuffelen op het web of  sociale me-
dia om te kijken wie ze zijn. Daarom dat we hier de 
oubollige introductie om te tonen ‘hoe goed & 
mooi we wel zijn’, gewoon overslaan. Dat we de 
oudste nog spelende fanfare in België zijn alsook 
steeds tot de absolute top behoren, kan je rustig 
nalezen op onze website of diverse sociale media. 

www.ksfi.be 
   

Koninklijke Stadsfanfaren Izegem 
   

koninklijkestadsfanfarenizegem 
 

De belangrijkste vraag: wil JIJ bij deze bonte bende horen?  

We nodigen je graag uit om de verhalen te lezen van enkele muzikanten die het alledaags reilen & zeilen van onze toffe 
vereniging mee uitmaken. Zo leer je ook de vier afdelingen kennen waaruit KSFI bestaat!  

 

 

SStteeff  iiss  2200  jjaaaarr  oouudd  eenn  ssppeeeelltt  ssllaaggwweerrkk..  HHiijj  iiss  lliidd  ssiinnddss  22000088  eenn  ssttaarrttttee  zziijjnn  ccaarrrriièèrree  iinn  hheett  ttrroommmmeell--
kkoorrppss..  OOnnddeerrttuusssseenn  lleeeerrddee  SStteeff  vveerrsscchhiilllleennddee  aaffddeelliinnggeenn  vvaann  KKSSFFII  kkeennnneenn  eenn  iiss  hhiijj  ddaaggeelliijjkkss  bbee--
ssttuuuurrsslliidd,,  wwaaaarr  hhiijj  ddee  sstteemm  vvaann  hheett  ttrroommmmeellkkoorrppss  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggtt..   

SStteeff,,  jjee  oouuddeerrss  hhaaddddeenn  ggeeeenn  aacchhtteerrggrroonndd  mmeett  ddee  ‘‘ffaannffaarree’’,,  wwaatt  ddeeeedd  jjee  bbeesslliisssseenn  oomm  mmeett  oonnzzee  
ddrruummbbaanndd  mmeeee  ttee  ddooeenn??    

Ik ben ermee gestart doordat een goede vriend van mij er ook al een tijdje in meespeelde. Via 
de mama's onderling ging ik proberen en het beviel me super. Zo ga ik nog steeds met veel 
plezier gaan repeteren. 

OOnnddeerrttuusssseenn  mmaaaakk  jjee  ooookk  aall  ddeeeell  uuiitt  vvaann  aannddeerree  aaffddeelliinnggeenn  bbiinnnneenn  KKSSFFII..  WWaatt  iiss  hheett  lleeuukkee  hhiieerraaaann??  

Wat ik hier leuk aan vind, is dat er voldoende afwisseling is. Daarnaast kom je ook in een andere 
groep met allerlei andere soorten instrumenten terecht, waar we mooi samenspel maken.  

JJee  bbeenntt  ddaaaarrbbuuiitteenn  ooookk  nnoogg  aaccttiieevvee  ssttuuddeenntt,,  hhooee  vviinndd  jjee  hhiieerr  ddee  ttiijjdd  vvoooorr??  

Soms is het als goede student wat moeilijk om te combineren, maar als je de passie en goesting 
hebt, geraak je wel tot aan het lokaal om te repeteren! 

Jeukt het om meer te 
weten? Zend ons ge-
rust een berichtje via 
onze website of kom 
vrijblijvend ‘corona-
proof’ een kijkje ne-
men in ons lokaal 
naast de Izegemse 
brandweer. Op de 
website kan je terug-
vinden wie op welk 
moment repeteert! 
Hopelijk tot binnen-
kort! 

Adres:   
Dirk Martenslaan 15/1  
8870 Izegem  
 

Stef aan het woord 

Kunst veredelt

   BBKSFI – Beginners Band     Euphonia - jeugdorkest 
 

 

 

  

 

 

Fanfareorkest KSFI 

DDee  1177--jjaarriiggee  AArrttuuuurr  ssppeeeelltt  aall  88  jjaaaarr  bbiijj  KKSSFFII..  HHiijj  ssppeeeelltt  
ttrroommppeett  iinn  EEuupphhoonniiaa  eenn  iinn  ddee  ffaannffaarree  zzeellff..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  
hhiijj  ooookk  lliidd  vvaann  ddee  jjeeuuggddwweerrkkggrrooeepp..    

WWaaaarroomm  kkooooss  jjee  nnaaaasstt  ddee  mmuuzziieekksscchhooooll  oomm  ooookk  iinn  eeeenn  
vveerreenniiggiinngg  ttee  ggaaaann  ssppeelleenn??    

