NIEUWSBRIEF KFO VOLKSOPBEURING DECEMBER 2017
Beste Volksopbeurders, leden en sympathisanten, de voorbije maanden leefden we allemaal toe
naar de meer dan geslaagde Novaconcerten. Met 'KFO On Air' brachten we terug een nooit gezien
spektakel dat een wisselwerking tussen fanfaremuziek, zang, piano en presentatie door
radiofenomeen Michel Follet teweeg bracht. Hiermee sloten we het muzikale topjaar van onze
fanfare af.
We wensen jullie allemaal vanwege het bestuur prettige feesten, een zalige kerst en een muzikale
start in het nieuwe jaar toe. We zien jullie allemaal, na een kleine winterstop, graag terug op de
eerste repetitie op 10 januari 2018 of op ons eetfestijn.
Veel leesplezier!

KOMENDE ACTIVITEITEN
EETFESTIJN 10-11 FEBRUARI
Iedereen van harte welkom om te komen genieten van een lekker buffet door Kasteel Coninxdonck.
Zoals steeds mogen helpers zich melden bij Gert, Jozef en Bavo.

NIEUW IN ONZE RANGEN
Zes Kopernootjes maakten de overstap naar het 'grote' orkest. Benjamin en Lars vervoegden ons op
trombone, Maité op bugel, Emma speelt mee op saxofoon, Owen op trompet en Juliana op hoorn.
Zij speelden ook allemaal in november hun 1ste concert mee op het podium van CC Nova.
Ook mochten we Ryan De Block welkom heten om onze saxsectie te versterken.

AFSCHEID NEMEN
Op 8 september kregen we het trieste nieuws te verwerken dat de
vader van onze kersverse muzikante Maité De Raedt overleden was. Zij
trad net toe van de Kopernootjes naar Volksopbeuring op bugel.
Patrick "Patsjen" verloor zijn strijd tegen ALS. Onze oprechte
deelneming aan de volledige familie.

Karel Vercruysse, broer van onze altsaxofonist Hendrik, is veel te vroeg
van ons heen gegaan op 11 september. Hij was de zoon van Johan,
koperleerkracht aan de Academie van Wetteren en Geertrui van
Hoorde, vioolleerkracht die soliste was tijdens ons Farewell to Armsconcert in 2015. We wensen de familie Vercruysse veel sterkte toe in
deze zeer moeilijke tijden.

VOORBIJE ACTIVITEITEN
KATUIT 31 AUGUSTUS
Elke laatste donderdag van augustus is het
weer zover: de Katuitstoet.
Gekleed in onze kostuums lopen we dan
door de straten van Dendermonde samen
met de muzikanten van KMV De Leiezonen
Desselgem.
Voor deze editie koos onze dirigent
Diederik voor twee marsen: 'Ecole Royale
Militaire' en 'Mars van het 4e Regiment
Grenadiers'.
Net zoals vorig jaar vielen er in het begin
van de stoet enkele druppels uit de lucht,
maar de regenbui was al snel voorbij.
Daarna konden we onze tocht in het droge
verder zetten tot aan de grote markt, waar
we voor de laatste keer het beste van
onszelf lieten horen.
Moe maar voldaan keerden we terug naar
Massemen.

Eline De Bruycker

KERMISWEEKEND 9 -10-11 SEPTEMBER

We openden het kermisweekend zaterdagavond met een optreden in het fleurig versierde
muzieklokaal. Talrijke aanwezigen zaten tot vlak tegen de muzikanten of stonden rechtstaand te
genieten van het gevarieerde programma. We hernamen enkel werken van het filmconcert zoals
'Police Academy 'en 'The Simpsons' maar haalden ook enkele stukken uit de oude doos. De
swingende tonen van 'Funky Brass' werden aangevuld met een tenorsaxsolo van Anja in 'Entry of the
Boyars' en ook Aurelie kon in 'Light Walk' haar virtuositeit op bugel laten horen.
De jazzy klanken van de Jo Robrecht Big Band
kwamen je zondagavond al van ver tegemoet!
De band speelde enkele eigen composities maar
ook gekende covers van o.a. Duke Ellington en
Glenn Miller.
Maandag kon iedereen 's middags naar jaarlijkse
traditie genieten van lekkere barbecueworsten!
Aan alle vrijwilligers een welgemeende bedankt
om steeds bereid te zijn een handje toe te
steken tijdens dit drukke kermisweekend.

VOLKSOPBEURING ON AIR 17-18 NOVEMBER
Tijdens onze radioconcerten, "Volksopbeuring on Air" waren we o.l.v. Diederik de Roeck jullie gids
doorheen het medium radio. Michel Follet, medeoprichter van Radio Donna en momenteel te werk
bij JOE fm, begeleidde jullie van zender tot zender. We openden het fenomenale concert met het
oosters getinte 'Sheherazade' van Rimsky-Korsakov waarna we met een draai aan de radioknop
uitkwamen bij de volgende radiozender. Het contrast kon niet verder liggen nadat 'The Final
Countdown' door de radioboxen knalde. Zangeres Nele Wouters zong o.a. 'Pompeii' van Bastille en
a capella 'Cups' waarbij ze ondersteund werd door enkele muzikanten met gekleurde bekertjes.
Jullie waren allemaal erg onder de indruk van het ritmische talent dat vooraan op het podium zat!

