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ZA 08.06.2019
Sinksenconcert op de Grote Markt van Halle,

Beste lezer,

19.30 uur.

De zomer is op komst, en de muzikanten repeteren nog
enkele weken vóór een verdiende rustperiode. We vergasten u vooraf nog op twee concerten: op 8 juni op de Halse Grote markt en op 7 juli in de Boesdaalhoeve in SintGenesius-Rode.

ZO 07.07.2019

De muziekwereld nam afscheid van Paul Severs. Onze
harmonie beleefde enkele memorabele concerten met de
Huizingense charmezanger, in 1997 en 2000. Een terugblik op zijn carrière en op de gezamenlijke optredens
vindt u verder in dit nummer.

Aperitiefconcert in cultuurcentrum ’t Vondel,

Veel leesplezier!

aanleiding van Allerheiligen, om 12 uur.

Concert op uitnodiging van Brassband Alsem-

berg in de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32b,
1640 Sint-Genesius-Rode, 16 uur.

ZO 27.10.2019
10.30 uur.

VR 01.11.2019
Plechtigheid op het kerkhof van Halle naar

Peter François

Op komst
Sinksenconcert 8 juni 2019
Op zaterdag 8 juni om 19.30 uur speelt de harmonie een
aperitiefconcert op de Halse Grote markt. Dit concert
kadert in de reeks aperitiefconcerten die de stad Halle
programmeert. Voor de gelegenheid zal voorzitter Christophe Chokier het concert dirigeren.
Op het programma staat een mix van popmuziek en licht
klassiek. Wij branden alvast een kaarsje voor goed weer
en hopen u te mogen verblijden met onze muziek. Het
concert is vrij toegankelijk.

Aperitiefconcert
Zaterdag 8 juni 2019 19.30 uur
Grote Markt Halle
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Terugblik op …
Winterconcert
Op zaterdag 2 februari speelde de Halse Harmonie het
jaarlijkse Winterconcert. Onze gast was dit jaar de Koninklijke Fanfare De Verbroedering uit Borchtlombeek onder
leiding van Bram Mergaert. Het programma werd opgebouwd rond het thema Italië. We zetten het concert in
met Masquerade van Philip Sparke. Een vette kluif voor
het hele orkest met enkele mooie solistische passages.
Daarna was het de beurt aan onze eigen dirigent Anthony
Devriendt. Tijdens een gezellig moment na een septemberrepetitie, ontstond namelijk het idee om de dirigent
een solo te laten spelen. Dat was vrij snel geregeld. Anthony is namelijk een veel gevraagd solist in binnen- en
buitenland. En nadien kwam ook het idee om Bram
Mergaert hetzelfde te laten doen met zijn orkest. Ook dat
was geen probleem. Maar het voorstel om beide dirigenten samen te laten spelen in een gezamenlijk solowerk
bleek voor wat meer problemen te zorgen. Solowerken
voor trompet en hoorn zijn nagenoeg onbestaande ...
Gelukkig beschikken beide heren over een uitgebreid
repertoire en werd Cousins van Herbert L. Clarke uit een
hoed getoverd. Briljant, verbluffend, betoverend, ... zijn
slechts enkele passende woorden om het solo-optreden
van beide dirigenten te omschrijven.

We sloten het concert af met een gezamenlijk deel waarin
we Cousins (het virtuoze solowerk van beide dirigenten),
Sedona en Highlights from Lalaland brachten.
En daarmee kwam een einde aan een geweldig leuke
avond. Niet alleen het publiek genoot van dit concert, ook
tussen de muzikanten werden vriendschapsbanden gesmeed. En naar het schijnt was dat te voelen tot in de
zaal...
CC
Foto’s Guido François

Steakkermis 24-25 maart 2019
Op zondag 24 en maandag 25 maart verwachtten het
bestuur en de muzikanten de vele sympathisanten voor
een lekkere maaltijd op onze steakkermis. We kunnen
terugblikken op een geslaagde editie. Een geslaagde editie
omdat ook dit jaar de bediening vlekkeloos verliep, maar
ook omdat we opvallend meer mensen mochten verwelkomen. Dat is zeker een meevaller voor ons moraal maar,
en laat ons daarin eerlijk zijn, ook voor de kas.
Naar goede gewoonte konden de bezoekers deelnemen aan de tombola. De goed gevulde mand van de
streekproducten werd ook dit jaar geschonken door onze
ere-voorzitter Louis De Grève. De familie Vandenberghe Cullus ging met de prijs aan de haal. Wendy Cullus uit
Halle nam de prijs in ontvangst.