Ik vind het leuker om in groep te musiceren. Hierdoor 
heb ik ook nieuwe vrienden gemaakt, wat zorgt voor 
een hele leuke sfeer! 

AAll  ddaatt  rreeppeetteerreenn,,  ddaaaarr  kkrruuiipptt  aall  jjee  vvrriijjee  ttiijjdd  iinn??   

Er kruipt inderdaad wel veel tijd in, maar als je het leuk 
vindt dan neem je het oefenen er graag bij.  

NNaaaasstt  hheett  rreeppeetteerreenn  eenn  ooppttrreeddeenn  ddooeenn  wwee  vveerrsscchhiilllleennddee  
aaccttiivviitteeiitteenn..  NNaaaarr  wweellkkee  aaccttiivviitteeiitt  kkiijjkk  jjiijj  hheett  mmeeeessttee  uuiitt??  

De leukste activiteit vind ik het jaarlijkse repetitieweek-
end. In dat weekend repeteren we veel, maar doen we 
ook veel leuke activiteiten.  

 

JJuulliieettttee  eenn  MMaaddeelleeiinnee  zziijjnn  1111  eenn  99  jjaaaarr  oouudd..  JJuulliieettttee  ssppeeeelltt  bbuuggeell,,  
MMaaddeelleeiinnee  ttrroommppeett..  BBeeiiddee  zzuusssseenn  zziijjnn  lliidd  vvaann  ddee  jjoonnggssttee  ggrrooeepp  
vvaann  oonnzzee  ffaannffaarree::  BBBBKKSSFFII..  JJuulliieettttee  mmaaaakktt  bbiinnnneennkkoorrtt  ddee  oovveerrssttaapp  
nnaaaarr  EEuupphhoonniiaa..     

JJuulllliiee  ssppeelleenn  aalllleebbeeii  eeeenn  kkooppeerrbbllaazzeerriinnssttrruummeenntt..  WWaaaarroomm  hheebb  jjee  
hhiieerrvvoooorr  ggeekkoozzeenn??  WWaatt  iiss  eerr  zzoo  lleeuukk  aaaann  jjee  iinnssttrruummeenntt??    

Juliette koos voor bugel na een muziekdag bij de fanfare. Ze 
maakte kennis met de verschillende instrumenten en het lukte 
onmiddellijk om er op te blazen. Het is ook niet zo’n gekend in-
strument en dat vindt ze wel tof.  Madeleine volgt de voetspo-
ren van zus. Ze vindt trompet een leuk instrument. De pittigheid 
van de trompet past haar beter. 

WWaatt  vviinnddeenn  jjuulllliiee  lleeuukk  aaaann  hheett  ssaammeenn  ssppeelleenn  iinn  eeeenn  ggrrooeepp??      

Samen maak je mooiere muziek. Als je daarnaast eens een 
foutje maakt, hoor je dat minder goed. Het is ook leuk om met 
de muzikanten rondom je te praten. 

ZZoo  ooppttrreeddeenn,,  bbeenn  jjee  ddaann  nniieett  zzeennuuwwaacchhttiigg  ooff  vveerrlleeggeenn??    

Juliette is zenuwachtig, maar het valt wel mee. Madeleine heeft 
een beetje plankenkoorts, dus ze is blij dat ze kan opgaan in de 
groep van de fanfare. 

 

AAnnnniikkaa  iiss  2255  eenn  ssppeeeelltt  ssiinnddss  22000044  ssaaxxooffoooonn  bbiijj  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee  SSttaaddssffaannffaarreenn..  ZZee  ssttaarrttttee  bbiijj  BBBBKKSSFFII  eenn  ssppeeeelltt  nnuu  bbiijj  EEuupphhoonniiaa  eenn  hheett  ffaannffaa--
rreeoorrkkeesstt..  ZZee  iiss  ooookk  aaccttiieeff  iinn  ddee  jjeeuuggddwweerrkkggrrooeepp  eenn  hheett  ddaaggeelliijjkkss  bbeessttuuuurr..    

JJee  bbeenntt  aall  eeeenn  ttiijjddjjee  mmuuzziikkaanntt  bbiijj  KKSSFFII..  WWaatt  sspprreeeekktt  jjee  zzoo  aaaann??    

Wat ik fijn vind aan het spelen bij KSFI is de afwisseling en uitdaging. We spelen leuke concerten, maar nemen ook deel aan wedstrijden 
en festivals. Mijn hoogtepunt: het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade! Uiteraard mag je het groepsgevoel en de vriendschap 
binnen deze fanfare niet vergeten. Ik startte bij BBKSFI samen met een groepje muzikanten van ongeveer dezelfde leeftijd. Samen 
stroomden we door naar Euphonia en later naar ‘het groot muziek’. Samen met je vrienden muziek kunnen maken, daarvoor doe je 
het.  

