KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Geklasseerd in Superieure afdeling
Eerste Prijs met Gouden Medaille Wereld Muziek Concours Kerkrade 2005

Massemen, 26 mei 2008
Beste sympathisanten,
Ziehier de derde e-Nieuwsbrief van het werkjaar 2008.
Jaarlijks organiseert de provincie haar provinciale muziektoernooien. Om de vier jaar dienen
verenigingen zich aan te bieden om subsidies te verdienen. Deze zijn gekoppeld aan een klassering.
In 2004 werd het Koninklijk Fanfare Orkest Volksopbeuring geklasseerd in ereafdeling. Zondag 6
april stelden we ons opnieuw voor in ereafdeling.
De wedstrijd werd grondig voorbereid met een periode van intensief repeteren. Voor de meeste
muzikanten was het die dag dan ook “nu laten wij onze beste kant horen !”. Diederik (onze dirigent)
leek er ook redelijk gerust in. Tenslotte hadden wij ook het voordeel een thuismatch te spelen in het
voor ons redelijk gekende cultureel centrum Nova.
Als verplicht werk brachten we Niflheim van Wouter Lenaerts. Het keuzewerk was Excalibur van
Jan Van der Roost. Aangezien Volksopbeuring als laatste vereniging geprogrammeerd stond
mochten wij het publiek nog een extra programma aanbieden tijdens de evaluatiegesprekken van de
jury.
Na een dik kwartier verscheen de jury dan terug. Een spannend moment voor de honderden
aanwezige muzikanten in de zaal. Tenslotte hoopt iedereen op een goed resultaat.
En ja .. een luide kreet vanop het podium ….de inspanningen werden beloond. Het Koninklijk
Fanfare Orkest Volksopbeuring werd gepromoveerd naar SUPERIEURE afdeling.
VOLKSOPBEURING is nu het EERSTE en ENIGE FANFARE orkest in Oost-Vlaanderen die in de
hoogste afdeling geklasseerd staat ! Om deze overwinning te vieren zakten we af naar ons
muzieklokaal. De tevreden gesprekken klonken er door tot in de vroege uurtjes.

e-Brief_0805.doc

26/05/2008

1/6

KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Geklasseerd in Superieure afdeling
Eerste Prijs met Gouden Medaille Wereld Muziek Concours Kerkrade 2005

De dagen nadien vulde onze mailbox zich met felicitaties van bevriende verenigingen, luisteraars,
sympathisanten … Doe zo verder Volksopbeuring ! Ja, deze boodschap heeft men alvast begrepen
want de agenda van de komende maanden is alweer duchtig gevuld.
Hieronder een kleine selectie van de binnengelopen felicitaties :
Ook wij waren aanwezig om naar jullie uitvoering te komen luisteren. We hadden een eerste kennismaking
tijdens het evaluatie concert te Sint-Niklaas en waren onder de indruk.
Niets dan lof het was prachtig om kippevel van te krijgen.
Dikke proficiat aan alle muzikanten en dirigent.
Kon. Fanfare Sint-Cecilia Belsele
------------------------------------------------------------------------------------------------------Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat! Blij om lezen dat één van mijn werken aan jullie succes heeft
bijgedragen, natuurlijk, maar vanzelfsprekend is deze geweldige prestatie vooral aan jullie allemaal te danken: het is een
(voorlopig) hoogtepunt na een aantal jaren van opbouw en groei richting top! Nu de grenzen over ... Kerkrade
misschien?
Nog veel succes en muzikaal genoegen gewenst!
Jan Van der Roost
Langs deze weg wil ik jullie van harte feliciteren met jullie promotie naar de superieure afdeling.
Graag wil ik mij na datum toch nog verontschuldigen.
Lieve De Gelder
Van harte een dikke en welgemeende proficiat voor het behalen van de titel in superieure. Ik heb werkelijk spijt dat ik
verhinderd was om jullie te jureren voor wat ongetwijfeld een topprestatie geweest is. Ik had er zeker van genoten.
Nog heel veel succes in de toekomst!
Geert en Annemie Baetens
Ik wens u,uw bestuur en vooral al de muzikanten van harte proficiat met het behaalde resultaat. Het is een
fenomenale prestatie voor een landelijke vereniging.
U toont zich een waardige culturele ambassadeur van de gemeente Wetteren.
,
Marc Gybels
FANTASTIC!!!! Proficiaat!!! You are the best, no really, you are!!
Oscar & Christina, Carl & Ewa
Vanwege de Koninklijke Fanfare Kempenbloei, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige
uitslag en de promovering naar de superieure afdeling! We wensen jullie nog heel veel succes
in de toekomst.
Secretaresse KF Kempenbloei.
Het Ensemble Kreato wenst jullie van harte proficiat met jullie prestatie !
Dit is zeker iets om terecht heel fier op te zijn.
Namens Kreato, Anja Dierickx
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Ik mocht getuige zijn van een schitterend concours en aansluitend concertje, en de daaropvolgende dik
verdiende promotie naar Superieure.
Vandaar een hele dikke proficiat voor alle muzikanten, en niet in het minst voor Meneer De Roeck
Jurgen Vandenberghe
KMV De Leiezonen Desselgem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proficiat aan alle muzikanten en dirigent Diederik De Roeck met jullie promotie naar superieure afdeling.
Een puike prestatie op het hoogste niveau! Met doorzettingsvermogen, teamwerk en gezonde ambitie is
KFO Volksopbeuring uitgegroeid tot een toonaangevende muziekvereniging. Jullie mogen bijzonder trots
zijn op deze onderscheiding.
Paul De Vos, KMV Voor God en Vlaanderland, Scheldewindeke
Wat is het leuk om in dit fantastische orkest te mogen spelen. We hebben weer een schitterende prestatie
geleverd en die staande ovatie van het publiek gaf mee wel kiekenvlees (zoals ze dat bij ons zeggen). We
zijn een schitterende groep en ik hoop dat ik er nog heel wat jaartjes kan blijven spelen
Lang Leve VOLKSOPBEURING (hippepip SANTE)
Mister Euphonium

