KONINKLIJK FANFARE ORKEST
VOLKSOPBEURING MASSEMEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Geklasseerd in Superieure afdeling sinds 2008
Eerste Prijs met Gouden Medaille Wereld Muziek Concours Kerkrade 2005

Massemen, 18 november 2008
Beste sympathisanten,
Ziehier de zesde en laatste e-Nieuwsbrief van het werkjaar 2008.
Op zaterdag 27 september verzorgde
Volksopbeuring in opdracht van Kunstkring
Hernia een galaconcert in de Sint-Niklaaskerk
van Herfelingen. De organisatoren vroegen ons
orkest om de vier oerelementen Vuur, Water,
Lucht en Aarde op muzikale wijze uit te
beelden. De kunstkring zelf zorgde voor de
poëtische beschrijvingen van de elementen.
Op het programma stonden o.a. Gaelforce en
Windows of the World van Peter Graham,
Niflheim van Wouter Lenaerts, The Sunken
Village en Time Remembered van Philip
Sparke, Evensong van Bart Wuilmus en
Excalibur van Jan Van Der Roost.
Alle aanwezigen beaamden het…
Dit was Kunst van de bovenste plank !
Zaterdag 1 november vierde vzw KFO Volksopbeuring Massemen dag op dag haar 77ste verjaardag.
Voorzitter Remi Van Bellegem hield de traditie in ere en inviteerde alle Volksopbeurders, waaronder
dus ook onze Kopernootjes en hun ouders, naar het muzieklokaal voor een verjaardagsdrink.
Ook mocht hij enkele van onze sponsors en leden van het Wetterse
schepencollege verwelkomen. Tijdens deze viering werden ook al
onze ontvallen leden herdacht. In het bijzonder Edward Van Bellegem
die op 10 november 2007 van ons heenging. De aanwezigen
werden danig verwend met vele delicieuse hapjes en drankjes.
Weerom bedankt Remi !
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Van 13 tot 23 november organiseert men in Vlaanderen de “Week van de Smaak”. Onbewust
speelden wij hier met ons eindejaarsconcert prachtig op in. Het menu van ons eindejaarsconcert
bestond uit verrukkelijke Ierse muziek, aangevuld met zoete Britse klanken. De ingrediënten zagen
er als volgt uit : Laudes Domini van William Gordon, The Sunken Village en Time Remembered van
Philip Sparke, Rule Britannia van J. Hartmann met als solist Wim Roelants (euphonium), Windows
of the World van Peter Graham, de nationale hymnes van Engeland en Ierland, Gaelforce van Peter
Graham, Riverdance van Bill Whelan en de concertmars Mighty To Save.
Bij het spelen van God Save the Queen (Engeland) en Amhran na bhFiann (Ierland), werden onze
rangen versterkt met onze jeugdige Kopernootjes. Bij Gaelforce en Riverdance was het genieten van
typische Ierse dans. Vrijdagavond stonden de zussen Reinhilde, Machteld en Gudrun Van Hauwaert
uit Dudzele op het podium. Zaterdagavond stond Christine Verbiest uit Lier in de schijnwerpers.
Een gelegenheidskoor zong de mystieke choraal van het Riverdance in.
Artistiek directeur van dienst was onze dirigent Diederik De Roeck. Tijdens het concert kwamen
héél wat muzikanten als “solist”aan bod. Francine Van Alboom boeide het publiek zoals steeds terug
met haar presentatie. Erwin De Paepe coördineerde het geheel voortreffelijk !
Naast muzikanten waren er ook héél wat medewerkers aan de slag. Alvast bedankt allemaal !
Om praktische redenen schonken we op zaterdagavond geen publieksprijs weg, maar achteraf trok
een onschuldige hand twee ingevulde inkomkaartjes. Mvr. Annelien Coucke uit Ardooie en Mr. Noel
De Ketelaere uit Deinze kunnen alsnog hun flesje wijn bekomen in ons muzieklokaal.
Via dit verslag geven we ook nog graag een kleine rechtzetting : Robert Borgelioen glipte per
ongeluk uit onze bestuurslijst die u bij het programma kreeg, maar is nog steeds zeer actief.
Dank aan fotografe Heidi Portael voor de schitterende reportage. Hieronder enkele sfeerbeelden.
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Graag stel ik u onze euphoniumsolist van ons eindejaarsconcert even nader voor.
Wim Roelants begon z’n muzikale studies op bugel in de muziekschool van
Aalst bij Dhr. Lieven De Coster. Na het beëindigen van de jaargangen ‘noteleer’
ging Wim naar de muziekschool van Denderhoutem bij Dhr. Raymond Merckx.