HHooee  ggaaaatt  hheett  rreeppeetteerreenn  nnuu  iinn  ttiijjddeenn  vvaann  ccoorroonnaa??    

Het repeteren heeft een tijdje stilgelegen. Wat ik heel jammer vond, was dat de week voor VLOF (Vlaams Open Fanfarekampioenschap) 
het repeteren niet meer mocht doorgaan en de wedstrijd dus ook niet. Je leeft daar naartoe als groep, je repeteert hard en plots stopt 
het. Het goede nieuws is dat we sinds begin juli opnieuw kunnen repeteren, uiteraard met de nodige maatregelen. Iedereen zit bij-
voorbeeld op 1,5m van elkaar. Dat is anders dan anders, maar wij zijn vooral heel blij dat we opnieuw samen muziek mogen maken!  

HHeebb  jjee  nnoogg  eeeenn  wwoooorrddjjee  aaddvviieess  vvoooorr  eeeenn  bbeeggiinnnneenndd  mmuuzziikkaanntt??  

Ik zou iedereen aanraden om bij een orkest te spelen. Samen in groep muziek maken is voor mij het leukste aan het spelen van een 
instrument. Kom zeker eens kijken bij de fanfare, altijd welkom! Maar vooral: maak veel plezier!  

 

Juliette en Madeleine aan het woord Artuur aan het woord 

Annika aan het woord 

https://www.facebook.com/stadsfanfaren/
www.ksfi.be
www.ksfi.be
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Koninklijke Fanfare  
Vrede & Eendracht Kachtem

Historiek
Kachtem, ooit een pittoresk dorp aan de (deels ingekokerde) Mandel en voor-
al bekend om zijn bloeiende Sint-Jansverering en dito ommegang, is  
op vandaag een deelgemeente van Izegem. In 1905 ontstond er, onder impuls van 
meester Victor Saelen, binnen de bestaande toneelkring een muziekvereniging, 
die na een opsplitsing vóór de eerste wereldoorlog achteraf  weer tot één geheel  
samensmolt onder de betekenisvolle naam “Vrede en Eendracht”. 

In 1960 was deze fanfare op sterven na dood maar door de koppigheid van een harde kern kwam ze er weer bovenop.

Het muziekonderwijs in eigen dorp vanaf  1968 betekende een hart onder de riem. Met de komst in 1973 van dirigent 
Georges Coppé stegen zowel het muzikale peil als het aantal spelende leden. Naast het fanfareorkest is de vereniging tevens 
een uitnemende drumband rijk. In die meer dan honderd jaar was zo wat elk Kachtems gezin wel op één of  
andere manier met de fanfare verbonden; vader of  zoon, broer of  zus, nonkel of  vriend, buur of  werknemer en later 
zelfs meerdere moeders en tantes waren ooit muzikant, trommelaar of  bestuurslid.

De fanfare wist zich dus al die tijd verbonden met en gedragen door 
omzeggens de hele Kachtemse bevolking. 
Tot op vandaag! Zelf  nam ze aan omzeggens alle dorpsfestiviteiten deel. 
De titel van het eeuwfeestboek biedt allicht nog de beste omschrijving 
voor onze meer dan honderdjarige fanfare: “Hoeksteen van een dorp”. 

De Fanfare
De fanfare, die in ere afdeling speelt, telt op vandaag een 50-tal  
spelende leden en komt wekelijks op zaterdag van 17u30 tot 19u30  
samen om te repeteren onder de deskundige leiding van dirigent  
Wouter Loose. Onze eigen, hedendaagse repetitieruimte in de Hogestraat  
is hierbij een must. Zowel stapoptredens als concertuitvoeringen  
behoren tot ons repertoire.

 

V&E

De drumband
Deze staat momenteel onder leiding van instructeur Arne Cools 
en repeteert wekelijks op donderdagavond van 20u00 tot 21u30.  
Een gemengde groep van een 20-tal gemotiveerde slagwerkers tussen 
12 en 65 jaar zoekt zijn weg doorheen zowel ritmische als melodische 
werken. De drumband neemt graag deel aan taptoes en marching-
wedstrijden waarbij deze gekend staan voor hun strakke uitvoering  
en discipline.

De Speelse Notenkermis en Avanti
Dirigent Niels Pannecoucke stoomt deze  beide jeugdige groepen op 
speelse wijze klaar om later toe te treden tot de grote fanfare. 
Eigen concertjes, het schoolfeest, het jaarlijkse St. Ceciliaconcert, ...  
de kids krijgen optredens hun maat voorgeschoteld. Uiteraard wordt niet  
alleen gerepeteerd, maar is er ook tijd voor ontspanning met 
onder meer een filmavond, een sleep-in, een spelletjesnamiddag, een 
kerstfeestje, en nog zoveel meer!

