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Beste lezer,
Klaar voor een nieuw werkjaar? De muzikanten van uw Harmonie alvast wel. Ze
zijn druk aan het repeteren voor het matineeconcert van 29 oktober. Die dag
bent u welkom in cc ’t Vondel om te genieten van mooie muziek en een glaasje.
In de vakantieperiode namen we afscheid van een trouw en gewaardeerd lid:
René Carlier. U vindt een In memoriam in dit nummer.
Alvast tot ziens!
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Terugblik op …

Sinksenconcert 3 juni 2017

We startten het concert met de mars
Hermes. Daarna zochten we het lichtere genre op met een medley van de
groep Toto. Winds on fire van de
Belgische componist Bert Appermont
bracht wat animo bij de houtblazers
met een technisch uitdagende partij.
En hoewel de titel anders doet vermoeden, zetten we een andere landgenoot in de verf met African Beat
van André Waignein.
Het werk Pastime with good company
was voor het orkest een hele uitdaging. Het veeleer solistische begin
stond in contrast met het fugatisch

Geen Pinksterzaterdag zonder Sinksenconcert van de Halse Harmonie.
Sinds jaar en dag verzorgt ons orkest
die dag het Aperitiefconcert dat georganiseerd wordt door de stad Halle.
Wegens omstandigheden konden we
geen beroep doen op onze dirigent
Anthony. Die stond namelijk zelf op
de planken met het NOB. Gelukkig
was Bram Mergaert bereid om ons uit
de nood te helpen. Bijna was het met
hem ook misgelopen door een sportief akkefietje.
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opgebouwde middendeel en het
spetterende einde. Onze slagwerksectie stond in het middelpunt van de
belangstelling.
Met de muziek van Hans Zimmer,
Queen en Prince sloten we met bekende muziek het Sinksenconcert af.
CC
Foto’s Guido François

Algemene vergadering 13 juni 2017
Het bestuur van de Harmonie houdt
eraan om op het einde van het seizoen even terug te blikken op de
voorbije activiteiten. Liefst doen we
dat met een drankje en een hapje.
Dankzij de goede zorgen van onze
penningmeester Sofie was dat nu ook
het geval.

De voorzitter neemt graag even de
tijd om alle muzikanten en bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Na
het goedkeuren van de jaarrekeningen werd het bestuur herkozen. Alle
mandatarissen blijven op post. Pieter
Plessers heeft zijn ontslag aangeboden. Hij benadrukte echter dat hij
actief muzikant blijft en dat hij zich
blijft inzetten bij de praktische organisatie van de activiteiten.
Tijdens de varia hield het bestuur een
rondvraag bij de muzikanten over de
muzikale programmatie van het volgende seizoen. Er kwamen verrassende suggesties naar boven. De dirigent
selecteerde enkele ervan voor de
komende concerten.
Na de vergadering werd nog gezellig
nagepraat bij een fris drankje.
CC
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In memoriam René Carlier (1929-2017)

Op 7 augustus 2017 overleed René Carlier. René werd geboren in Halle op 23
april 1929 en is 70 jaar lid geweest van de Halse Harmonie, waarvan 50 jaar als
spelend lid. Als hoboïst beleefde hij de hoogtepunten van onze maatschappij. Hij
begon onder dirigent Raoul Beaumez op 10 januari 1948 en eindigde in schoonheid onder dirigent Rudy Bunnens in 1998. Ook nadien misten hij en zijn echtgenote Rosa haast geen enkele activiteit. Hij maakte ook 10 jaar deel uit van het
bestuur, als hulp-bibliothecaris.
De muziekmicrobe erfde René van zijn vader, die ook jaren spelend lid was van de
Harmonie. De liefde voor onze vereniging was hem met de paplepel ingegeven.
Maar niet alleen de Harmonie mocht hem als volleerd hoboïst smaken. René verleende ook zeer bereidwillig zijn medewerking aan de Symfonie van Ukkel, het
orkest van de Académie de Musique de Tubize – onder leiding van saxofoonvirtuoos François Danneels –, de Harmonie van Lembeek en het symfonisch gelegenheidsorkest van de Paterskerk. René kreeg voor zijn muzikantencarrière dan ook
een aantal medailles en eretekens, met als sluitstuk het ereplakket van de Vlaamse
Gemeenschap voor 50 jaar muzikant.