Op vrijdag 25 april was Volksopbeuring
gastheer voor het Zweeds-Amerikaans WatsonUtterström Nordic Quintet. Deze professionele
formatie starte hun europese concerttour een
week eerder in Stockholm en werd bij aankomst
in België vrijwel onmiddellijk verwelkomt op
het Wetterse gemeentehuis. Schepen Remi Van
Bellegem verwelkomde de buitenlandse
muzikanten in het engels en bood hen enkele
Wetterse geschenken aan.
De gasten waren zeer dankbaar voor deze mooie
ontvangst en gastvrijheid.

U

Later op de avond concerteerde de Jazz, Blues en Funk
band al een eerste maal op Belgische bodem. Taverne en
bierhuis ‘De Betoverde Maan’ te Dikkelvenne had onze
gasten een concertmogelijkheid aangeboden.
Het jonge trouwe publiek dat in deze kroeg regelmatig
live muziek aangeboden krijgt was deze keer zeer
aangenaam verrast over de kwaliteit van de optredende
groep. Een prima start voor WUNQ in ons land.
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Het hoogtepunt van WUNQ’s concertreis in België was hun optreden in ons muzieklokaal op
zaterdag 26 april. Onze muziektempel werd omgevormd tot een trendy Jazz zaal met Scandinavische
en Amerikaanse invloeden. Er werd Zweeds bier ‘New Sweden’ en -versnaperingen geserveerd.
De muziek was echt top. Improvisaties die door merg en been gingen tot iedereen uit de bol ging.
De CD’s van de band verkochten als zoete broodjes met als gevolg “uitverkocht, worden
nagestuurd”
Deze groep moeten we in de toekomst zeker nogmaals engageren !
Op zondag 27 april was WUNQ te gast in de
scandinavische school te Sint-Genesius-Rode. Zij
traden in de namiddag op tijdens de opendeurdagen
van de school. ’s Avonds was de band te gast in
Scheldewindeke. De plaatselijke harmonie ‘Voor God
en Vlaanderland’ uit Scheldewindeke organiseerde er
haar jaarlijkse Lenteconcert in de dorpskerk met
gastpianist Jan Lust. Het tweede concertdeel was
voorbehouden aan de internationale solisten van
WUNQ. Een uitstekend voorbeeld van muzikale
variatie
en
boeiend
luistergenot.
Proficiat
Scheldewindeke en WUNQ !
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Onze derde jaargang ‘Kopernootjes’ is ondertussen,
onder ruime belangstelling, gestart. Elke maandag na
schooltijd geeft onze bugelsoliste, juf Inge Leys, een
initiatieles voor de kopernootjes-in-spé.
Op speelse wijze brengt zij de (+-) 8-jarigen de basisbeginselen van notenleer en muziekkennis bij in ons
muzieklokaal. De volgende weken zullen ook de
meeste van de fanfareinstrumenten (bugel, trompet,
trombone, hoorn, bariton, enz…) gedemonstreerd
worden door onze muzikanten. De eerste probeersels
op het instrument zullen gegarandeerd zeer leuk
worden. Meer info over ons ‘Kopernoot’-project via
info@volksopbeuring.be
Op zaterdag 14 mei was het zover. Onze Kopernootjes ‘2’
kregen voor het eerst de kans om zich te tonen tijdens een
open repetitie. Na een half uurtje klimatiseren tussen het
‘grote’ orkest gaven al onze kopernootjes het beste van
zichzelf voor de aanwezige ouders, grootouders, familieleden, sympathisanten en onze muzikanten.
Hun prestaties waren schitterend. Het applaus en felicitaties
waren terecht. Doe zo verder Kopernootjes ! Tof !!!
Hieronder het programma.
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Zaterdag 24 mei concerteerde Volksopbeuring tijdens de
Officiële opening van de ‘Wetterse Tuindagen’ en de
‘Dag van het Park’. Vanuit het middelpunt van het provinciaal
domein ‘Den Blakken. kon je de ‘superieure’ blaasmuziek van
ons orkest overal horen.

Provinciegouverneur André Denys
kwam onze dirigent Diederik
De Roeck persoonlijk proficiat
wensen.
Onze volgende aktiviteiten op de agenda zijn :
-Zondag 8 juni om 11u : aperitiefconcert op het Felix Beernaertsplein te Wetteren
-Zaterdag 21 juni om 19u : Concert op de Markt t.g.v. de Wetterse Topdagen
-Zaterdag 28 juni om 19u30 :
Avondconcert op het terras van ons lokaal !
Met optreden van onze kopernootjes !
Een aanrader !
-Zondag 20 juli om 11u :
Aperitiefconcert t.g.v. 50 jaar Oogstfeesten

Werkten mee aan deze editie :
Regina Lehman, Eveline Boone (foto),
Johan Van Bever (foto),
Christophe De Maertelaere (foto),
Erwin De Paepe (foto), Wim Keppens (foto),
Nancy Van Nuffel (foto), Paul Verbaere (foto)
en ondergetekende.

Met muzikale groeten,
KFO Volksopbeuring Massemen, vzw
Algemeen coördinator, Gert Vlaeminck
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