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Dag Concordiaan,
Door omstandigheden is er geen Muzikrantje verschenen in mei-juni, vandaar dit
supernummer…
We slaagden er ook dit jaar in onze Merchtemse Parochiekerk te laten vollopen voor
een prachtig Paasconcert ! Een dikke proficiat aan dirigent Thomas en de Concordiamuzikanten, het was ook fijn kennismaken met gastzanger Jean Bosco Safari, hij
bracht de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Noodtkerk in hogere Beatles sferen. Er wordt nog
serieus over nagepraat, het wordt weer een uitdaging om ook volgend concert weer
top te zijn !
Ook nu weer hadden we voor onze VIP’s een prachtig arrangement uitgewerkt, ook
die groep enthousiastelingen groeit elk jaar aan. De pinten werden fris getapt in een
vol Vijverdal tijdens de pauze en na het concert, het was fijn nagenieten.
Foto’s van deze prachtige avond kun je terugvinden op onze site en op onze
facebookpagina, met dank aan Hans Snijkers die fotograaf van dienst was.
Ook een “dankjewel” aan alle helpers aan dit Concert, voor en achter de schermen,
die ervoor zorgden dat de organisatie op wieltjes liep, aan alle helpers bij de afbraak
en het weer in orde zetten van de kerk.
Maar vooral een extra woord van dank aan de muzikanten en de dirigent. Concordia
staat aan de top van de ladder van het Merchtems cultuurleven ! Het bestuur is fier
op jullie ! Heb ik jullie al gezegd dat het een immens plezier is om van zo’n vereniging
voorzitter te mogen zijn ?
Mag ik jullie vragen ook eens te denken aan de sponsors die ons ook dit jaar door dik
en dun steunen ? Kunnen zij ook op jullie rekenen voor een volgende aankoop ?
Dank zij hen konden we ook dit jaar weer een prachtige publiciteitsbrochure
ronddelen in Groot-Merchtem.
Zondag 29 april waren we present op het Muziekfestival van Peizegem – Kermis in de
Taxi-tent: een goed concert, het publiek ging mee in de publiekstrekkers die In The
Stone, Beauty and the Beast, Malagueña, Into the Clouds, Coldplay Classics, Eighties
Flashback en September zijn. In Opwijk eveneens een prachtig concert, spijtig dat er
daar enkel muzikanten en bestuur van de muziekkorpsen die optreden het publiek
leveren, de Opwijkenaren houden misschien niet van de Hafabra-muziek ?
Chef, ook nu weer bedankt voor de schitterende muziekkeuzes ! Concordia staat er
weer !
Waarschijnlijk hebben jullie reeds enkele vakantiedagen achter de rug, misschien
moeten ze nog komen, in alle geval : geniet ervan ! Zwembad of plonsbad, voetbad
of rivier de afkoeling is welkom !
Vanzelfsprekend trekken we onze muzikale lijn verder door naar de
kermisactiviteiten. Immers deze zomerse temperaturen geven ons niet alleen een
extra vakantiegevoel, maar laat ons ook weten dat de kermis voor de deur staat !
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We verwachten jullie massaal aan de kiosk om te genieten van Concordia’s mooiste
uitvoeringen 😊
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia !
Mark

Concordia’s wijnactie : Hebben jullie ook je tuin al klaargemaakt voor een
prachtige zomer ? Je terras opgeschuurd en klaargezet ? De barbecue al eens
aangestoken? Lekker genoten van een prachtige lenteavond met een zomers wijntje?
Verlengd door succes blijven wij onze zomerse wijnen én deze van vorig jaar
aanbieden. Meer info nodig ? De bestuursleden brengen je graag op de hoogte,
bestellingen worden na een week afgeleverd. Er zijn ook proefpakketten
beschikbaar. Aankoopformulieren kun je verder in dit Muzikrantje terugvinden.
Dubbel prijs : jij geniet én je steunt Concordia ermee 😊

