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INSCHRIJVINGEN 2016 - 2017
Op zaterdag 10 september vonden de inschrijvingen plaats voor
het werkjaar 2016 - 2017 (werkjaar 64!).

Aantal Leden
Aantal Leerkrachten
Muziekleer
1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar
5de jaar
Koor
Samenspel
Accordeon
Blokfluit
Cello
Dwarsfluit
Euphonium
Gitaar
Harp
Klarinet
Piano
Saxofoon
Slagwerk
Trompet
Viool
Zang

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016 2017
236 234 239 243 252 240
24
26
23
24
24
24
32
17
18
14
18
40
22
3
11
8
39
2
53
11
2
7
18

25
25
16
12
11
37
24
2
11
10
44
1
53
9
1
4
20

25
17
25
15
10
34
24
2
11
6
1
54
1
68
7
1
5
5

19
20
16
18
12
41
22
2
3
9
7
1
51
1
67
6
1
1
4
16

35
14
15
15
12
36
25
2
4
10
7
1
56
1
1
59
6
2
2
5
20

23
26
15
14
16
38
22
3
4
11
6
1
45
1
1
50
6
4
0
5
20
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Wie geeft les in ons Muziekatelier?
Groepsles
kinderen:

Erika Kindt, Els Vander Stricht,
Simon De Beelde, Herlinde Vandenberghe en
Marjan Scholliers
Koor:
Peter Hanselaer
Samenspel: Rein Van Bree en Peter Hanselaer
Accordeon: Daniël Heyndrickx
Blokfluit:
Rein Van Bree
Cello:
Lieven Vandewalle
Dwarsfluit: Adriana Racolta
Euphonium: Luc Bequé
Gitaar:
Daevid Baart, Jan Van Den Abbeele, Jeroen De
Brauwer, Johan Devuyst en Simon De Beelde
Harp:
Jacques Vandevelde
Klarinet:
Astrid Tison
Piano:
Adriana Racolta, Lucas Huisman,
Misael Mejia Rondo en Eva Vandewalle
Saxofoon: Astrid Tison
Slagwerk:
Brecht De Beelde
Viool:
Ignace Martens
Zang:
Karolien Drieghe en Paul Claus
Immanuel Van Daele (trompet) en Lodewijk Mispelon (piano)
beëindigden hun samenwerking met het MA. Het Muziekatelier
dankt hen voor hun inzet en wenst hen het beste toe in de
toekomst.
Els Vander Stricht (groepsonderricht), Luc Bequé (euphonium)
en Lukas Huisman (piano) verwelkomen we als nieuwe
leerkrachten. We wensen hen en hun leerlingen fijne muzikale
momenten toe!
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TERUGBLIK
14 mei 2016
Klasauditie dwarsfluit- en pianoklas o.l.v. Adriana Racolta en
Misael Rondo.
Opluisteren avondmis Pinksteren door koor en samenspel,
gevolgd door een broodmaaltijd.

16 mei 2016
Klasauditie (“Afternoon Tea Concert”) door de zangklas, o.l.v.
Karolien Drieghe en met medewerking van Peter Van Acker en
Eva Vandewalle.

05 juni 2016
De Sint-Denijskerk van Kalken nam opnieuw deel aan het
nationale evenement “Open Kerken“.
Het thema dit jaar was “Klanken en Stilte“: een zeer passende
combinatie en belevenis in een mooi en geklasseerd monument
zoals onze Sint-Denijskerk.
Als kerkbestuur waren we daarbij heel gelukkig dat we voor het
aspect “klanken” een beroep konden doen op lokale
organisaties en muzikale artiesten.
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Uiteraard werd het eerste optreden voorbehouden aan onze
organist Urbain De Wilde die ons liet genieten van prachtige
Bachmuziek op het geklasseerde “de la Haye” orgel, waarvan
de oudste delen dateren uit 1712.
Ook het Jeugdmuziekatelier onder leiding van dirigent Peter
Hanselaer liet ons genieten van enkele vocale hoogstandjes. Dit
ensemble blijft steeds verbazen door enerzijds het repertorium
en de meerstemmige uitvoering op een hoog niveau. Deze keer
hoorden we ook een echte primeur omdat het koor extra
begeleiding en ondersteuning kreeg op de dwarsfluit, bespeeld
door Fien Hanselaer.
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Dit onderdeel van de namiddag werd bijzonder gesmaakt en
geapprecieerd door de aanwezigen.
Tenslotte werden we nog vergast op een ”acapella“ optreden
van ons lokaal Gregoriaans Koor onder leiding van Walter
D’Hondt. Het Gregoriaans koor geniet al vele decennia een zeer
grote faam en heeft reeds diverse optredens op zijn palmares in
Vlaanderen, het wordt ook zeer regelmatig gevraagd voor
uitvoeringen in de Sint-Niklaas kerk en bij de Paters Karmelieten
te Gent.
Dankzij de vrijwillige enthousiaste medewerking van deze lokale
organisaties en personen, mogen we fier terugblikken op een
meer dan geslaagde namiddag met prachtige klanken in een
unieke Sint-Denijskerk van Kalken.
Proficiat en hartelijk dank aan iedereen.
Jo De Corte