Zelf lieten we ons zangtalent horen in het mooie 'Mia' van Gorki. Een radiospel mocht natuurlijk ook
niet ontbreken. Wie kon raden dat we een fragment van Will Tura brachten en wie kon antwoorden
op alle vragen bij de quiz?
Het topwerk van de avond was het afwisselende 'Purcell Variations' waarin we onze sterkste
klassieke kant tot uiting konden brengen. Deep Purple en Christoff mochten ook niet in ons
muzikale lijstje ontbreken. Willemijn Goossens, trompettiste in onze fanfare, sloot het optreden af
met een adembenemend werk op piano.
De staande ovatie van het publiek deed ons al vermoeden dat iedereen er enorm van genoten had.
Het doet ons steeds enorm deugd om voor zo een enthousiast publiek te mogen musiceren en
nadien gezellig na te praten in het Nova café.

CECILIAFEEST 2 DECEMBER
De muzikale rondgang ging van start in de late namiddag. We stapten al spelend van ons
muzieklokaal naar 'Massemen Plaetse'. Na een drankje en wat muziek reden we door naar 'Het
gesproken dagblad' waar een traktatie werd aangeboden door enkele bestuursleden en muzikanten.
De 3de stop was in 't Pleintje' te Gijzenzele. In alle cafés werd er lustig gemusiceerd.
Na de rondtocht werden we verwacht in feestzaal Agathea waar we konden genieten van een
feestmaaltijd met pompoensoep, heerlijke gravad lax en parelhoen. Om af te sluiten aten we nog
heerlijke appeltaart gevolgd door koffie met versnaperingen. Tussen de gangen door blikten we
samen met secretaris Bavo De Paepe even terug op het afgelopen jaar met als hoogtepunten onze
deelname aan het WCM te Kerkrade, waar we Vice-kampioen werden, en de meer dan geslaagde
radioconcerten.
Eretekens werden uitgedeeld door Lenie en waren dit jaar voor Klaas, Savanah en Hendrik als 5 jaar
muzikant bij Volksopbeuring, Bavo 15 jaar en Erwin 45. Jozef verdiende het diploma 50 jaar
muzikant en ten slotte Albert met 60 jaar muzikant. En de gouden trompet? Die ging naar
trompetist Jozef Van Alboom. Hij was dit jaar op geen enkele activiteit afwezig en was dus met trots
de winnaar van deze trofee. Bestuursleden Thomas en Stijn stonden in voor de een tombola. Na het
lekkere eten was het tijd om te dansen, te wiegen op de Marie Louise en volledig uit de bol te gaan.
Weeral een geslaagde Cecilia achter de rug!

KOPERNOOTJESNIEUWS
In de meimaand zijn we gestart met een nieuwe initiatieronde om kinderen te laten kennis maken
met muziek. Het was een succes. Er waren zelfs 16 kinderen komen proeven van die eerste
muzieknootjes.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar kozen sommigen van hen voor sport i.p.v. muziek, anderen
kozen voor viool of gitaar. Zeven onder hen zijn daadwerkelijk gestart met het leren bespelen van
een koperblaasinstrument bij onze Kopernootjes : 2 trompetten, 2 trombones en 3 hoorns.
Ondertussen zijn er helaas enkele kindjes gestopt. Gelukkig zijn er nog vier kranige doorzetters over
die plezier beleven aan het muziek spelen. Zij weten ook dat je niet veel bereikt zonder inspanning
te leveren.
Ewaut is zeer fier dat hij al flink op de trombone kan spelen en poseert graag naast meester
Bart. Esmeé, Elisabeth en Michèle hebben het wekelijks naar hun zin tijdens het uurtje les bij
meester Jelle. Naast het muziek maken hebben zij ook altijd pret. Wij wensen hen alle vier nog veel
aangename muzikale uurtjes toe.
Francine Van Alboom

BLIJF ONS VOLGEN!
Blijf ons zeker volgen op de sociale media! Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws van onze
vereniging. Surf dus regelmatig naar onze vernieuwde website www.volksopbeuring.be , of like
onze facebookpagina op www.facebook.com/Volksopbeuring
Wil je jouw eigen kiekje in de nieuwsbrief? Dan mag dit zeker doorgestuurd worden naar Jasmijn De
Paepe fotografie@volksopbeuring.be . Bedankt aan Erwin voor de leuke foto's van Cecilia en een
dikke merci aan huisfotografe Heidi Portael die zoals steeds instond voor een mooie fotoreportage
van het eindejaarsconcert!

Jasmijn De Paepe

