Halle
31 januari - 14 november 2015

Woord vooraf

Beste lezer,

2015 wordt een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging. Het plan om
van dit jaar een feestjaar te maken, hangt al een vijftal jaar in de lucht, maar
niemand achtte het toen mogelijk om al die ideeën waar te maken.
Uiteindelijk is het zover. Het feestprogramma is klaar: een feestzitting, drie eigen
concerten, de vernieuwing van het vaandel, een jubileumboek en drie feestconcerten door ensembles met naam en faam in binnen- en buitenland. Elk van hen
heeft een duidelijke historische band met ons orkest.
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen deelt hun stichtende dirigent Valentin Bender met ons. Anemos is een
saxofoonkwartet. De saxofoon werd uitgevonden door Adolphe
Sax en die was een tijdgenoot van François Servais. De laatste
gast, de Jan-Niklaasstichting, is een streekgenoot en brengt in
november ook muziek van Servais en tijdgenoten. Bovendien viert de Stichting dit jaar haar 50ste verjaardag. Muzikant en presentator Geert Vanhassel gidst u door elk
feestconcert.
Een muzikaal jaar dat zeker de moeite loont om mee te
beleven. Alle praktische informatie vindt u in deze feestbrochure en op de website www.khhalle.be.
We zien elkaar ongetwijfeld op één van de activiteiten.

Christophe Chokier
voorzitter K.H. Sinte-Cecilia Halle
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De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle
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
op een concours in Brussel 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 Brussel-Tubize. Zijn zoon Leopold II verleende de vereniging
in 1902 de titel ‘Koninklijk’. Ook Leopold III en Koning Boudewijn hebben de Harmonie gehoord. Zo getuigt het orkest van twee eeuwen politieke geschiedenis.

3

De Harmonie heeft duizenden optredens achter de rug: serenades aan de Franse koningin (1833) en romanschrijver Hendrik Conscience (1881), concertreizen naar Amsterdam
(1912) en Parijs (1913), een optreden op de Halse Grote Markt in het bijzijn van August De
Boeck en Paul Gilson (1932), een concert op de Wereldtentoonstelling in Brussel (1935),
radio-concerten voor het NIR (1939-1953), …, om slechts enkele voorbeelden te noemen.
De trofeeënkast van het orkest is goed gevuld. De oudste medaille dateert uit 1807 en bekroonde de deelname aan een festival in
Edingen. Andere vergulde medailles herinneren aan wedstrijden
in Doornik (1835) en Brussel (1835 en 1841). Ook in de twintigste eeuw nam de Harmonie deel aan talloze tornooien, met als
voornaamste resultaat twee zilveren en vier gouden medailles
op het nationaal concours in Antwerpen (1957-1986), de derde
prijs op het internationaal concours in Luxemburg in 1963 en
twee jaar later het beste resultaat (94,75%) op de internationale
wedstrijd in Machelen.
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. Maurits Bonnaerens was van 1978 tot 1993 een waardige opvolger. Na hem kwamen Rudy Bunnens
en Jo Schelkens. Sinds maart 2014 staat het
orkest onder leiding van Anthony Devriendt,
eerste hoornist van het Nationaal Orkest van
België.

Peter François
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Medisch Centrum Don Bosco
Tandarts
Logopediste
Kinesiste
Psychologe
Diëtiste
Medische Pedicure

Voor meer info en online agenda:
www.mcdb.be
Lenniksesteenweg 57/01, 1500 Halle
tel: 02/360.25.05

Kachels & haarden

VAN DEN BERGE bvba
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D E M A N E T

BASILIEKSTRAAT 55 B-1500 HALLE
WWW.DEMANET.BE INFO@DEMANET.BE
TEL. +32 (0)2.356.55.14

Uw specialist in gordijnen,
vouwgordijnen en zonwering.
Grote keuze.
Maat nemen,confectie en plaatsing
(Offerte en maat nemen gratis)

Basiliekstraat 11, 1500 Halle
Tel: 02 356 60 38 | email: ridolux@hotmail.be

Grote Markt 9, 1500 Halle

men’s
coiﬀure

Thierry

Open alle dagen
(zondag en maandag gesloten)

Enkel op afspraak

Grote Markt 23 / 24 - 1500 Halle
0475 90 29 05 | www.cafebluenote.be
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Beertsestraat 33
1500 Halle