De Drumband Rookies en Juniors
Net zoals de grote fanfare heeft ook de drumband zijn jeugdwerking. De Rookies zijn beginnende muzikantjes 
zonder enige vorm van opleiding of  kennis. Ze worden opgeleid door lesgever Miquel Vandenbroucke om de 
overstap te maken naar de Juniors.

De opleiding wordt verondersteld in een schooljaar te lukken afhankelijk van de leeftijd en progressie. Wekelijkse repe-
tities gaan door op donderdag van 18u30 tot 19u00. Aanvangsleeftijd is vanaf  het 2e leerjaar maar kan afwijken. 
Ieder nieuw lid start in september tot het St. Ceciliaconcert en wordt geëvalueerd voor overgang.

De Juniors is onze “jeugddrumband”. Zij komen van de Rookies en worden verder opgeleid tot de overgang naar 
de drumband van de volwassenen. De Juniors worden op verschillende activiteiten en optredens ingezet met  
een beperkt repertoire. Wekelijkse repetities op  donderdag van 19u00 tot 20u00. De overgang naar de Juniors is  
vanaf  het 3e leerjaar en vangt aan na het St. Ceciliaconcert van de vereniging. Ook hier heeft Miquel Vandenbroucke  
de muzikale leiding.

fanfarekachtem.be
Facebook: Koninklijke Fanfare Vrede & Eendracht Kachtem
                    Drumband Vrede & Eendracht Kachtem

http://www.fanfarekachtem.be
https://www.facebook.com/Koninklijke-Fanfare-Vrede-Eendracht-Kachtem-150108378423427/
http://www.fanfarekachtem.be
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Kunst veredelt Speel je een blaasinstrument en wil je samen in groep musiceren?
Dan ben je zeer welkom bij de WMV (Winkelse Muziek Vereniging in Sint-Eloois-Winkel)!
Alle leeftijden kunnen bij ons terecht. 
Iedereen start bij het instaporkest De Piccolino's. Na enkele jaren kan je wat moeilijkere stukken spelen bij de
Winksele Piccolo's en word je klaargestoomd om met de volwassenen mee te spelen bij de grote Harmonie. 
De slagwerkers hebben ook de kans om bij de Drumband te gaan meespelen.
Hieronder wat meer informatie per deelorkest. 

Tijdens het 1ste jaar van de 3de graad 

Instructeur: Steven Buyse
Tamboer-majoor: Geert Lannoy
Repetitie: iedere vrijdagavond 19u30-21u

(vanaf november)

Jeugdorkest
De Winksele

Piccolo's

Instaporkest
De Piccolino's

Drumband
De Kunstvrienden

Koninklijke
Harmonie

De Kunstvrienden

Na 1 jaar instrumentles (vanaf vaderdag)
Dirigent: Fabienne Vergalle
Repetitie: iedere zondag 10u30-11u45

Tijdens het 1ste jaar van de 3de graad 

Dirigent: Evelien Leeuwerck
Repetitie: iedere zondag 9u-10u30

(vanaf november)

Tijdens het 1ste jaar van de 4de graad 

Dirigent: Dimitri Bracke
Repetitie: iedere zaterdag

(vanaf maart/april)

winter: 17u30-20u / zomer: 18u-20u

Meer weten?
Stuur gerust een mailtje naar:
info@wmv.be of
jeugd@wmv.be

Waar repeteren wij?
Rollegemkapelstraat 16 in Sint-Eloois-Winkel
(ingang kan ook via de muziekschool)

Kom zeker eens 
een kijkje nemen!

mailto:jeugd@wmv.be
mailto:info@wmv.be
http://www.winkelsemuziekvereniging.be
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Canto Rosso

Het koor zag het levenslicht in 1964 en was aanvankelijk een mannenkoor,  
het St. Janskoor. Pas in 1978 werd de overstap gemaakt naar een gemengd 
koor en werd dit ook aan de naamgeving toegevoegd. Alhoewel het koor 
nooit een kerkkoor is geweest verzorgde het steevast de Eucharistievieringen 
op hoogdagen en dat beschouwen we nog steeds als één van onze sociale 
verplichtingen. 

Onder de leiding van verschillende dirigenten ken-
de het koor diverse hoogtepunten. Op zowel het  
religieuze als het profane repertorium werd er niet  
gezwicht om de lat hoger te leggen. Onder invloed van 
jonge dirigenten kwam ook lichte muziek, musical 
en filmmuziek het repertorium aanvullen. Intussen 
zijn we de 50 voorbij en de zin om verder te doen, 
om steeds beter en vernieuwender naar buiten 
te komen is nooit zo groot geweest. 