Ook het gastorkest bracht een verzorgd programma: Aurora Borealis, Lake of the Moon en Beauty and the Beast.
Als solowerk koos Bram voor Manhattan van Philip Sparke.
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Afscheid van Paul Severs

door Severs met een tekst van Nelly Byl. Het werd echter
geen hit, en de volgende singles Met jou bij mij en Geld is
maar papier evenmin.
Via pater Pax kwam Severs in contact met Sylvain Tack,
die zijn nieuwe manager werd. Tack gaf hem een contract
bij zijn platenfirma Start, waarna verschillende singles
werden uitgebracht. Met Catharina (eind 1969) en Hey
baby (1970) bereikte Severs de vijftiende plaats van de
Vlaamse hitparade, maar de echte doorbraak volgde later
in 1970 met het nummer Ik ben verliefd op jou. Dit lied
werd een grote hit in Vlaanderen en stond bijna een half
jaar in de hitlijsten. Bovendien kende het ook veel succes
in de Franstalige versie van Crazy Horse (J’ai tant besoin
de toi) en in de Engelstalige versie van Octopus (I’m so in
love with you).
In de eerste helft van de jaren zeventig scoorde Severs
nog meer grote hits. In oktober 1970 verscheen een
nieuwe versie van zijn eerste single Geen wonder dat ik
ween, dat dit keer wel een hit werd. Ook liedjes als Irina,
Vaarwel en tot weerziens, Ieder mens en Ik heb rozen
voor je mee scoorden hoog in de Vlaamse hitparades. In
1974 verschenen de singles Ze komt terug en Lief, die
Sylvain Tack actief promootte op zijn zeezender Radio Mi
Amigo. Severs presenteerde hier ook wekelijks een verzoekprogramma. Halverwege de jaren zeventig begon de
populariteit van Severs echter af te nemen. De samenwerking met Tack stopte, waarna hij onder de hoede werd
genomen door Johnny Hoes.
In de jaren tachtig bracht Severs op de muzieklabels
Gnome en Telstar vele singles uit, waaronder Dansen in
de discotheek, Waarom, ach waarom?, Ik wens je 'n hel
hier op aarde en Crazy van jou. Hij behaalde verschillende
noteringen in de Vlaamse top 10. Grote successen boekte
Severs echter pas opnieuw in het begin van de jaren negentig: met de singles Zeg ‘ns meisje (1991) en Oh little
darling (1992) bereikte hij de top 10 van de Vlaamse
Ultratop. Tegelijkertijd brak hij door in Wallonië, waar de
Franstalige versie van Zeg ‘ns meisje een nummer 1-hit
werd. Severs stond in 1994 voor het laatst in de Ultratop
met Hé Suzie.
Paul Severs vierde in 2015 zijn vijftigjarig artiestenjubileum. Hij bracht de laatste jaren regelmatig nieuwe singles uit, waaronder drie duetten met Dennie Damaro en
een duet met Dina Rodrigues. In 2017 verscheen zijn
laatste album, ‘Een avond met Paul Severs’.
Behalve zijn recente werk staan ook zijn oudere liedjes
regelmatig opnieuw in de belangstelling. Zo werd Geen
wonder dat ik ween gebruikt in de film Firmin en fungeerde Oh little darling als begintune voor de VTM-serie
Clan. Zijn nummer Ik ben verliefd op jou werd in 2009
opgenomen in de eregalerij van de Vlaamse klassiekers
van Radio 2.
Op 12 maart 2019 kreeg Severs bij een fietstocht een
hartaanval en werd hij in een kunstmatige coma gehouden. Hij overleed uiteindelijk op 9 april 2019 in het
Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Op 23 april 2019 vond
een druk bijgewoonde begrafenisplechtigheid plaats in de
Sint-Martinusbasiliek van Halle, waarna zijn urne werd
bijgezet op de begraafplaats van Halle.

Peter François

Op 9 april 2019 overleed Paul Severs op 70-jarige leeftijd.
Na een carrière van meer dan vijftig jaar was Paul Severs
een monument in de Belgische showbiss geworden. Getuige daarvan de talloze rouwbetuigingen en de duizenden mensen die hem een laatste groet kwamen brengen
tijdens de begrafenisplechtigheden in Halle op 23 april.
Ook de Halse Harmonie heeft bijzondere herinneringen
aan de zanger.