Muzikanten, we rekenen vooral op jullie om samen te werken aan de toekomst van
onze geliefde muziekvereniging ! Ideetje voor concert of uitstap, een muziekstuk
voor de pupiter ? Ken je muzikanten die willen aansluiten bij Concordia ? Een idee
voor een extra activiteit ? Geef een seintje aan Thomas of één van de bestuursleden,
we bekijken het samen.
Oprechte deelneming aan de familie DE SMEDT-VAN GINDERACHTER, na het
overlijden van onze erevoorzitter op 9 januari ontviel hen ook op 4 april hun papa,
ons erelid de heer Constant DE SMEDT. Namens de volledige Concordia – familie
bieden wij onze oprechte deelneming aan.
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Woensdag 30 mei vierde Luc DE KNIJF zijn 90 jaar aanwezigheid op onze
aardbol. Een unieke gelegenheid om deze dappere Concordia-krijger te huldigen ! In
plaats van te repeteren trokken onze muzikanten en een delegatie van het bestuur
naar de woonst van de jarige en boden hem een serenade aan. Een stralende Luc
liet zich ook niet onbetuigd en bood de muzikanten een traktatie aan… Hij kent als
geen andere de slogan van elke muzikant : “geen drank,… geen klank…” Proficiat
Luc, we wensen je nog vele jaren !

Proficiat ! Aan erelid Jaak VAN ASSCHE en zijn echtgenote Adela Van Ongeval, zij
vierden op 3 april hun DIAMANTEN huwelijksverjaardag. Wij wensen jullie nog vele
gelukkige jaren samen !
Onze Chef aan het woord :
Beste Concordianen,
Het Paasconcert ligt al even achter ons, maar ik wil jullie bij deze nogmaals hartelijk
danken voor het prachtige concert!
Als ik er nog eens over nadenk en terugblik, leek het wel of het gisteren was… Ik kon
me mijn debuut als dirigent voor het groot concert van Concordia Merchtem niet
beter inbeelden! Het was meer dan een geslaagd concert alleen… Jean Bosco Safari
zorgde voor een sfeervol optreden, wij gaven het beste van onszelf, mooie belichting
door RGS en als kers op de taart vele positieve en opbouwende commentaren vanuit
de zaal. Kortom het was één, groot feest! Laten we op dit elan verder bouwen en
werken aan onze muziekvereniging en de toekomst belooft alvast zeer mooi te
worden! Leve Concordia!
Muzikale groeten!
Jullie dirigent,
Thomas
DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING verplicht ons om jullie de toelating te vragen
om de mails vanuit Concordia te willen blijven ontvangen, met deze mails brengen
wij jullie op de hoogte van het leven binnen en rond Concordia, met naast onze
activiteiten ook het goede en minder goede nieuws over onze leden en zoveel meer.
Om in regel te zijn met deze wetgeving hadden wij graag jullie akkoord ontvangen,
simpelweg door een mailtje “akkoord” te sturen naar info@concordia-merchtem.be.
Je krijgt onze mails nog niet, maar wil deze wel krijgen, stuur je dan ook je mailadres
door ?
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GOED OM TE WETEN : VLAMO nieuws :
Dinsdag 30 oktober organiseert Vlamo een play-in voor jeugdmuzikanten in de
Gildenzaal in Schaffen, onder leiding van Jeroen Hofmans. Start om 8u30 en om 17
uur slotconcert. Inlichtingen Vlamo Vlaams Brabant of via Mark.
Op zondag 4 november organiseert Vlamo een workshop klein slagwerk in de lokalen
van CC den Horinck te Zellik. Onder leiding van Tom Pipeleers meestergraad
slagwerk is leraar slagwerk aan de academie van Oud-Heverlee, gastdocent aan het
Lemmens instituut en percussionist bij het Brussels Philharmonic. Start om 13 uur,
einde om 18 uur, deelnameprijs 10 euro per muzikant. Inlichtingen via
www.vlamo.be of bij Mark.
Maandag 19 november : Play in voor senioren in CC ’t Stickelke in Lovenjoel, olv Jan
Lories. Prijs 10 euro per deelnemer, middagmaal inbegrepen. Meer info Vlamo
Vlaams Brabant of bij Mark.
PAASCONCERT 2019
Het is inderdaad nog een hele tijd te gaan, maar exact een uur na de laatste noot
van ons Paasconcert van dit jaar hadden Mark en Thomas al een gesprek over het
volgende Paasconcert ! Thomas lanceerde het voorstel om samen te werken met
zangeres Michelle Van Hautem. Michelle toert met een Brell programma, samen met
harmonie-orkesten. Info ingewonnen en afspraken gemaakt, partituren voor de
muzikanten afgedrukt en 2 nummers als test op de pupiter gelegd. Het is beslist,
Michelle wordt onze gastzangeres ! Voorzitter Mark en ondervoorzitter Erik hadden
tijdens hun verlof in Zuid Frankrijk het plezier om met Michelle samen te zitten en
een optreden van haar mee te kunnen pikken. Het was schitterend ! Wij kijken al uit
naar deze samenwerking ! In het programma van dit concert zijn ook belangrijke
partituren voor bastrombone voorzien, hiervoor kunnen we rekenen op de bijdrage
van Tim Van Medegael, wereldberoemd en graag gezien bij Concordia.
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Momenteel genieten muzikanten en dirigent nog van een welverdiend
verlof, maar op woensdag 8 augustus vliegen we er weer in. Maandag 13 augustus
zijn we er eveneens !
Voor de Kermisconcerten staan volgende nummers geprogrammeerd :
Aperitiefconcert, zondag 19 augustus (ongeveer 12 uur) :
INTO THE CLOUDS! - MUSIC FROM “THE INCREDIBLES” - A KLEZMER KARNIVAL - WHEN I’M 64 LET IT BE - HEY JUDE - SKYFALL – SPAIN – SEPTEMBER. Bij de uitvoering van de Beatles nummers
krijgen we ook opnieuw versterking door Roger Van Veer (zang) en Piet De Roy (gitaar)
Muziekfestival Katuit, zondag 26 augustus :
INTO THE CLOUDS! - A KLEZMER KARNIVAL -MUSIC FROM “THE INCREDIBLES” – IN THE STONE –
SKYFALL – SPAIN – SEPTEMBER