Mariaprocessie 1987
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Aperitiefconcert in cc ’t Vondel, 1996

Mede dankzij zijn medewerking en drijvende kracht startte in 1966-1967 een
hoboklas in de toenmalige muziekschool, nu de Servaisacademie van Halle. Om
dat mogelijk te maken, schreef hij zich in als leerling (als gevestigd hoboïst en als
37-jarige) zodat het vereiste minimum van vier leerlingen werd bereikt. Ook op
latere leeftijd was René ambassadeur van de muziek en in het bijzonder van de
hobo. Ieder schooljaar kwam hij op uitnodiging van Juf Sofie naar het eerste leerjaar van het College van Halle om de hobo te promoten.
René was een graag geziene figuur met een eigen visie op de financiële wereld,
waarover hij uren kon discussiëren. Als uurwerkmaker, de eerste gediplomeerde in
Halle, heeft hij dikwijls tot in de late uurtjes achter zijn werktafel gezeten. Maar
als de muziek riep, kon niets hem weerhouden om zijn hobo onder de arm te
nemen en naar repetitie of concert te gaan.
Als gedreven muzikant kon hij heel veel van de solo’s die hij in zijn lange carrière
als hoboïst ten gehore had gebracht, nog noot per noot herhalen. Een hele prestatie, maar ook het bewijs dat hij heel betrokken was bij de muziek. Maar een repetitie of concert was slechts ‘af’ bij zijn uitspraak: “Kom menneke we goen ne pot
pakken”.
René, bedankt voor de vele prachtige jaren in de Harmonie.
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Harmonienieuws

Welkom!
 We mochten twee nieuwe muzikanten verwelkomen: Eltjo op hoorn en Daan

op altsax. Welkom!

Afscheid
 Op 7 augustus 2017 overleed oud-muzikant en oud-bestuurslid René Carlier.
De Harmonie was met een ruime afvaardiging aanwezig op de afscheidsviering
in de Sint-Martinusbasiliek. Zie ook het In memoriam elders in dit nummer.

Matineeconcert
 Op zondag 29 oktober bent u van harte uitgenodigd op ons Matineeconcert in

cc ’t Vondel. Na rijp beraad koos onze dirigent om het thema ‘Song and Dance’ verder uit te diepen. De titelsong van componist André Waignein zal als
leidraad dienen voor dit concert. We selecteerden daarom muziek die net dat
tikkeltje meer heeft waardoor u de voeten niet stil kan houden.

Pralineverkoop
 Tijdens het Matineeconcert geven we het startschot voor de pralineverkoop.

Hou zeker onze Facebookpagina en onze website in het oog om uw bestelling
door te geven.

Oproep: breidt ons archief uit
 De Harmonie beschikt over een uitgebreid archief met documenten, foto’s en

voorwerpen die meer dan twee eeuwen werking documenteren. Maar het kan
altijd vollediger! Heeft u iets liggen in verband met onze vereniging? Spreek
dan een bestuurslid aan of mail naar info@khhalle.be. Alvast bedankt!

Surf naar www.khhalle.be!
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Agenda

Zondag 29 oktober 2017
Matineeconcert in Cultuurcentrum ’t Vondel Halle, 15 uur.

Toegang gratis. We laten u genieten van een gevarieerd programma.

Woensdag 1 november 2017
Plechtigheid op het kerkhof van Halle naar aanleiding van
Allerheiligen, om 12u. De Harmonie speelt het Te Velde, de
Brabançonne en de Vlaamse Leeuw.

Zaterdag 18 november 2017
Sint-Ceciliabanket in La Donatella – Fonteinstraat 2, 1502

Lembeek.

Zaterdag 3 februari 2018
Winterconcert in cultuurcentrum ’t Vondel, 19.30 uur.

Zondag 25 & maandag 26 maart 2018
Steakkermis in Start65. Geniet van een lekkere steak (of
vegetarische schotel) en steun het instrumentenfonds!
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Musicartisan Nicolas
Kasteelbrakelsesteenweg 437
1502 Halle
Tel: 02/360 35 63
GSM: 0475/47 49 23
info@musicartisan.be
http://www.musicartisan.be

IMMOVLA

Accessoires voor auto’s, motoren, fietsen
Auguste Demaeghtlaan 120 - 1500 Halle
Tel.: 02/ 356 64 82

Nog verkrijgbaar!
Peter François, ‘Servais! fils de l’harmonie’. De familie
Servais en de Halse Harmonie
Een aanrader voor wie nieuwsgierig is naar het rijke verleden van de Halse Harmonie
172 pagina’s – 111 afbeeldingen
Te bestellen via info@khhalle.be
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