Foto van het rouwprentje

Paul Severs’ carrière in vogelvlucht
Paul Severs werd op 28 juni 1948 in Ukkel geboren, maar
groeide op in Huizingen met zijn zes broers en zussen. Hij
volgde school in Halle. Daar kreeg hij vijf jaar pianoles en
leerde hij gitaar spelen. Op zijn zeventiende werd hij
leadzanger van The Criminals. De groep had een lokale
aanhang en repeteerde in het klooster van de Paters Minderbroeders conventuelen. Pater Pax was hun mentor,
manager en privéchauffeur. Hij stimuleerde hen om een
demo op te sturen naar Jean Kluger, die als muziekproducent altijd op zoek was naar nieuw talent. Kluger zag
vooral toekomst in Paul Severs en raadde aan om meer in
het Nederlands te zingen en dus af te stappen van het
voornamelijk Engelstalige repertoire. Onder de naam Paul
Severs & The Criminals werd in 1966 een eerste single
uitgebracht: Geen wonder dat ik ween, gecomponeerd

(vrij naar Wikipedia)
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PS: Nee, dat is uniek. Ik heb het eigenlijk de eerste keer gedaan
drie jaar geleden met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia,
en dan nu drie jaar later eigenlijk. Ik hoor wel van sommige
collega’s dat het hier en daar ook wordt gedaan, maar dan is
het altijd voor een paar liedjes, drie, vier nummers. Ik zag
Conny Neefs onlangs, en die vertelde mij dat ze vier liedjes
had gezongen met een harmonie, en toen zei ik dat ik er
twee keer, ja hoeveel doen we d’er, Rudi?

Optredens met de Halse Harmonie
Op 1 februari 1997 verscheen Paul Severs samen op het
podium met de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle.
Het gebeurde toen al wel eens dat een bekende zanger
een paar nummers kwam
brengen tijdens een concert van een fanfare of
harmonie, maar een volledig programma samen
brengen met het betreffende orkest, was toen nog
ongezien. De Halse Harmonie pionierde in een format
dat enkele jaren later erg
populair zou worden.

RB: Ik denk dat we er 28 doen.
PS: 28 samen. En die kon daar niet van over, en die zei ‘Amai,
zoveel liedjes’, dat moet in eerste instantie een enorm werk
zijn voor die mensen, en ten tweede, 28 nummers volhouden met een harmonie vond zij toch wel een zware klus.

Veel succes Rudi, drie jaar geleden, dat kan jij waarschijnlijk
bevestigen?
RB: Het was een succes, het was ook voor ons een hele aangename ervaring, want uiteraard doen wij dat ook niet elke dag,
werken met een zanger, werken met Paul, die dan toch echt
professioneel met muziek bezig is. Maar dat is heel goed meegevallen, ook bij de muzikanten, en bij het publiek vooral.

Programma concert 1-2-1997
(den AST, Archief Halse Harmonie)

Het gezamenlijke concert in cultuurcentrum ’t Vondel
werd een succes. Drie jaar later volgde er daarom een
tweede samenwerking, met twee concerten op 29 en 30
januari 2000. Om het initiatief aan te kondigen waren
Paul Severs, dirigent Rudi Bunnens en secretaris Christophe Chokier op 22 januari te gast in de studio van Radio Victoria bij Luc Pauwels. Negentien jaar na datum
geven we dit interview in extenso weer:

Je hebt nu twee avonden voorzien. Heb je vorig jaar, vorige
keer, veel mensen moeten ontgoochelen bij de kaartenverkoop?
RB: Dat is een stuk de reden waarom we nu twee avonden
doen, in feite één avond en één namiddag, ook omdat
vooral oudere mensen en mensen met kinderen vorige keer
vertelden dat ze er graag bij waren geweest, maar s’avonds
tot elf uur, halftwaalf is toch wel een beetje lang, en dus
hebben we nu ook een namiddagvoorstelling om drie uur.

Luc Pauwels: Negen over tien hier bij de
Halse Radio. We blijven in de muzikale sfeer,
want na ‘De Sols’ is het meteen de beurt aan
de Harmonie Sint-Cecilia, want zij spelen
volgend week-end ‘Paul Severs opnieuw in
Harmonie’. Hier bij ons trouwens ook Paul
Severs. Een goede morgen, Paul.
Paul Severs (PS): ja, een goede morgen,
mannen.