02/356.27.91

Concerten
Winterconcert
zaterdag 7 februari 2015
Het Winterconcert 2015 neemt je mee naar het muzikale verleden van
de Halse Harmonie.
Het eerste deel geeft een muzikaal overzicht van de rijk gevulde
geschiedenis. Componisten als August De Boeck, Pieter Leemans
en Raoul Beaumez passeren de revue. En ‘Terby-show’ van Firmin
Wantier is een knipoog naar dirigent Fernand Terby. Het hoogtepunt
wordt ongetwijfeld de wereldpremière van de harmoniebewerking van
‘Souvenir de Spa’ van François Servais. Dat arrangement werd besteld
naar aanleiding van het feestjaar, met de steun van de vzw Servais en
Vlamo.
Het tweede deel bestaat uit lichtere muziek en brengt ook enkele solisten uit eigen rangen voor het voetlicht. Spektakel gegarandeerd!

CC ‘t Vondel
19.30 uur
VVK €7,00
KASSA €10,00
Bestellen:
• info@khhalle.be
• 02 306 62 24
• bij muzikanten

Kapittelweg

7

Concerten
Eerste feestconcert
Kon. Muziekkapel van de Gidsen
woensdag 11 februari 2015

CC ‘t Vondel
20 uur

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen behoort tot de top
van de Belgische harmonieorkesten. Het orkest startte in 1832
onder leiding van Valentin Bender en vanaf 1873 nam Frédéric
Staps het over. Beide musici dirigeerden ook jarenlang de Halse Harmonie.

VVK €18,00
KASSA €20,00
Bestellen:
• info@khhalle.be
• 02 306 62 24

De werken van Bender mochten dan ook niet op het programma ontbreken. De Gidsen brengen ook de Dahomese Rapsodie
van August De Boeck. Anthony Devriendt, de dirigent van de
Halse Harmonie, is solist in het eerste hoornconcerto van Richard Strauss.
Yves Segers studeerde gedurende tien jaar
aan het Brussels Koninklijk Conservatorium en behaalde er maar liefst vier diploma’s,
waaronder drie Master diploma’s voor dwarsfluit, voor Hafabra-directie en voor symfonische orkestdirectie. Sinds maart 2008 staat
Yves als Kapitein Kapelmeester aan het hoofd
van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.
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Jubileumboek
‘Servais! fils de l’harmonie’
Naar aanleiding van 225 jaar Halse Harmonie schetst Peter
François de band van de vereniging met de familie Servais.
Daarbij is de verenigingsgeschiedenis nooit ver weg. De auteur, historicus en musicoloog, put hiervoor uit twaalf jaar
archiefonderzoek en wist heel wat boeiende en onbekende
feiten te achterhalen.

De Halse cellist François Servais geldt als een van de voornaamste virtuozen van de
19e eeuw. Overal in Europa toonde hij zijn kunst. Toch keerde hij steeds naar zijn
geboortestad Halle terug. Vanaf zijn prille jeugd tot zijn overlijden hield hij goede
contacten met de Halse Harmonie, eerst zeer waarschijnlijk als muzikant en dirigent, later als erelid en erevoorzitter. Ook zijn vader en zonen kenden het orkest.

F. Servais, lithografie van Charles
Baugniet, 1836

Peter François, ‘Servais, fils de l’harmonie’. De familie Servais en de Halse Harmonie.

178 p., ca. 140 ill., €20.
Verkrijgbaar bij de Halse Harmonie, de vzw Servais (www.servais-vzw.org), het Halse
Streekmuseum en Toerisme Halle.
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Concerten
Tweede feestconcert
Anemos Saxofoonkwartet
zaterdag 30 mei 2015

Raadzaal Stadhuis
20 uur
VVK €13,00
KASSA €15,00
Bestellen:
• info@khhalle.be
• 02 306 62 24
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Adolphe Sax schonk de muziekwereld de saxofoon. De introductie van de saxofoonfamilie in het harmonieorkest zorgde
voor een verrijking van de klank. Ook de Halse Harmonie heeft
die evolutie meegemaakt. Men kan enkel gissen of Sax ooit had
kunnen voorspellen wat de impact van zijn uitvinding zou zijn.
Het Anemos Saxofoonkwartet bestaat uit vier getalenteerde
Belgische saxofonisten. Het brengt een hommage aan Sax met
enkele van de mooiste werken voor saxofoonensemble.
•
•
•
•

Kristan Dehertog, sopraansaxofoon
Bart Van Beneden, altsaxofoon
Kurt Bertels, tenorsaxofoon
Wesley Capiau, baritonsaxofoon

Concerten
Sinksenconcert
zaterdag 23 mei 2015
De stad Halle organiseert
in de maanden mei en juni
een reeks aperitiefconcerten op de Grote Markt.
Ook onze harmonie is
zoals steeds op de afspraak de dag voor ‘Sinksen’ met een gevarieerd en
licht programma.

