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Nieuwsbrief oktober 2009
Beste muzikanten en sympathisanten,
Onze vorige nieuwsbrief werd verstuurd net voor onze deelname aan het WMC in Kerkrade. Via enthousiaste
muzikanten, mailtjes …hoorde u waarschijnlijk al het resultaat, maar toch blikken we in deze nieuwsbrief
graag nog even terug op dit evenement. Er staan ook weer heel wat nieuwe activiteiten op het programma
waarover u hier meer leest.
KFO Volksopbeuring nam deel aan het WMC “ where the world meets in music “
In de vorige nieuwsbrief kreeg u een uitgebreid verslag van de voorbereidingsperiode voor het WMC. Graag
delen we dan ook het behaalde resultaat mee.
Met 72 muzikanten trokken we op 2 augustus naar Kerkrade. Het vroege uur zorgde ervoor dat we met kleine
oogjes, maar vol goede moed de bus op stapten.
Het WMC mag je beschouwen als de wedstrijd op het hoogste niveau op wereldvlak. In totaal namen er bijna
driehonderd muziekgezelschappen deel, met meer dan 20 000 muzikanten, afkomstig uit alle continenten. Elk
korps moet er aantreden met een verplicht werk en een keuzewerk.
Ieder van ons had grote inspanningen geleverd en de hoop op een eerste plaats was groot, maar … we gingen
er vooral vanuit dat deelnemen al belangrijker is dan winnen. Tenslotte hadden heel wat concurrenten
voortijdig forfait gegeven, of ze hadden de moed niet om zich kandidaat te stellen.
KFO Volksopbeuring behaalde er een resultaat van 87,48 % en dit leverde ons een derde plaats op in 2e
divisie afdeling fanfare.
Als we terug kijken op vroegere deelnames aan het WMC is ons resultaat steeds in stijgende lijn. In 2001
behaalden we 90,95 % in derde divisie,in 2005 85,92 % in tweede divisie en nu 87,48 % in tweede divisie
met dubbel zoveel tegenkandidaten.

PS : er zijn nog enkele CD’s verkrijgbaar met de opname van onze deelname aan het WMC. Geïnteresseerden
nemen hiervoor best contact op met Erwin De Paepe.
(dank voor de foto’s aan Martine Keppens-Matthijs)
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12,13 en14 september 2009: kermisweekend in Massemen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde KFO Volksopbeuring diverse activiteiten ter gelegenheid van het
kermisweekend.
Op zaterdag opende Volksopbeuring het muzikale luik met haar avondconcert. Op het programma stonden
volgende werken : Seagate Overture, Call Of the Cossacks, Windows of the World, Mighty to save en
Riverdance. ‘t Muziek Herne verzorgde het tweede deel van de avond. Zij speelden voor ons als
voorbereiding op hun deelname aan het Vlamo-tornooi. Zij brachten volgende werken : Fanatic Winds, Sword
of Honour en Madurodam. Op zondag was er het gelegenheidscafé met een optreden van Blue Caravan.
Maandagmiddag kon men dan aan tafel schuiven om te smullen van de worstenbarbeque. Elk jaar opnieuw
houden de talrijke fans deze middag vrij om te genieten. En ja, ze werden beloond met extra grote, heerlijke
worsten.
Via deze weg willen we ook al medewerkers nog eens bedanken die op de één of andere manier meegewerkt
hebben om dit gevuld weekendprogramma te realiseren. Er zijn telkens weer heel wat helpers nodig voor de
voorbereiding, opdienen, opruimen, de zaal terug in orde plaatsen …. Ieder van hen “bedankt voor je inzet”.
(PS : heb jij ook zin om in de toekomst een handje toe te steken, neem dan zeker contact op met één van de
bestuursleden. Alle extra hulp is méér dan welkom !)
Nieuws van onze jeugd
Sedert september is er een samenspel groep gestart met Kopernootjes 1 en 2. Ze komen wekelijks bij elkaar
op zondag voormiddag om o.l.v. Bart leys een uurtje muziek te maken van 10.30 u tot 11.30 u. Zo kunnen ze
zich voorbereiden op de grote stap om in de toekomst deel uit te maken van KFO Volksopbeuring.
Nu oefenen ze 2 werken in om samen met KFO te spelen op het concert in de Nova op 13 en 14 november. Er
wordt ook gewerkt aan een optreden in de Dekanale kerk te Wetteren op donderdag 17 december ; dit in een
organisatie van De Schakel. En op 19 december trekken ze Massemen rond om kerstliedjes te spelen.
De kinderen van "Kopernootjes 3" hebben een jaartje les gekregen bij ons fanfare orkest en mochten dit
schooljaar inschrijven aan de academie. Van de 5 leerlingen die een jaartje probeerden zijn er uiteindelijk
maar 2 die volhouden om koperles te volgen aan onze Wetterse academie : Savanah (trompet) en Seppe
(bariton). Wij wensen hen veel succes !
De nieuwe lichting "Kopernootjes 4" is vol goede moed gestart ! Ze zijn met 7, onze startertjes ! Esmée
(trompet), Amber (bugel), Emiel (trompet), Adreas (trompet), Xander (trombone), Robin (trombone) en
Helena (hoorn). Wij hopen dat ze veel plezier mogen beleven bij het aanleren van hun gekozen instrument.
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‘Old meets the future’