Ook de dirigent, Rudi Bunnens, en één van
de muzikanten, en ook secretaris van de
Harmonie, Christophe Chokier, zijn aanwezig
in de studio. Misschien eerst even naar Paul
Severs. ‘Paul Severs opnieuw in Harmonie’.
Dat verwijst naar een tweede keer.
PS: Ja, absoluut. Wij hebben het al eens
gedaan, drie jaar geleden, dus nu is het
2000, 1999, 1998, in 1997, en dat was
toen een groot succes geloof ik wel, Rudi
en Christophe, is ‘t juist? En op algemene
aanvraag hebben ze mij dus opnieuw gevraagd om het te doen.

Wat was uw persoonlijke reactie toen u de
vraag kreeg?
PS: Ik was zeer blij, want ik vond het drie
jaar geleden al een hele toffe ervaring, en
er was ook een massa publiek, en dat is
natuurlijk altijd meegenomen. Toen Robert Cardyn me vroeg om het opnieuw te
doen, was ik in de eerste plaats vereerd.
Ten tweede blij, want het was een toffe
ervaring, zoals ik al zei, en ten derde kijken we dan nu weer uit naar iets nieuws,
weer een nieuwe ervaring, zal ik zeggen, hé.

Ja, zo optreden met een harmonie, is dat
uniek voor jou, of komt dat ook op andere
plaatsen voor?

Het Nieuwsblad, 3-2-1997 (den AST, Archief Halse Harmonie)
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CC: Wel, ik studeer muziek aan het Conservatorium van Brussel,
en ik moet zeggen, dat helpt een heel stuk, maakt het een
beetje gemakkelijker.

Ik kan mij voorstellen dat voor zo’n zaak heel wat repetities aan
bod komen. Kan Paul zich daarvoor telkens vrijmaken?
PS: Wel, dat hebben we toch gedaan, verleden keer zeker, en
nu ook, wij gaan nu nog zwaar repeteren. Zij zijn eigenlijk al
twee maanden bezig met de nummers te repeteren, en ik
heb dan nog een generale repetitie maandagavond, dus die
avond er volledig tegenaan, dan woensdagavond. Dan
voorzien we zaterdag voor mezelf nog een soundcheck, dus
ben ik er nog drie volledige avonden mee bezig.

Zou het ook niet leuk zijn om eventueel door Vlaanderen te
trekken met ‘Paul Severs in Harmonie’?
PS: Ja, dat zou zeker leuk zijn, wij hebben daar toen al over
gesproken, want ik zei toen al tegen Rudi Bunnens, en tegen
Robert Cardyn, en tegen Christophe, dat we dat eigenlijk
zouden moeten kunnen doen. Vooral bijvoorbeeld ‘De
Meent’ zou daarvoor dan zeer goed in aanmerking kunnen
komen, of ‘De Ploter’ in Ternat, en ‘De Westrand’ in Dilbeek, dus zeker hier in de streek, de Brabantse streek, zou ik
zeggen. Maar ja, kijk, het is een hele organisatie, je moet
het organiseren, en je moet er natuurlijk publiek naartoe
krijgen. Niet dat dat onmogelijk is, maar daar komt veel
werk bij kijken.

Dan kijk je even naar Rudi. Zie je het praktisch mogelijk, Rudi?
RB: Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om me daarmee
nu te overvallen. Want uiteraard, de meeste muzikanten zijn
amateurs, dus wij kunnen moeilijk zeggen dat wij nu een
maand of twee elke week op tournee gaan. Ik denk dat wij
dan wel met een paar muzikanten moeilijkheden zouden
krijgen. Maar ik denk dat er altijd over te praten zou zijn,
mocht dat bijvoorbeeld in een aantal culturele centra kunnen.

Programma 29-30 januari 2000 (den AST, Archief Halse Harmonie)

Er zal waarschijnlijk in vergelijking met vorige keer ook een
aantal nieuwe nummers bijkomen, Paul?

PS: Ja, we hebben er toen ook over gepraat, en het enige probleem was dat er eigenlijk niemand was die kon zeggen dat
hij de tijd had om het te organiseren. Ja, Robert Cardyn, dat
is een man die eigenlijk hier in Halle heel – hoe zou ik zeggen – gedienstig is, maar om bijvoorbeeld naar Dilbeek te
gaan trekken en daar dagelijks de mensen te enthousiasmeren, dat is wat anders. Je moet eigenlijk een – ik zal maar
zeggen – een pion hebben die daar ter plaatse werkt.

