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Wil u het echt informeel houden, kom dan zeker wat
vroeger naar het concert. Tussen 13.30 en 14.30 uur zijn
we het toneel voor de Urban Run, een loopwedstrijd georganiseerd door de
stad. Die passeert dwars
door onze concertzaal
terwijl wij aan het inspelen zijn. De bar is dan
alvast geopend!
De toegang voor het
concert bedraagt 5 euro
aan de kassa. Er is geen
voorverkoop. Het voorafgaande gedeelte met
de Urban Run is vrij toegankelijk voor iedereen.
Info: 02 306 62 24 of
info@khhalle.be.

Beste lezer,
Nu we de kaap van de vijftig afleveringen hebben gerond,
werkten we vol enthousiasme aan het eenenvijftigste
nummer. Ook dit werd een goed gevulde aflevering. We
blikken terug op het Sinksenconcert en vervolgen met een
flinke brok harmonienieuws: het afscheid – jammer genoeg – van muzikanten Lambert Lenaerts en Roger Sterckx, een terugblik op de algemene vergadering en de
medewerking van twee van onze leden aan de documentaire ‘Leven in Villa Servais’. Dan volgt een bijdrage over
de band van onze harmonie met de Halse SintSebastiaansgilde, naar aanleiding van de ontdekking van
een schilderij van Sint-Sebastiaan.
De muzikanten zijn intussen aan het ‘trainen’ voor het
Matineeconcert van 28 oktober 2018. Dat belooft immers
extra sportief te worden…

Agenda
ZO 28.10.2018

Veel leesplezier!

Matineeconcert in cultuurcentrum ’t Vondel,
16 uur.

Peter François

DO 01.11.2018

Op komst

Plechtigheid op het kerkhof van Halle naar

Op zondag 28 oktober spelen we het jaarlijkse matineeconcert. Om 15 uur bent u van harte uitgenodigd in cc 't
Vondel voor een portie ontspannende maar vooral sportieve muziek. Op het programma staat filmmuziek van
Rocky, Forest Gump en Harry Potter. Het thema sport zit
in het volledige programma verweven, en dan mag de
ouverture van Willem Tell zeker niet ontbreken. Wij zetten
ons beste beentje voor.

ZA 24.11.2018

aanleiding van Allerheiligen, om 12uur.

Sint-Ceciliabanket in Feestzaal Casy, Dorp
17, 1602 Vlezenbeek.

ZA 02.02.2019
Winterconcert in cultuurcentrum ’t Vondel,

19.30 uur.
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Terugblik op …

van de hand van Astor Piazolla, was het tijd om alle remmen los te gooien. Zo passeerden Elton John, Abba en
Santana de revue. Uit de babbel achteraf konden we opmaken dat het concert enorm gesmaakt werd door het
publiek.

Sinksenconcert
Op zaterdag 19 mei was de Harmonie aan de beurt voor
het jaarlijkse Sinksenconcert op de Grote Markt van Halle.
Ook dit jaar kozen we voor een licht en toegankelijk programma. We startten met het overbekende Shape of You
dat tegenwoordig hoge toppen scheert in de hitlijsten.
Met American Barndance trakteerden we het publiek op
een typisch Amerikaans muziekstuk waarin de invloed van
Aaron Copland duidelijk te herkennen was. We vervolgden het programma met achtereenvolgens muziek van de
film The Hunger Games en met Aventura, een licht hafabrawerk. Na het ingetogen Oblivion, een Argentijnse tango

CC

Foto’s Guido François

Harmonienieuws
Overlijden Lambert Lenaerts
Op 25 april namen we afscheid van muzikant Lambert in
de Sint-Vincentiuskerk in Buizingen, luttele maanden nadat we met onze harmonie en de vrienden van Brassband
Alsemberg zijn huwelijksplechtigheid hadden opgeluisterd. Een dertigtal muzikanten van beide orkesten waren
present om Lambert een laatste eer te bewijzen. We drukken hierbij het In memoriam af dat Frank tijdens de
plechtigheid voorlas.