Op 13 en 14 november organiseert KFO Volksopbeuring Massemen, met
de steun van Vlamo en de gemeente Wetteren, haar eindejaarsconcert rond
het thema ‘Old meets the future’.
We besteden dit jaar extra aandacht aan de verschillende muziekgenres uit
het verleden tot heden.
Er staan drie klassieke componisten centraal in dit programma, nl. G. F.
Haendel (2009 is het Haendel –jaar), we vieren tevens ook de 200ste
verjaardag van Felix Mendelssohn Bartholdy en bovendien misschien minder
geweten maar niettemin minstens even belangrijk binnen de gedachtegang is
ook dat Joseph Haydn stierf in het jaar dat Mendelssohn geboren werd (nl.
1809), vandaar deze link. Hieruit voortvloeiend maken we een brug via twee
hedendaagse Britse topcomponisten met name Paul Lovatt-Cooper en
Philip Sparke en maken we tenslotte een overgang naar de rockmuziek met
componist François Glorieux, wereldvermaard musicus en groots talent van
eigen bodem.
Als fanfareorkest opteren we ditmaal om als primeur een rockgroep te begeleiden en dan terug te keren naar
de klassiekers Haydn en Haendel.
Kortom een spetterend geheel met diverse ingrediënten: KFO Volksopbeuring, ballet en hedendaagse dans,
diverse artiesten, rockgroep,vocale intermezzi, koor, interactie met onze Kopernootjes(jeugdopleiding), …
Het concert gaat door in het cc Nova Molenstraat 2 te Wetteren. Kaarten zijn in voorverkoop te krijgen
bij de muzikanten of telefonisch bij Erwin.De.Paepe@volksopbeuring.be of op het nr. 0496 57 46 24.
6 december 2009 Sint-Ceciliafeest Massemen
Op 6 december vieren we de jaarlijkse feestdag van de muzikanten.
We starten met een eucharistieviering om 9.30 uur, wandelen nadien langs enkele Massemse kroegen en
trekken dan naar feestzaal “Parking” voor de maaltijd.
Binnenkort zullen er enkele bestuursleden en / of muzikanten langskomen voor de jaarlijkse verkoop van
steunkaarten. Vergeet hierbij zeker niet in te schrijven voor de maaltijd als u wenst deel te nemen.
Kandidaat-sponsors
Sinds enkele jaren werkt KFO Volksopbeuring vzw samen met heel wat financiële sponsors. Deze leveren
een onmisbare bijdrage aan de goede werking van onze vereniging. Alle sponsors worden verzameld op een
harde kaft die verschillende malen per jaar wordt bedeeld in Massemen en ook wordt gebruikt als
programmaboekje. Jaarlijks verspreiden we op die manier meer dan 5000 mappen! Daarenboven worden
alle sponsors op de website vermeld, mét link naar eigen website en wordt er bij elke mailing een link gelegd
naar de specifieke sponsor-webpagina.
Als blijk van onze waardering, bieden we elke sponsor gratis toegang tot tal van onze activiteiten en worden
sponsors ook persoonlijk uitgenodigd.
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Het bedrag wordt integraal besteed aan het uitbreiden en vernieuwen van ons instrumentarium en aan de
werking van onze Kopernootjes.
Indien je bereid bent om voor het jaar 2010 ook sponsor te worden en zo onze vereniging dat extra duwtje te
geven, vragen we om contact op te nemen met onze verantwoordelijke, Paul De Gelder. Dat kan op het
nummer 0495/50.12.12 of via paul.de.gelder@telenet.be
Varia
De Academie voor muziek en woord Wetteren heeft een leraar koper bij ! Diederik De Roeck, onze dirigent is
dit jaar aangesteld ! Hij muteerde van Lennik naar Wetteren. Wij zijn er van overtuigd dat dit zeker en
vast ten goede zal komen aan de werking van onze vereniging.

Deze mailbrief werd opgesteld met medewerking van Martine Keppens-Matthijs (foto’s), Bavo en Erwin De
Paepe (ontwerp affiche), Francine Van Alboom (nieuws van de kopernootjes) en Regina Lehmann.
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