Sinksenconcert
Grote Markt
19.30 uur

Aperitiefconcert
CC ‘t Vondel

Aperitiefconcert
zondag 25 oktober 2015

10.30 uur
toegang gratis

De laatste zondag van oktober is naar goede gewoonte de dag om in
CC ‘t Vondel een licht en bij momenten ludiek concert mee te pikken.
Geniet bij een glaasje van de mooiste harmoniemuziek.
Het concert omvat twee delen en start om 10.30 uur.
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Autocarverhuur, Daguitstapjes naar zee,
citytrips, pretparken, concerten
Meerdaagse reizen in heel Europa !
#Genietvanhetleven !! #WorryLessTravelMore !!
Blijf op de hoogte van ons aanbod, volg ons op

Uw partner in
Bouwen

Verbouwen

Www.mowi.be
info@mowi.be
Bergensesteenweg 426 1500 Halle
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Interieurinrichting

T 02/356 77 84
F 02/361 23 74

tel: 02 356 52 57
fax: 02 361 43 45
e-mail:
grootcafe1500@gmail.com

Openingsuren:
Alle dagen vanaf 10h
Marktdagen vanaf 8h
Keuken non-stop alle dagen van
11.30 tot 22h

Basiliekstraat 79
1500 HALLE
02 356 31 00
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Concerten
Derde feestconcert
Jan-Niklaaskoor, Bhag-ensemble en Benjamin Glorieux
zaterdag 14 november 2015

Basiliek Halle
20 uur
Toegang: €20
Bestellen:
• www.vondel.be
• vzw Servais
• www.khhalle.be

Het ‘Servaisconcert’ van 14 november 2015 vormt de feestelijke
afsluiter van de festiviteiten rond 225 jaar Halse Harmonie.
Het Jan Niklaaskoor brengt Ave Maria’s van Franz Schubert,
Franz Servais, Emile Houssiau en Peter Benoit. Cellist Benjamin
Glorieux soleert in de Fantaisie Caractéristique van François
Servais, die sterk betrokken was bij de Harmonie. In het slotdeel verschijnt het koor samen met het Bhag-ensemble en diverse solisten op het podium voor het Magnificat van Johann
Sebastian Bach.
De Halse Sint-Martinusbasiliek, de roots van de Harmonie, is
het decor voor dit bijzondere concert.

In samenwerking met de vzw Servais en CC ’t Vondel.

Uit sympathie
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Brood- en banketbakkerij
TERRIJN
Nijvelsesteenweg 10
1500 HALLE
02 356 68 92

Edingensesteenweg 129, 1500 Halle
www.trouchau.be
info@trouchau.be
Tel. : 02/356.52.70
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Feestprogramma
31 januari

10.00 uur

Feestzitting

Raadzaal Stadhuis

7 februari

19.30 uur

Winterconcert

CC ‘t Vondel

11 februari

20 uur

Eerste feestconcert
Kon. Muziekkapel van de Gidsen

CC ‘t Vondel

Steakkermis

Parochiezaal
Sint-Rochus

15-16 februari
23 mei

19.30 uur

Sinksenconcert

Grote Markt

30 mei

20 uur

Tweede feestconcert
Anemos Saxofoonkwartet

Raadzaal Stadhuis

25 oktober

10.30 uur

Aperitiefconcert

CC ‘t Vondel

1 november

12.15 uur

Opluisteren plechtigheid

Begraafplaats
Halle

14 november

20 uur

Derde feestconcert
Jan-Niklaaskoor
Bhag-ensemble
Benjamin Glorieux

Basiliek

Info en tickets
Christophe Chokier
Elbeekstraat 54, 1500 Halle
Tel. 02 306 62 24
info@khhalle.be | www.khhalle.be

Met de steun van

Inhoud en vormgeving:
Peter François, Christophe Chokier
V.U. : Christophe Chokier