Daar sturdeerde hij verder op euphonium. Zijn eerste stappen in de HaFaBra
zette Wim op tienjarige leeftijd samen met mijn vader in de harmonie van
Denderhoutem “Moed en Volharding”. Tot op heden is Wim daar een trouwe
muzikant. Pas in augustus 2003 kwam Wim bij Volksopbeuring terecht om
z’n passie als ‘Mister Euphonium’ verder bot te vieren. Het bewijs van z’n quasi
professionele kunnen kon u tijdens ‘Irish & Britisch Impressions’ aanhoren.
Wim is een TOPmuzikant en TOP Volksopbeurder !
Met fierheid stel ik u ook enkele nieuwe Volksopbeurders voor.
Pieterjan Keymeulen speelt reeds zes jaar saxofoon. Naast spelend lid is
Pieterjan ook reeds bestuurslid bij de Koninklijke muziekvereniging
“Voor God en Vlaanderland” van Scheldewindeke alsook lid van hun
drumband. Daarnaast is dit aanstormend saxofoontalent ook nog aktief bij
de Koninklijke harmonie “Con Animo Oosterzele” en uiteraard bij
Volksopbeuring Massemen waar hij de saxofoon-bariton pupiter vervoegt
sinds mei van dit jaar.

Liesbeth Vandermeeren komt uit een muzikale familie. Haar papa
leerde haar van kleinsaf aan alle grote componisten kennen en toen
ze 4 jaar was kon ze klassieke werken benoemen met naam en
toenaam van op zijn schoot. Als zesjarige stapte ze de academie
van Herzele binnen. Liesbeth kreeg ook les van haar oom, Jos De
Ryck, docent aan het Lemmensinstituut in Leuven.
Naast notenleerlessen volgde zij ook pianolessen, samenspel,
begeleidingspraktijk en ging ze ook nog eens zingen in het
jeugdkoor “Singesong”.
Als tiener trad ze in papa’s voetsporen als
hoorniste. Liesbeth kreeg privéles van Bruno Melckebeke, vaste
hoornist bij oa het Symfonisch Orkest van Vlaanderen en zijn
echtgenote Machteld Brepoels, eveneens verbonden aan diverse
orkesten in Vlaanderen. Al vlug vervoegde ze de hoornpupiter in de fanfare van Velzeke met Johan
Evenepoel als eerste dirigent. Ondertussen beëindigde ze de academie met grote onderscheiding.
Liesbeth’s lijfspreuk is “Music was my first love and it will always be my last.”
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José Lantsoght studeerde notenleer, zang en trompet aan het
Brugs conservatorium en behaalde de regeringsmedaille
trompet in de uitmuntendheidsgraad in de klas van Piet
Dombrecht. Studeerde verder trompet, als vrije leerling, bij
Theo Mertens en Luc Capouillez (klas Maurice André).
Volgde masterclasses barok in Avignon en St.Brieux-Frankrijk.
Hij werd laureaat met een Eerste Prijs op een Europese
wedstrijd klassieke muziek voor solisten – koperblazers aan
het Conservatorium te Parijs ingericht door o.a. Radio France
Music classique. Hij bracht een CD ‘trompet en orgel’met
hoogtepunten uit de barokliteratuur op de markt, verleende zijn
medewerking aan diverse CD-opnames en trad solistisch op in
binnen- en buitenland.
In 2000 behaalde hij het getuigschrift HAFABRA-directie met een eerste plaats en grote
onderscheiding. Daarna volgde hij verscheidene masterclasses directie in binnen- en buitenland en
volgde hij harmonieleer en muziekanalyse..
Hij schreef enkele composities en in 2005 verscheen een eerste werk voor harmonieorkest op CD.
In 2004 viel aan José een bijzondere eer ten deel: Componist Bald Wyntin schreef een concerto voor
trompet en orkest ‘El Sitio’ die hij aan José opdroeg. José vertolkte de première van dit concerto in
december 2004. Het werk werd uitgegeven bij Beriato (in een bewerking voor harmonie en
fanfare).
Hij wordt ook gevraagd als jurylid bij hafabrawedstrijden.
José is ambtenaar bij de Federale overheid van Financiën en speelt o.a. in de koninklijke harmonie
van Financiën waar hij ook als vervangend dirigent fungeert en lid is van de muziekcommissie.