Een nieuwe weg is ingeslagen en een nieuwe naam 
kon dan ook niet uitblijven. Canto Rosso, een 
naam die in de eerste plaats verwijst naar zingen  
(canto) en in de tweede plaats verwijst naar onze roots, “ 
de rosten (rosso) van Kachtem”, de trotse bijnaam 
van alle Kachtemnaren.

Het koor staat sedert 2013 onder leiding van dirigent Maxim Vanpanteghem, 
geboren in 1991. Zijn muzikale vorming startte hij aan de Stedelijke Academie 
Peter Benoit in Harelbeke. Hij volgde zijn humaniora aan het O.-L.-V.-Hemel-
vaartinstituut in  Waregem. In 2009 studeerde hij af  in Latijn-Wetenschappen.  
Na zijn humaniora startte hij met Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit 
Gent. Aan de Stedelijke Academie in Waregem voltooide hij in 2013 zijn opleiding 
koordirectie bij Wim Verdonck en Jan Vuye.

Sedert 2009 is hij muzikant bij de Kon. Fanfare Sint-Cecilia Deerlijk onder leiding 
van Wouter Deprez waar hij bugel speelt, alsook in de Kon. Fanfare Sint-Cecilia 
De Zwaan o.l.v. Wouter Vercruysse sedert 2016. Momenteel is hij leerkracht aan 
het Atheneum Bellevue te Izegem en is hij de dirigent van Canto Rosso, dit al sinds 
augustus 2013.

repetities:
maandagavond van 20u-22u in 
‘t Nieuw Gemeentehuis (Rumbeeksestraat, 
Kachtem) ter hoogte van de kerk.
Contact:
vanpanteghemmaxim@gmail.com
facebook: cantorosso

CantoRosso

tel:+3251203999
tel:+3251203999
https://www.facebook.com/cantorosso/
mailto:vanpanteghemmaxim@gmail.com
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Jeugdkoor	  Bosmolens	  
	  
Wij	  zijn	  het	  Jeugdkoor	  Bosmolens	  uit	  Izegem,	  een	  
muzikale	  groep	  van	  54	  jongens	  en	  meisjes	  die	  
graag	  zingen.	  Wekelijks	  repeteren	  wij	  op	  
vrijdagavond	  in	  de	  Heilige	  Familiekerk	  op	  de	  
Bosmolens.	  Veerle	  Cortvriendt	  is	  onze	  dirigent	  en	  
Davina	  Vanwijnsberghe	  is	  de	  pianiste	  van	  het	  koor.	  
Al	  26	  jaar	  musiceren	  wij	  in	  eucharistievieringen,	  
maar	  we	  hebben	  ook	  tal	  van	  concerten	  en	  
optredens	  op	  ons	  palmares	  staan.	  	  
	  
In	  2010	  vulden	  we	  in	  samenwerking	  met	  Harmonie	  Leo	  XIII	  vier	  keer	  Cultuurhuis	  De	  Leest	  met	  
de	  musical	  Cats	  van	  Andrew	  Lloyd	  Webber.	  Musicalster	  Jan	  Schepens	  kwam	  graag	  kijken	  en	  zag	  
dat	  het	  heel	  goed	  was.	  	  
	  
Later	  volgende	  nog	  verschillende	  optredens	  en	  muzikale	  projecten	  zoals	  Feest	  In	  Wonderland	  
van	  Harmonie	  Leo	  XIII.	  In	  2012	  namen	  we	  bovendien	  deel	  aan	  Het	  Europees	  Muziekfestival	  
voor	  de	  Jeugd	  in	  Neerpelt.	  We	  zetten	  daar	  een	  prachtig	  resultaat	  neer.	  In	  juni	  2014	  mochten	  
we	  onze	  Oostenrijkse	  vrienden	  uit	  Altenburg	  verwelkomen.	  De	  Altenburger	  Sängerknaben	  
verbleven	  in	  gastgezinnen	  en	  traden	  onder	  meer	  op	  in	  onze	  parochiekerk.	  	  
	  
Groepsgevoel	  primeert!	  

	  
In	  2016	  brachten	  wij	  vijf	  keer	  de	  musical	  
Pinokkio	  in	  De	  Leest.	  De	  reacties	  waren	  lovend	  
en	  als	  groep	  bracht	  de	  musical	  ons	  nog	  dichter	  
bij	  elkaar.	  Het	  werd	  een	  schitterend	  spektakel	  
en	  de	  liedjes	  blijven	  tot	  op	  vandaag	  een	  grote	  
glimlach	  op	  ons	  gezicht	  toveren.	  	  
	  