PS: Ja, absoluut. We hebben eerst vooral een overzicht van mijn,
euh, ja, Rudi zei het nog aan de telefoon, van de ‘best-off’,
en dat is inderdaad zo, de grootste hits zitten er natuurlijk
nog altijd bij; ‘Ik ben verliefd op jou’, ‘Geen wonder dat ik
ween’, ‘Zeg eens meisje’… Maar we hebben het totale programma met een tiental nieuwe nummers vernieuwd. Eerst
dachten we er een aantal van verleden keer uit te halen,
maar dat vonden we niet zo’n tof idee, omdat we ze toen allemaal hebben ingestudeerd en ook allemaal hebben uitgeschreven voor vijftig muzikanten. We houwen ze gewoon, en
we hebben gewoon die andere er bijgevoegd, hé hé.

Want jij hebt toch eigenlijk wel een trouwe fanclub die naar elk
optreden gaat.
PS: Ja, zeker, en die zouden overal meevolgen, maar dat alleen
is natuurlijk nog niet voldoende om de zaal vol te spelen. Je
moet eerst en vooral ook een aantal sponsors hebben ginder
in de streek, ten tweede moet je ook het publiek van die
streek kunnen warm maken, en dat is een organisatie op
zichzelf. Ik heb ooit eens horen vertellen dat Tura zo’n man
heeft, naar het schijnt was dat een professor-leraar, die
meer dan één derde van de concerten van een tournee voor
zijn rekening nam. Dus als we zo iemand vinden, dan ben je
natuurlijk weg op.

Moet de muziek herschreven worden, Rudi?
RB: De bestaande nummers van vorige keer zijn dus speelklaar,
en de nieuwe nummers zijn uiteraard herschreven, en deze
keer heeft mijn collega die mee is, Christophe, daar héél
hard aan gewerkt. Dat mag ook wel eens gezegd worden,
vind ik.

Daar gaan we straks over praten. We gaan eerst even luisteren
naar een stukje van drie jaar geleden, het was…

Ja, we gaan nog even pauzeren met een heel speciaal nummer.
Misschien weet Paul Severs daar ook nog iets van, want Victoria
bestaat twintig jaar, en Paul Severs heeft ooit eens het ‘Victorialied’ ingezongen. Wij zijn in de archieven gaan duiken, en we
hebben dat lied ook teruggevonden.

RB: Ik denk dat wij ‘Jij bent mijn idool’ klaar hebben.

Daar gaan we even naar luisteren.
・ ‘Jij bent mijn idool’ ・

・ het ‘Victorialied’ ・

Een voorbeeldje van drie jaar geleden, ‘Jij bent mijn idool’, een
stukje van Paul Severs. Christophe, jij hebt dus de nieuwe nummers herschreven, is dat een zware taak?

Dat was dus een nummertje uit de beginperiode, en Paul Severs
weet er eigenlijk niet zoveel van.

CC: Ja, dat kan je wel zeggen. De enige informatie die we krijgen zijn de akkoorden van Paul, het akkoordenschema, en
die moeten dus volledig uitgeschreven worden voor alle instrumenten én getransponeerd.

PS: Nee, ik kan mij daar niets meer van herinneren. Ik moet
alleen zeggen dat het eigenlijk nog wel plezant klinkt. Maar
hoeveel jaar is dat geleden, zegt u?

Heb je daarvoor een opleiding gekregen?
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dyn, en die vertelde mij dat hij al heel veel reactie heeft gekregen, dus die zijn er allemaal opnieuw.

Misschien toch even de praktische info vermelden, Christophe?
Waar kan men kaarten verkrijgen?
CC: Dat is dus op drie plaatsen: ‘De Triangel’, in het centrum,
dan in taverne ‘De Vernisboer’, ons repetitielokaal, en bij
Robert Cardyn. Daar kan je telefonisch reserveren op het
nummer 02/ 356 66 45.