De KFO-hoorn-kopernootjes in de schijnwerpers
Omwille van allerlei redenen zijn Bo, Charlotte en Eline
sinds september voor hun hoornles aangewezen op de
muziekacademie van Lede. Bart Indevuyst, de hoornleraar
aldaar, bracht het voor mekaar om ineens twee nieuwe hoorns
aan te kopen. Maar o wee, wat bleek ? De nieuwe hoorns
stonden in een andere toonaard dan de Massemse waarop ze
bij de eerste hoornjuf Katrien (met Nausica op de foto) speelden
en zijn slechts bespeelbaar mits andere vingerzetting. De aanpassing blijkt inmiddels vlot verteerd. Dat kon u trouwens reeds
merken op onze eindejaarsconcerten waar ze samen met de
andere gevorderde kopernootjes de twee nationale hymnen
meespeelden.
Op 20 december trekken de 5 nieuwe en 14 gevorderde kopernootjes met hun kerstwensen voor de derde keer door Massemen
Dit om de werking van het “Kopernoot”-project te bekostigen.
Ook onze tieners Jasmijn, Aster en Bavo trekken wellicht terug door de winterkoude mee. En dat
terwijl ‘tante’ Jenny en ‘nonkel’ Paul lekkere warme pannenkoeken bakken in ’t lokaal….
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Elk jaar in de novembermaand organiseren wij een campagne voor sympathisanten- en
sponserwerving. Iedere sympathisant die onze vereniging een financiëel steuntje voor het
werkjaar 2009 wil geven kan dit vanaf een bedrag van € 5.
U ontvangt dan van ons een sympathisantenkaar
dewelke u voordelen zal opleveren bij bepaalde
evenementen die wij in
2009 zullen
organiseren.
Onze trouwe sympathisanten krijgen
traditioneel een bezoekje van een bestuurslid.
Tegelijk nodigen we ook iedereen uit naar ons
77ste Sint-Ceciliafeest. Volksopbeuring wil deze
muzikale feestdag graag met de hele
gemeenschap vieren !
Het feestprogramma en de menukaart is
hieronder vermeld.

Bent u ook geïnteresseerd als sympathisant ? Overschrijven kan op rek. 000-0515671-19 van
KFO Volksopbeuring Massemen vzw met vermelding van uw naam en adres !
Wij danken u reeds voor de sympathie en geappreciëerde steun. Info via 0476/48.00.58.
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Het KFO Volksopbeuring Massemen werkt continu aan haar verdere groei en bloei. Dit resulteert
niet enkel in kwalitatievere muzikale prestaties, zoals bvb. onze promotie naar superieure divisie in
2008 (als eerste en enige fanfareorkest in Oost-Vlaanderen), het aantrekken en professioneel
opleiden van jonge muzikanten via het "Kopernootjes"-project, maar ook voorzien we in een betere
communicatie naar onze 'klanten', de vele honderden sympathisanten en muziekliefhebbers die
zodoende de weg naar Massemen-Wetteren hebben gevonden. Wij zijn dan ook trots dat wij jullie
onze vernieuwe website kunnen presenteren www.volksopbeuring.be.
Wij proberen onze sponsors, als 'return' voor hun steun en sympathie,
zoveel mogelijk publiciteit te bezorgen. Naast de bedeling van de
superdeluxe sponsormappen te Massemen (4x/jaar) en onze talrijke
publiciteitsmails (naar duizenden e-adressen) laten wij nu ook op
ELKE pagina van onze webstek onze sponsors 'bewegend' verschijnen.
En last but not least... onze sitebezoekers kunnen nu rechtstreeks
doorsurfen naar een sponsorsite door één enkele klik op het sponsorlogo ! (indien er een webstek beschikbaar is natuurlijk)
De directe link naar onze sponsorpagina is gewijzigd naar -->
http://www.volksopbeuring.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=29
Wij danken bij deze nogmaals hartelijk onze sponsors om ons de kans te geven te blijven investeren
in de werking en toekomst van Volksopbeuring en zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe site onze
sponsors meer onder de aandacht brengt.
Voor verdere info en assist staat onze sponsorverantwoordelijke, Dhr. Paul De Gelder
steeds ter Uwer bechikking : 0495/50.12.12. paul.de.gelder@volksopbeuring.be

Dit was de laatste e-Nieuwsbrief van het werkjaar 2008. We wensen al onze lezers alvast een
muzikale eindejaarsperiode en een zeer gezond 2009 !
Werkten mee aan deze editie : Paul De Gelder, Jan Dewitte, Pieterjen Keymeulen, José Lantsoght,
Regina Lehmann, Heidi Portael, Wim Roelants, Johan Serpentier, Remi Van Bellegem, Liesbeth
Vandermeeren en ondergetekende.
Met muzikale groeten,
KFO Volksopbeuring Massemen, vzw
Algemeen coördinator, Gert Vlaeminck
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