Afscheid van een vriend.
In memoriam,
Lambert Lenaerts (1960-2018)
Beste Lambert,
Op 18 april moesten we afscheid nemen van jou.
Tot het allerlaatste moment zijn we allen blijven geloven en hopen op een klein mirakel. Het verdict dat je te
horen had gekregen eind augustus was echter onmiddellijk zeer zwaar en vermoedelijk onomkeerbaar en uiteindelijk heb je het ook moeten afleggen tegen de zware
ziekte die je getroffen had.
5 maanden na je trouw op het stadhuis in Halle speelden we opnieuw muziek voor jou met een 30-tal vrienden
van Brass Band Alsemberg en onze Harmonie, maar ditmaal in veel somberdere omstandigheden.
Muzikale vrienden die de voorbije 2 decennia samen
met jou ontelbare mooie muzikale momenten hebben beleefd, tijdens de repetities en concerten en uiteraard ook
nadien, bij het gebruikelijke pintje en praatje aan de toog.
In 1998, 20 jaar geleden, kwam je trompet spelen in
onze Harmonie en werd je een vaste waarde. Later ging je
opnieuw les volgen bij Wim Stas, schakelde je over op
bariton en ging je ook spelen in Brass Band Alsemberg. Je
was gedurende een aantal jaren ook één van de drijvende
krachten van ’t Harmonieke, ons jeugdorkest.
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Je was een eigenzinnige Limburger, die in Halle verzeild
was geraakt, maar je kon met iedereen overweg en je was
overal graag gezien. Je was ook een semiprofessionele
klusjesman die nergens voor terugdeinsde, maar vooral, je
stond steeds paraat om vrienden, familie en ook in de
Harmonie te helpen.
Je was ook een echte familieman, echtgenoot en vader
voor Marleen, Yann en Jorne. We zullen hen in onze armen blijven sluiten en mee over hen waken.
We zijn je dankbaar voor de vele mooie momenten
samen. We zullen je missen maar we zullen je nooit vergeten. Rust in vrede.

Verder werd het programma voorgesteld en legde onze
dirigent zijn visie uit voor volgend seizoen. We zagen veel
enthousiasme bij de muzikanten en het bestuur kijkt er
zeker naar uit om dit alles verder uit te werken.

Misviering in de Paterskerk, mei 2007, samen met Pater Pax

Roger rechts met zijn baritonsax op de groepsfoto van 7 juni 2003

Mariaprocessie 27 mei 2012

Roger in actie op het winterconcert van 2006, links op de achterste rij

Overlijden Roger Sterckx
Op 10 augustus 2018 overleed Roger Sterckx. Roger was
geboren op 4 mei 1932. Van 1978 tot 2006 was hij een
gewaardeerde muzikant op baritonsax in onze harmonie.
Jarenlang was ook zijn zoon Rudi Sterckx slagwerker in
ons orkest. We bieden de familie ons medeleven aan.

Algemene Vergadering

15 jaar vzw Servais

Op dinsdag 22 mei nodigde het bestuur alle muzikanten
uit voor een algemene vergadering. Dit was de ideale
gelegenheid om nieuwe ideeën en inzichten vorm te geven. We blikken terug op een bijzonder geslaagd seizoen:
zes nieuwe muzikanten, een goede sfeer op de repetities
en gemiddeld meer aanwezigen en vooral veel goede en
fijne muziek op het programma.
Na het officiële gedeelte (goedkeuring van de rekeningen, verkiezing van het bestuur en het verslag van de
vorige algemene vergadering) hielden we een variaronde. Daarbij kwam de vernieuwde Europese privacywetgeving aan bod en wat dat allemaal inhoudt voor onze
muzikanten. We staken ook de koppen bij elkaar om het
volgende concert voor te bereiden. Er kwamen veel goede
en praktische tips uit de bus.

In november 2018 bestaat de vzw Servais 15 jaar. Dat
viert de vereniging op 23 november met een ‘Servaisconcert’. De Japanse cellist
Yutaka Hayashi brengt
composities van Servais
en andere cellisten van
de Belgische celloschool. Er verschijnt
ook een nieuwe cd met
muziek van Servais,
met Yutaka Hayashi
als solist. Meer info op
www.servais-vzw.org.
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Leven in Villa Servais

De Halse Harmonie en de Halse
Sint-Sebastiaansgilde

Onze erevoorzitter Louis De Grève en archivaris Peter
François werkten mee aan de kortfilm ‘Leven in Villa Servais’. Louis De Grève vertelde over de Servaisexpo die
onder zijn impuls in 1966 plaatsvond in Villa Servais.
Peter François situeerde Servais en diens leven en werk.
Hij deed ook het onderzoek voor de rest van de film.
‘Leven in Villa Servais’ was te zien van 6 tot 17 juni 2018
in Villa Servais en bestond uit een tentoonstelling en de
projectie van de film. De film is ook verkrijgbaar op dvd
(te koop in den AST en via de vzw Servais). Een aanrader
voor al wie benieuwd is naar wat er zich de voorbije 170
jaar heeft afgespeeld in dit bijzondere gebouw!

