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             HET MUZIKRANTJE 
 

Januari 2021 

 
Dag Concordiaan, 

Het grotendeels verloren jaar, het klotejaar, het kutjaar ( vergeef mij de 
uitdrukkingen ) 2020 zit er op, eindelijk !  

Daarom zeggen we : Gelukkig een nieuw jaar ! 

En nu hopen op beterschap, op snelle en efficiënte vaccinatie, al zal het voorlopig 
een snelle “high-five” worden dan een stevige handdruk, een kushandje in plaats van 
een zoentje op de wang en zullen we wellicht nog een tijdje met dat verdomde 
mondmasker moeten leven… op naar een hernieuwde start. 

Maar toch, in naam van het Concordia – bestuur wens ik jullie een prachtig 2021 toe.  

Ik wens jullie het jaar dat jullie zelf voor ogen hebben, met een goede gezondheid 
en opnieuw een actief sociaal leven, kortom 365 dagen gevuld met warmte, liefde en 
licht én hopelijk héél véél Concordia, we hebben wat in te halen ! 

Het is een beknopt “Muzikrantje”, we hebben immers nog niet veel te vertellen, 
simpelweg omdat we nog niet weten waar we aan toe zijn… Wanneer krijgen we 
groen licht om opnieuw te repeteren ? Vanaf wanneer kunnen we concerten 
organiseren en, minstens even belangrijk : voor hoeveel toeschouwers ? 

Ik veronderstel dat het Valentijnsconcert nog niet aan de orde is, Spaanse Avond 
wellicht ook niet… En het Paasconcert ? Na overleg met gastzangeres Sofie is 
afgesproken dat we de datum van ons Paasconcert al voor de derde maal gaan 
verplaatsen. Eveneens onder voorbehoud beslisten wij om ons jaarlijks 
topevenement te laten doorgaan op ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 

Van zodra we meer info hebben wanneer we terug kunnen repeteren zullen jullie het 
als eerste vernemen, we kunnen alleen maar hopen op het beste ! 

Hopelijk tot spoedig, hou het ondertussen veilig, zorg goed voor jezelf en alle  
anderen !   

Mark 

  
 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Verslag : Jens Franken op de VLAMO Drummerdag 
 
Op 11 oktober 2020 organiseerde VLAMO een drummerdag waarbij Michael Schack 
zijn skills en tricks deelde.  
 
Onze voorzitter Mark stuurde mij hierover een mailtje en ik had meteen interesse. 
Ik was al eens naar een concert gaan kijken van Michael Schack waar hij solo optrad 
als DJ-drummer.  
Bovendien werd deze drummerdag kort bij huis georganiseerd in ‘De Pit’ in 
Buggenhout.  
Antwerpenaar Schack drumde in het verleden bij een aantal bekende Belgische 
bands en artiesten, waaronder Groovemania, Blue Blot en Clouseau. Tegenwoordig is 
hij vooral bekend als de live drummer bij Ozark Henry, Milk Inc. (Reggi), Kate 
Ryan, Netsky en bij de reünieconcerten van Soulsister.  
 

De deelnemers mochten hun eigen drumstel op het podium installeren.  
 
Bij de drumsessie legde Michael uit hoe je de coördinatie van je handen en voeten 
kunt trainen en hoe je op een gemakkelijke manier iets moeilijk laat lijken.  
 
Ik heb tijdens de 2,5 uur durende sessie veel bijgeleerd samen met een toffe groep.  
 
Zeker voor herhaling vatbaar!  
 