Zingen	  en	  repeteren	  is	  één	  iets,	  maar	  er	  moet	  
natuurlijk	  ook	  af	  en	  toe	  wat	  ontspanning	  zijn	  en	  
dat	  vinden	  wij	  heel	  erg	  belangrijk.	  In	  1999	  trok	  
ons	  koor	  voor	  het	  eerst	  op	  reis	  en	  wel	  naar	  
Altenburg	  in	  Oostenrijk,	  waar	  de	  eerste	  
contacten	  werden	  gelegd	  met	  de	  Altenburger	  
Sängerknaben.	  Sinds	  die	  eerste	  reis	  is	  er	  elk	  jaar	  
een	  koorreis	  en	  daar	  kijken	  de	  leden	  enorm	  
naar	  uit.	  Buiten-‐	  en	  binnenlandse	  
bestemmingen	  wisselen	  elkaar	  af	  en	  de	  vakantie	  
zit	  telkens	  vol	  plezante	  activiteiten,	  een	  
optreden,	  wat	  repetities	  en	  heel	  wat	  leuke	  
uitstapjes.	  Traditiegetrouw	  blikken	  we	  begin	  
februari	  terug	  op	  onze	  reis	  met	  filmpjes	  en	  
foto’s	  en	  dat	  tijdens	  onze	  jaarlijkse	  
spaghettiavond.	  	  

jkbm

jkbm

DE KERELS
Het mannenkoor ‘De Kerels’ blaast 139 kaarsjes uit én… is springlevend. Opgericht in 1881 
verdedigen de Emelgemse heren dapper de titel van oudste mannenkoor in Vlaanderen. Want 
koren met enkel Kerels? Die zijn helaas een zeldzaamheid geworden. Een reden te meer 
om onze klank te koesteren en onze vereniging te promoten!

Què…rels?
We zingen oner leiding van een professionele  
dirigent. Elke dinsdag is het verzamelen geblazen in ons 
lokaal, ’t Kartouchke in Emelgem. Klassiek, polyfonie, 
hedendaags, religeius of  profaan? Geen stijl is ons te min. 
We houden het niet louter op traditionele concerten, maar 
tasten graag de grenzen af met cross-over projecten 
zoals theater, poëzie & fotografie binnen een bepaald  
kader: de Grooten Oorlog, Kerststerren, Canta Luna….. 
Zo’n themaconcerten zijn steevast hoogtepunten 
na een jaar repeteren en samen zingen.

Klinkt als muziek in  
de oren?
Wim Berteloot, professioneel dirigent 
en Opperkerel sinds 1991, neemt ons 
elke dinsdag vanaf  20u15 op sleeptouw.  
We repeteren 2u en kaarten gezellig na in 
amicaal gezelschap. 

De Kerels zijn een leuke mengelmoes van 
zangers. Jong of  oud? Tenor of  bas? We vor-
men een leuke kliek die jaarlijks een tweetal 
thema-concerten organiseren. Daarnast 
betreden we vaan op uitnodiging het podium: 
Kerst, plechtigheden….

En niet alleen muziek
Maar ook naast de partituur is onze 
vereniging strijdvaardig en actief ! 
Nieuwjaarsreceptie, Sint-Ceciliafeest, een 
verrassingsuitstap en een tweejaarlijkse  
concertuitstap naar het buitenland. Stuk voor 
stuk initiatieven waarbij we de gezinnen betrek-
ken en zo ook de groepssfeer en de camaraderie 
bevorderen.

Zingen is je ding?
Wil je ook eens proeven van het samenzingen?  
Zin om onze groep te vervoegen?                    
We zetten maar wat graag een extra pupiter voor je klaar.                                                           

Contacteer 0473 / 23 33 67 (Jan Maertens)     
 
We heten je van harte welkom elke dinsdag om 20u15 in 
’t Kartouchke, Ingelmunstersestraat 8 in Emelgem

tel:+32473233367
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Het koor ‘die boose’ &  
dirigente Roos Devos
Het koor die boose brengt mensen samen met een passie voor koormuziek.  
De ervaring van meerstemmig zingen, klanken die vervloeien in een harmo-
nie, samen koorwerkjes instuderen, werken aan stemkwaliteit en homoge-
ne koorklank om uiteindelijk een afgewerkte en boeiende uitvoering te 
geven voor het publiek…  dat is waar elk koorlid met volle teugen van geniet.

Wij zingen zeer gevarieerde muziek: klassiekere composities, wereldmuziek, 
hedendaagse koorwerken, bewerkingen van lichte muziek, musical en filmmu-
ziek.