Ja, dus 02/ 356 66 45. Daar kan je dus kaarten reserveren, en
de kaarten kosten 300 fr. Paul, de Vlaamse muziekwereld zit
tegenwoordig toch in een kleine crisis. Wat betekent dat voor de
carrière van Paul Severs?
PS: Wel, ik heb de indruk dat het voor mij eigenlijk eerder een
goede zaak is. Ik zie het eerst en vooral aan de boekingen
die ik nu al heb voor 2000 en zelfs voor 2001. Nu zeggen
vele organisatoren van ‘Kijk eens, al die jonge mannen, die
meisjesgroepen – behalve natuurlijk K3, die het op het
ogenblik zeer goed doen – zijn een beetje aan het verdwijnen’, omdat er geen tv meer is, en dan gaan de organisatoren duidelijk terug naar de gevestigde waarden, want die
kennen de mensen al heel lang. Maar nieuwe groepen zoals
Shana bijvoorbeeld, Shana is trouwens ontbonden, dat horen of zien ze dan niet meer, en dan denken de mensen automatisch van ‘Ja, die bestaan niet meer’. Ik zag onlangs bijvoorbeeld Jimmy Frey nog bij een optreden, en ik zei van
‘Hé’, ‘Jaja’, zei hij, ‘ik heb goede reacties, de mensen gaan
terug naar de gevestigde waarden’.

Gehandtekende zelfklever uitgedeeld na het concert van 29 januari 2000
(Privécollectie Peter François)

Het moet achttien, negentien jaar geleden zijn, want wij bestaan
dus dit jaar twintig jaar. Misschien een ideetje om volgende
week nog eens te zingen in KC ‘t Vondel?

Je bent ook iemand die veel over de taalgrens werkt.
PS: Ja, heel veel, vooral in de zomer dan. In de winter is dat
minder. Maar in de zomer is er heel veel werk voor mij in
Wallonië, en ook een beetje het noorden van Frankrijk. Dat
komt omdat ik ooit eens een plaat heb gemaakt, ‘Zeg eens
meisje’, en we hadden die op de B-kant gecovered in het
Frans, en gewoon opgestuurd naar de Franstalige tegenhanger van ‘Tien om te zien’, ‘Dix qu’on aime’, op RTL. Die
plaat kwam daar plotseling binnen, we kregen tv, we stegen, we stegen, we stegen, we kwamen hop, op nummer 1,
en daarmee waren we eigenlijk ook in Wallonië gelanceerd.

PS: Ja, waarom eigenlijk niet. Er zit trouwens een bigband achter, hoorde ik, want het is een bekend deuntje, geloof ik.

Goed, we gaan terug naar volgend weekend, dus zaterdag 29
januari om acht uur, zondag 30 januari om drie uur. Hoe verloopt de kaartenverkoop?
CC: Ja, ik heb hier juist gehoord dat veel tribunekaarten reeds
verkocht zijn. Dus wij hopen op een volle zaal.

Ja, tweemaal een volle zaal.
CC: Liefst.

Want je hebt er ook fans die ook naar de optredens in Vlaanderen komen.

Rudi, buiten Paul Severs, is er ook nog muziek voorzien zonder
Paul Severs?

PS: Ja, er komen trouwens ook heel veel mensen uit Wallonië
hier naar Halle, hier met de Harmonie.

RB: Wij beginnen de beide delen met een eigen nummer, een
modern nummer, dus mensen die ons klassieke optreden
kennen, moeten niet verwachten dat we nu zullen beginnen
met een bepaalde ouverture van Beethoven, bijvoorbeeld.
Maar het zal dus wat meer in het bigband genre zitten, een
beetje in de stijl van het ganse programma.

Ik denk dat we hier kunnen afronden. Het gaat door allemaal
zaterdag 29 januari om acht uur, zondag 30 januari om drie uur
in de namiddag. Dus kaarten 300 fr. en informatie en reservatie
kan op het telefoonnummer 02/ 356 66 45. Ik kijk even naar
Rudi of hij nog iets wil toevoegen
RB: Ik zou toch van de gelegenheid willen gebruik maken om
Victoria te bedanken, voor de steun die wij toch voor elk
concert krijgen van jullie.

En daarna Paul Severs.
RB: En daarna is het een volledige show Paul Severs. Dat is wel
belangrijk, wat Paul daarstraks ook gezegd heeft, het is dus
niet zo dat Paul eventjes een gastoptreden komt maken van
drie, vier nummers. Het is echt, ik noem het zo de ‘best-off
Paul Severs’. Het is echt een volledig optreden.

