Oproep beschermcomité ‘225 jaar Halse Harmonie’
Halle, 30 oktober 2014
Geachte mevrouw, geachte heer,
De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle is met haar 225 lentes een van
de oudste muziekverenigingen van het land. Anno 2015 is ze springlevend
en blikt ze met een heus feestprogramma terug op haar rijke verleden.

Een lange geschiedenis
De Halse Harmonie zou ontstaan zijn in 1790, in volle Franse Revolutie. De
Harmonie stapte toen mee in een optocht tegen het Oostenrijkse bewind. In
1815 verwelkomde ze de geallieerde legers die tegen Napoleon zouden
vechten, in 1827 speelde ze in het bijzijn van koning Willem I en drie jaar
later moedigden de musici de Halse burgerwacht aan in de strijd tegen het
Hollandse bewind. In 1840 speelde de Harmonie voor de eerste Belgische
vorst, Leopold I, naar aanleiding van de inhuldiging van de spoorlijn BrusselTubize. Zijn zoon Leopold II verleende de vereniging in 1902 de titel ‘Koninklijk’. In 1967 defileerde de Harmonie voor koning Boudewijn tijdens de Mariaprocessie, waar ze ook de vorige anderhalve eeuw aan had deelgenomen.
Vele honderden amateurmusici hebben al die tijd het beste van zichzelf gegeven. Ze deden dat onder leiding van een twintigtal dirigenten. Onder hen
François Servais, de Halse cellist-componist, Valentin Bender en Frédéric
Staps, die ook de Muziekkapel van de Gidsen dirigeerden, William Van Perck,
Henry Sarly en Raoul Beaumez, die het orkest leidden van 1881 tot 1957, en
Fernand Terby, die ook diverse radio-orkesten dirigeerde. Het orkest staat
sinds maart 2014 onder leiding van Anthony Devriendt, eerste hoornist van
het Nationaal Orkest van België.

Feestprogramma
De Halse Harmonie nodigt u uit op drie bijzondere feestconcerten met
 de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen op 11 februari 2015 in cc ’t
Vondel
 het Anemos Saxofoonkwartet op 30 mei 2015 in de raadzaal van het
nieuwe stadhuis)
 het Jan-Niklaaskoor en het Bhagensemble op 14 november 2015 in de
Sint-Martinusbasiliek.
Uiteraard mogen ook de eigen concerten niet ontbreken in de agenda:
 het Winterconcert van 7 februari 2015 in cc ’t Vondel
 het Sinksenconcert van 23 mei 2015 op de Grote Markt
 het Aperitiefconcert op 25 oktober 2015 in cc ’t Vondel.
Er verschijnt ook een rijkelijk geïllustreerd jubileumboek, waarin Peter François vertelt over de band van de Halse Harmonie met de familie Servais.

Beschermcomité
Om ons feestjaar extra luister bij te zetten, durven we een beroep te
doen op uw steun. Voor 80 euro bent u lid van het beschermcomité
‘225 jaar Halse Harmonie’. U krijgt
 een uitnodiging voor alle festiviteiten
 twee vrijkaarten voor de feestzitting ‘225 jaar Halse Harmonie’ in
het stadhuis
 twee vrijkaarten voor het feestconcert met de Muziekkapel van
de Gidsen (waarde € 40)
 het jubileumboek ‘De familie Servais en de Halse Harmonie’
(waarde € 20)
 een naamsvermelding in de programmaboekjes en op de website
(indien gewenst)
 en natuurlijk onze eeuwige dankbaarheid.
Inschrijven kan via overschrijving van 80 euro of meer op rekening BE61
3100 5113 1517 van KH Sinte-Cecilia Halle. Als u in de mededeling uw
naam (en eventueel functie) noteert, gaat u ermee akkoord dat u zo
vermeld wordt. Hebt u een e-mailadres, dan mag u dat doorgeven via
info@khhalle.be.
Sponsoren kan ook – vraag vrijblijvend de mogelijkheden op.

We danken u alvast zeer hartelijk voor uw waardevolle steun!
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Meer info:
Feestprogramma: Christophe Chokier, 0496 95 80 28, info@khhalle.be.
Geschiedenis en jubileumboek: Peter François, 0499 33 51 51, francoispeter@yahoo.com.