 

 

Vlamo organiseert regelmatig bijscholing en workshops voor de verschillende 
instrumenten. Hetzelfde voor solistenwedstrijden ed.  Heb je interesse hiervoor ? Kijk 
regelmatig op onze facebookpagina of op deze van Vlamo.  
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PAASCONCERT 2021 

 
We hopen allemaal dat de regering snel versoepelingen kan toestaan op deze rare 
toestanden… We willen naar de kapper, we willen op café en opnieuw tafelen op 
restaurant, maar vooral, we willen opnieuw repeteren… Voorlopig zit dit er nog niet 
aan te komen. Daarom heeft het bestuur, in samenspraak met Sofie, beslist om het 
Paasconcert uit te stellen naar zondag 26 september 2021, nog steeds onder 
voorbehoud.  
Voor de sponsors blijft alles bij het oude. 
Alle engagementen die ons bestuur voorstelde in de verschillende sponsorformules 
zullen wij ook nakomen in 2021. Spandoek, affiches, publiciteitsbrochure, alles gaat 
gewoon door.  Wanneer u als sponsor toch wenst terug te komen op uw beslissing of 
uw sponsorformule wenst aan te passen, geen probleem, neem gerust contact op 
met voorzitter Mark Vanderstraeten ( 0473 – 57 90 57, 
marc.vanderstraeten@telenet.be) of onze andere bestuursleden, wij staan graag tot 
uw dienst. Wel graag voor eind februari zodat wij de nodige aanpassingen kunnen 
doen. 

 

CONCORDIA’S WIJNACTIE  

Hoe kunnen we deze droevige – donkere – dagen toch gezellig maken ?              
Met een glaasje bubbels of een wijntje uit onze selectie.  

Interesse ? Neem contact op met Mark Vanderstraeten of ieder ander bestuurslid. 
Het lijstje schitterende wijnen en tevens de bestelbon kun je op onze site en 
facebookpagina terugvinden, meer info nodig ?  

We brengen je graag op de hoogte, de bestellingen worden na een week afgeleverd 
bij jou thuis. 

 
 
LIDGELD 2021 
De lidgelden voor 2021 blijven ongewijzigd : Muzikanten betalen 15 euro, Ere – 
Leden betalen 20 euro. Je kan steunend lid zijn vanaf 25 euro of meer 
Een tweede lid binnen hetzelfde huisgezin, maar die geen muzikant is,  betaalt 
hetzelfde als een muzikant : 15 euro.  
Je kan dit bedrag overschrijven op IBAN- rekening BE66 8508 2728 8443 BIC : 
SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met vermelding van “lidgeld Concordia 
2021, naam + voornaam”.  
Heb je liever dat er iemand van het bestuur langs komt om (op een veilige manier ) 
je centen te komen ontvangen, geef ons gerust een seintje !  
( Mark : 0473-57.90.57 of Arnold 0499-57.93.00) 

mailto:marc.vanderstraeten@telenet.be
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AKTIVITEITENKALENDER 2021 
 
VALENTIJNSCONCERT zondag 14 februari 2021 * 
SPAANSE AVOND vrijdag 12 maart 2021 * 
PAASCONCERT 2021 zondag 26 september 2021 
APERITIEFCONCERT, kermis zondag 15 augustus 2021 
MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 22 augustus 2021 
53ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 9 – zon. 10 oktober 2021 
CECILIAFEEST zaterdag 4 december 2021 
 
Deze kalender is vooral ONDER VOORBEHOUD *.  
 
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie leden, muzikanten en medewerkers deze 
kalender toch willen noteren in jullie agenda, op je kalender, in je smartphone, je tablet, we 
rekenen immers op jullie aanwezigheden.  
 
Aan deze kalender kunnen (hopelijk )nog extra activiteiten toegevoegd en (waarschijnlijk ) 
afgelastingen en wijzigingen doorgevoerd worden, zeker in deze covid-periode. 
Alles in functie van de activiteiten die kunnen en mogen georganiseerd worden.  
 
Kijk ook regelmatig naar de Concordia-facebookpagina en op onze website. 
 
We houden jullie op de hoogte vanaf wanneer we opnieuw kunnen starten met de repetities, 
hou het ondertussen veilig en zorg voor jezelf en voor de anderen ! 
 
 