We gaan na het nieuws ook nog even luisteren naar de nieuwste
singel van Paul Severs. Ik kijk ook even naar hem of hij nog iets
toe te voegen heeft?
PS: Dat ze ook kaarten kunnen verkrijgen in ‘De Triangel’, want
voor veel mensen is dat misschien nog makkelijker als telefoneren, en ook in de, ja, in het repeteerlokaal…

Misschien heb jij ook een idee, Paul, van de reacties, van je fans
dan vooral, die nadien zijn gegeven. Vonden ze dat goed?

Brasserij ‘De Triangel’ en taverne ‘De Vernisboer’. Christophe,
nog iets toe te voegen over de muziek?

PS: Ja, ze vonden dat enorm goed. Achteraf werd er een video
te koop gesteld, er was een bedrijf die dat had opgenomen.
Ik ben die video nu trouwens dagelijks aan het bekijken om
mijn stof nog eens te herzien, want er zijn toch bepaalde
dingen die anders beginnen dan bij de gewone cd, omdat
zij een arrangement hebben geschreven, en omdat ik alles
grondig wil kennen, heb ik de video opnieuw gekeken Het
bewijs was daar dat de fans die video eigenlijk ook allemaal
hebben gekocht. Ze vonden dat zo uniek, en achteraf vertelden ze mij ook dat ze er terug zouden zijn als ik dit ooit
nog deed. De fans moesten nu reserveren via Robert Car-

CC: Over de muziek?

Of iets anders?
CC: Nee, eigenlijk niet.

Goed, we gaan naar het nieuws luisteren vanuit Brussel en daarna luisteren we naar de nieuwe singel, de laatste singel van Paul
Severs.
–6–

Harmonienieuws

• Op deze pagina staan links naar webshops zoals Coolblue, booking.com, Torfs, Decathlon en nog vele andere winkels.
• Als je via die links op de Trooperpagina van onze vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen.
• De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen
zoals je normaal shopt, zonder 1 cent extra uit te geven.
• Van elke aankoop die jij doet, gaat er gemiddeld 5%
naar onze kas. Iedereen blij!

Lena
Kort na de geboorte van Amber, dochtertje van Pieter en
Wendy, is er opnieuw groot nieuws bij de familie Plessers:
slagwerker Maarten Plessers en Joke werden de fiere ouders van Lena, geboren op 13 maart 2019. Proficiat ook
aan de nonkels Pieter en Thomas en de grootouders Sofie
en Rik!

Makro
Ook via Makro kan je ons steunen. Het enige wat je moet
doen, is je Makrokaart koppelen aan onze account. Dat
kan via de website www.leuksteuntje.be. Volg daar al de
nodige stappen en kies de Koninklijke Harmonie SinteCecilia Halle als je favoriete vereniging. Het kost je niets,
maar het brengt ons bij elke aankoop 3% op. Als je elke
week gaat winkelen voor 100 euro, spaar je in je eentje al
snel 150 euro bij elkaar voor de vereniging. En zoals voor
elke vereniging geldt de leuze: alle beetjes helpen.

Muzikanten
Luc Walravens was lange tijd een vaste waarde als bastuba in ons orkest. We zijn dan ook zeer blij dat hij de
draad opnieuw opneemt.
We zijn nog steeds op zoek naar enkele nieuwe muzikanten! Je bent welkom op onze repetities op dinsdag om
20u in turncentrum Start65. Of je nu fluit, hobo, klarinet,
fagot, trompet, hoorn, tuba, euphonium, trombone of
slagwerk speelt ... je kan er nog bij. Geef op voorhand een
seintje zodat we de nodige bladmuziek kunnen voorzien.
Neem vrijblijvend contact met de voorzitter of een muzikant.

Stadsapp
Kent u de stadsapp van de stad Halle? Met deze app blijft
u op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit de stad. Ook
onze harmonie is te vinden in deze app. Koppelt u onze
vereniging ook om op de hoogte te blijven van onze concerten? Wij doen de rest. Installeren kan vanuit Google
Store (Androïd) of de App Store (iOS)
https://www.halle.be/onzestadapp

Trooper
Sinds kort is onze vereniging aangesloten bij Trooper.
Deze organisatie sponsort al wie aangesloten is door een
deel van het aankoopbedrag door te storten naar onze
rekening. Zo werkt het:
• Ga naar www.trooper.be/khhalle.be
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