Onze dirigente Roos Devos is de muzikale drijfveer die het koor echte pareltjes uit de rijke koorliteratuur laat zin-
gen. Roos Devos studeerde aan het koninklijk muziekconservatorium te Gent en behaalde er verschillende eerste prijzen 
o.a. koordirectie. Haar studies zang en vocaal ensemble o.a. aan de Stedelijke  Academie voor Muziek, Woord, Dans te 
Roeselare zijn in haar werk met het koor een heel waardevolle aanvulling. Ze dirigeerde aan die academie ook vele jaren 
het kinder-, het jeugd- en het volwassenenkoor. Als koorcoach van Koor&Stem biedt ze muzikale en vocale ondersteuning 
bij verschillende koren. 

Een vleugje koorgeschiedenis en koorwerking:
Het koor die boose werd in 1961 opgericht, onder impuls van Herman Roelstraete, als onderdeel van de Izegemse volks-
kunstgroep. Herman De Backer was de eerste vaste koorleider die het koor dirigeerde tot 1980. De eerste jaren zongen 
ze volksliedbewerkingen van eigen bodem, daarna ook internationale volksliederen en met de deelname aan wedstrijden 
verruimde het koor het repertoire steeds verder in de klassieke en hedendaagse koormuziek. Eind 1980 werd Roos Devos de 
nieuwe dirigente. Het repertoire werd uitgebreid, zowel profaan als religieus.  Het streven naar kwaliteit kreeg een nieuwe 
impuls via doorgedreven aandacht voor stijl en stemvorming. Zo promoveerde die boose in 1986 naar de afdeling uitmun-
tendheid op de provinciale wedstrijd.
Het koor zong tal van avondvullende concerten.  ‘Vredesconcert’ in 1989, Zigeunerliederen van Brahms  in 1997, tot  
‘Veertien-achtiendagboek’ in 2014 en hun onlangs zeer gesmaakte concert ‘Singing Hearts’ in 2019 zijn er slechts enkele 
van. 
Ook kleinere optredens maken deel uit van onze koorwerking. Met een muzikale omlijsting van een cause-
rie of  een viering, een podiummoment op het wereldfestival, of  met een sfeervol aperitiefconcert mochten 
we vele luisteraars aangenaam verrassen.
Naast het samen musiceren in repetities en op concerten zorgen ook een daguitstap of  de verrassende Sint-Cecilia-
viering voor  een warme groepssfeer in het koor.

Praktische info:
Het koor ‘die boose’ repeteert op 
woensdagavond van 20.15u tot 22.15u  
(’t Kartouchke Emelgem).
Heb je interesse? Je kan ons bereiken via  
het contactadres:  roos.devos@gmail.com
Onze website: dieboose.be

die boose

H. Familie - Izegem
Ons parochiaal gemengd zangkoor H. Familie werd opge-
richt in 1977 onder de bezielende leiding van Eric Baert. Het koor 
telt 52 leden en bestaat uit enthousiaste zangers.

Onder de deskundige leiding van Herman De 
Backer en Jeroen Vanacker kwamen jong en oud 
naast elkaar aan hun trekken met hun liefde voor mu-
ziek en het enthousiasme om er samen iets van te  
maken. Sinds 2015 heeft Antoine De Spiegeleer de leiding.

Het koor zet zich vooral in om de liturgische vieringen op de 
vooravond van hoog- en feestdagen in de eigen parochiekerk  
H.Familie op te luisteren. Daarnaast verzorgen we ook andere  
vieringen zoals huwelijken, begrafenissen, jubilea.

Als koor namen we stilaan grotere uitdagingen aan en werkten 
we mee aan verschillende projecten en concerten. Zo beleef-
den we in ons 42-jarig bestaan heel wat muzikale hoogtepunten:
We zongen kerstconcerten en organiseerden verschillende the-
maconcerten oa ‘Twee gezichten van Rusland’, ‘Over the ocean, van  
Ierland naar Amerika’, ‘In het licht van de nacht’, ‘40 jaar Lente-
kriebels’, La crimosa’... Ook koorwerk als ‘100% Wainein’ en ‘The 
armed man’ van Jenkins zijn we niet uit de weg gegaan.

Als lid van Koor en Stem en de verenigingenraad van Izegem 
werken we muzikaal graag mee aan evenementen vanuit 
Stad Izegem of  georganiseerd door ander verenigingen.

Het koor stilt niet enkel de muzikale honger, maar voedt 
ook de vriendschap en de samenhorigheid tussen  
de leden onderling. Zo kan een dauwtrip, een fietstocht 
met de gezinnen, een verrassingsreis, samenzitten rond een  
barbecuetafel, een concertbezoek te Brugge, een avondwande-
ling, een uitwisseling met één van de Izegemse partnersteden -  
Bad Zwischenahn, Belle, Hotton -, het Ceciliafeest …  
op de jaarkalender staan.