Feestleider Piet Vercauteren zoekt nog helpende handen bij het klaarzetten van de
kiosk op zondagmorgen voor het Aperitiefconcert.
Bij het muziekfestival van Katuit staat Concordia dit jaar in voor het leveren van het
slagwerk. Ook hiervoor helpende handen gezocht. Geef je een seintje aan Piet
wanneer je een handje kunt toesteken ?
De planning voor het muziekfestival van Katuit is als volgt :
•
•
•
•
•
•
•

14 tot 14.30 uur:
Koninklijke Harmonie De Volherding, Opwijk
14.45 tot 15.15 uur: Koninklijke Fanfare De Vrede, Bollebeek
15.30 tot 16 uur:
Brassband Euterpe, Merchtem
16.15 tot 16.45 uur: Music Time, Peizegem
17 tot 17.30 uur:
Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem
17.45 tot 18.15 uur: Koninklijke Fanfare De Herleving, Brussegem
18.30 tot 19 uur:
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Merchtem

Dit jaar organiseren we op 13 en 14 oktober onze 50ste Heerlijke
Smulpartij ! Noteer dit festijn ook reeds in uw agenda, uitnodiging volgt.

ACTIVITEITENKALENDER 2018
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
HEERLIJKE SMULPARTIJ
CECILIAVIERING
VREDESVIERING
CECILIAFEEST
VALENTIJNSCONCERT
PAASCONCERT

zondag 19 augustus 2018
zondag 26 augustus 2018
zat 13, zon 14 oktober 2018, ’t Vijverdal
zaterdag 3 november 2018, kerk
zondag 11 november 2018, kerk
zaterdag 24 november 2018, ’t Vijverdal
zondag 10 februari 2019, ‘t Vijverdal
zondag 5 mei 2019, kerk

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2018.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie, muzikanten, deze kalender reeds willen
noteren in jullie je agenda, op je kalender, in je smartphone, je tablet, we rekenen immers
op jullie aanwezigheden. Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd
worden, in functie van activiteiten, optredens ed, kijk ook regelmatig naar de Concordiafacebookpagina en op onze website. En ... best deze voor 2019 ook reeds noteren.
Hou je ook de mails van Rien in de gaten ?
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