Peter François

De Halse Harmonie is de enige actieve Halse vereniging
die de kaap van tweehonderd jaar rondde – ze bestaat
intussen 228 jaar. Tot ongeveer 25 jaar geleden was er
een vereniging actief die een nog veel straffere prestatie
neerzette: de Sint-Sebastiaansgilde van Halle, ontstaan in
1412. Ze vond haar oorsprong in de militaire verdediging
van de stad. Na de afschaffing van de gilden tijdens de
Franse Revolutie bleef de gilde bestaan als socio-culturele
vereniging, een van de voornaamste van de stad. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er linken zijn tussen beide
verenigingen.
Jean Joseph Vandercammen
Zo speelde Jean Joseph Vandercammen (1788-1866) een
belangrijke rol in beide: hij was van jongs af tot zijn overlijden muzikant in de Harmonie en ook jarenlang onderdirigent, en in 1820 was hij ‘president’ van de SintSebastiaansgilde. Diezelfde Vandercammen speelde een
grote rol in de muziekopleiding van de jonge Servais.
Erevoorzitter Servais
Lang voor François Servais de cello leerde kennen en over
heel Europa carrière maakte, musiceerde hij in het orkest
van de Sint-Martinuskerk en in de Halse Harmonie, mede
onder de vleugels van Vandercammen. Servais groeide op
in het Handbooghof, in de onmiddellijke nabijheid van de
schuttersweiden. Het ligt voor de hand dat hij in contact
kwam met de schutters. Van de Harmonie werd Servais in
1836 erelid en in 1862 erevoorzitter. Beide erefuncties
bekleedde hij ook bij de gilde.
Bij de begrafenis van hun overleden erevoorzitter, op
29 november 1866, liepen beide verenigingen mee in de
stoet, Sint-Sebastiaan als eerste, de Harmonie als laatste.
De Harmonie liet op 3 december 1866 een namis opdragen in de Halse Paterskerk. Dat ook de Sint-Sebastiaansgilde dat liet doen, een week later en eveneens in de Paterskerk, weten we enkel dankzij een gedrukte uitnodiging
bewaard in het Harmoniearchief. Dat kan erop wijzen dat
de Harmonie die viering mee opluisterde.

Louis De Grève aan het vertellen (foto Guy Hautier)

Peter François interviewt Louis De Grève over de Servaisexpo van 1966
(foto Yves Lamote)

Uitnodiging namis Servais vanwege de Sint-Sebastiaansgilde op 10
december 1866 (Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)
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Sint-Sebastiaan
Een andere mooie verbinding tussen Servais en zijn twee
verenigingen kwam recent aan het licht. In oktober 1842
schonk Servais een schilderij van Sint-Sebastiaan – patroonheilige van de schutters – aan de Halse SintSebastiaansgilde. Het monumentale werk was het jaar
voordien geschilderd door Godfried Guffens tijdens zijn
opleiding in het atelier van Nicaise De Keyser in Antwerpen. Servais kende Guffens goed.

Foto van de viering van 175 jaar Halse Harmonie in 1982 in het stadhuis, met rechtsboven het schilderij van Sint-Sebastiaan
(Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Uit het onderzoek naar Godfried Guffens’ ‘Sint-Sebastiaan’
bleek ook dat het portret van de Heilige Cecilia, dat de
kaft van het boek ‘Servais, fils de l’harmonie’ siert, van
dezelfde kunstenaar is. Guffens penseelde de patroonheilige van de muziek in 1852 in opdracht van Servais.

De marteling van Sint-Sebastiaan
(Halle, den AST, kunstcollectie Stad Halle) foto © Jan Decreton

De Halse Harmonie begeleidde de Sint-Sebastiaansgilde
toen die het schilderij plechtig ging afhalen bij Servais. Er
waren ook enkele artiesten uit Brussel bij betrokken. Na
de bedankingswoorden van Charles Vanden Schrieck,
voorzitter van de gilde, werd het schilderij naar het
Handbooghof gebracht. Die avond was Servais eregast op
een speciaal georganiseerd banket, “qui c’est prolongé
bien avant dans la nuit”, aldus de verslaggever van
L’Observateur.
Het schilderij ‘De marteling van Sint-Sebastiaan’ verkeerde na 175 jaar in slechte staat. De Stad Halle financierde in 2018 een ingrijpende restauratie. Sinds 27 juni
2018 hangt het permanent in den AST samen met enkele
andere stukken over de Sint-Sebastiaansgilde. Daaronder
ook de uitnodiging voor de namis van Servais op 10 december 1866 uit het Harmoniearchief, en een brief van
Servais aan Godfried Guffens. Voordien hing het schilderij
lange tijd in de raadzaal van het Historisch Stadhuis, tot
het daar in 2008 plaats moest maken.

Godfried Guffens, De Heilige Cecilia, 1852 (privécollectie)

Bron:
Peter François, ‘Servais, fils de l’harmonie’. De familie Servais en
de Halse Harmonie (Halle, Koninklijke Harmonie SinteCecilia Halle, 2015)
Peter François, ‘De biografie van een schilderij: over Servais,
Godfried Guffens en de Halse Sint-Sebastiaansgilde’. In
Hallensia jg. 40, n° 2, april-juni 2018, p. 3-12.
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IMMOVLA
Accessoires voor auto’s, motoren, fietsen
Auguste Demaeghtlaan 120 - 1500 Halle
Tel.: 02/ 356 64 82