Heb je zin gekregen, heeft de muzikale microbe je 
te pakken? Spreek gerust iemand van ons aan. We repeteren  
wekelijks op maandag om 19.45 uur in het parochiaal  
centrum van de Bosmolens, Leenstraat 108.

Wij verwelkomen je graag!

H. Familie Izegem

http://www.dieboose.be
http://www.dieboose.be
mailto:roos.devos@gmail.com
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Het Sint-Gregoriuskoor

Passie voor muziek,veel goesting om er iets moois van te
maken, in een fijne vriendschappelijke stemming: zo kan je
het Izegemse Sint-Gregoriuskoor het best samenvatten. Met
ons vierstemmig koor of onze Gregoriaanse scola fleuren we
tal van concerten, vieringen of events op

Het Sint-Gregoriuskoor

Wie zijn we?
Het Sint-Gregoriuskoor is sinds 1966 een vierstemmig gemengd
koor. Daarnaast is er ook een scola met gregoriaanse gezangen
voor de mannen.

Wil jij je stemmogelijkheden ontdekken? Je talenten verder
ontplooien? Onder de deskundige leiding van de dynamische,  jonge
dirigent Arne Gunst gaat een boeiende muziekwereld  voor je open!

Wat doen we?
Naast profane liederen legt het St Gregoriuskoor zich toe op
misuitvoeringen tijdens hoogdagen en/of speciale gelegenheden in
de St.-Tillokerk of op locatie. Optredens worden artistiek muzikaal
verzorgd. De kroon op het werk zijn onze concerten,  soms met
solisten, orkest, koor of andere muziekverenigingen.
 
Waar en wanneer?
Het Sint-Gregoriuskoor repeteert op vrijdagavond van 20.15
tot 22 uur in het Parochiaal Centrum “Tijl en Nele” achter de Sint-
Tillokerk.
 
Interesse?
Onze website www.sgkizegem.gregoriusweb.com  geeft een
beeld van ons koorleven! Kom vrijblijvend eens op verkenning op
vrijdagavond ! Breng gerust familie of vrienden mee!

Contact nemen?
Filip Van der Haegen - voorzitter
tel: 051 30 85 09
e-mail:  vdhaegen.f@myonline.be

Geert Declerck - secretaris
gsm: 0470 94 22 15
e-mail: declerckg@gmail.com

www.sgkizegem.gregoriusweb.com
mailto:declerckg@gmail.com
mailto:vdhaegen.f@myonline.be
tel:+32470942215
tel:+3251308509
www.sgkizegem.gregoriusweb.com
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ZIN
IN
ZIMRA?

Zirma

Lijkt dit lijstje je op het lijf geschreven? Dan moet je bij  Zimra zijn.
We zijn een dameskoor bestaande uit een 20-tal zangeressen én één heer om
alles in goede banen te leiden! We lachen graag en veel, maar onze hersenen
knetteren meer dan eens van de muzikale inspanning!

Ons repertoire? Je kan het zo gek niet bedenken! Van middeleeuwse
gezangen tot popmuziek, van jazz tot experimentele muziek, van opera tot
folk; geen uitdaging gaan we uit de weg. We werken per seizoen twee
concertprogramma’s uit. Volgend werkjaar staat Frans Chanson en een
uitvoering voor de World Choir Games op het menu.

Diederik Glorieux is als deskundige dirigent de enige vaste mannelijke
waarde in ons gezelschap. Onder zijn leiding gaat Zimra verfrissende
samenwerkingen aan. In het verleden werkten we reeds samen met onder
meer Lieve Blancqaert en de Koninklijke Izegemse Stadsfanfare.
Tweejaarlijks nodigen we verschillende koren uit en voor dit jaar maakt Zimra
zich op voor een muzikaal spektakel met 4 koren vol zwoele zomerse songs
vanaf de jaren '50!
In eigen stad of tot over de landsgrenzen; ons  lijfspreuk is steeds en overal:
zingen, zingen, zingen! Met veel goesting, met veel vriendschap en met veel
plezier!

Graag een voorsmaakje? Elke dame tussen 9 en 99 is welkom om te komen
proeven op één van onze open repetitieavonden.

En de heren? Die verwelkomen we héél graag op een van onze concerten 😊😊.

Wil je graag meer weten? Check zeker ook een keer onze facebookpagina en
onze website (www.zimra.be). Of contacteer ons via koor@zimra.be

         
     HOU JE VAN ZINGEN?   
     BEN JE EEN DAME?
     VIND JE AFWISSELING LEUK?    
     HOU JE WEL VAN EEN UITDAGING?    
     LACH JE GRAAG?     
     BEN JE VRIJ OP DONDERDAGAVOND?

39

http://www.zimra.be
http://www.zimra.be


info & inschrijvingen
artiz-izegem.be 

http://artiz-izegem.be
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