15/06/2016
Vandaag konden de kinderen van het tweede jaar groepsles
deelnemen aan een voorstelling van soorten instrumenten. Ze
konden o.m. kennismaken met viool, accordeon, dwarsfluit en
slagwerk. Bedankt aan alle leerkrachten en Pepijn (1 ste jaar
slagwerk) om hun instrument zo enthousiast voor te stellen.
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22/06/2016
De twee groepen van het 1ste jaar o.l.v. juf Erika toonden tijdens
een “demonstratieles” wat ze dit jaar zoal geleerd hebben. De
kinderen en juf waren heel blij met de talrijke opkomst.
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25/09/2016
De jaarlijkse dankbedevaart, of de terugkomdag van het
Ziekenwerk, bisdom Gent op 25 september 2016 is nooit een
dag zoals alle andere.
Traditiegetrouw was er in de namiddag, in het “Jaar van de
Barmhartigheid”, een grote opkomst.
Een schitterende fotoreportage over de voorbije bedevaart,
gevolgd door koffie en geanimeerde gesprekken vol van
herinneringen aan de Lourdesbedevaart, brachten al vlug veel
ambiance in dit bonte gezelschap bij jong en minder jong.
Met een groet aan de Oostakkerse grot en een afsluitende
eucharistieviering werd de namiddag en ook het
bedevaartseizoen afgesloten.
Het Muziekatelier zette terug zijn beste beentje voor! Ik was blij
er nog eens te mogen bij zijn en heb er echt van genoten. Mooie
gezangen brachten veel sfeer in de basiliek. Er werd goed
gezongen en de klank was ronduit goed. Dit getuigden achteraf
een aantal aanwezigen. Wat klonk dit goed in mijn oren!
Na afloop nog een gezellig momentje voor de koorleden met
aperitiefje en het gebruikelijke rozijnenbrood, want niemand
mag met honger naar huis.
Dank u wel Muziekatelier Kalken en doe zo verder!

Agnes Lauwaet
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28 oktober 2016
Beste Peter, zoals altijd heeft het MA ervoor gezorgd dat de
opening van onze 46e boekenbeurs uitgroeide tot een fijne
happening.
Wil je dan de koorleden danken voor hun medewerking?
Iedereen was vol bewondering.
Het doet deugd steeds op jullie medwerking te kunnen rekenen.
Dank u wel, in naam van KWB!
Guido
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KLEINE ECHO
In onderstaand absurd verhaal zitten 10 muziekinstrumenten
verborgen. Vind jij ze alle 10?
In zaal Olympia nodigt de legertop haar officieren en hun partner
uit op het jaarlijkse bal van het leger:
“Dag meneer, ik ben Antonio, bent u kolonel of luitenant?”
“Ik ben Flavio, de dirigent van het orkest!”
“Hey Flavio, old man, you still love Formula 1? Sorry, ik kon
geen dirigent worden want ik hoor niet goed. Het motorgeluid
van een tank is mijn muziek. De Taliban joegen we zonder slag
of stoot uit Afghanistan!”
“Antonio, met u, baas, wil ik niet naar de oorlog. Dan ga ik nog
liever een ganse nacht pintelieren”
“OK, Flavio, als Europa u kan overtuigen om de wapens neer te
leggen, ga ik de ganse nacht me u mee. Worden we dan
opgepakt voor openbare dronkenschap, belanden we in een cel,
lopen we een delirium op of geraken we de weg kwijt, we
hebben in elk geval een leuke tijd gehad.”
Oplossing “Kleine Echo”
…Olympia nodigt…
…kolonel of luitenant…
“Hey Flavio, old man…
…hoor niet goed. Het motorgeluid…
…Taliban joegen we…
“Antonio, met u, baas, wil ik niet naar de oorlog. Dan ga ik nog
liever een ganse nacht pintelieren.”
...als Europa u kan…
…in een cel, lopen…
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Beste leden van onze vriendenkring...
een financiële bijdrage als steun voor de werking van onze VZW
blijft natuurlijk welkom. Deze middelen worden aangewend voor
de aankoop en het herstel van instrumenten, de aankoop van
partituren, de huur van één van onze muzieklokalen, briefport,
drukwerken, kopies ... Kortom voor alle mogelijke kosten die het
in stand houden van het MA met zich meebrengen.

Rekeningnummer:
BE 66 0688 9485 5743
Muziekatelier, 9270 Kalken.
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AGENDA
Op 12 februari 2017, 15.20u, mogen we onze eer verdedigen
op de koorwedstrijd van de provincie. Iedereen mag komen
supporteren!
Tijdens de “Week van de amateurkunsten” (WAK) brengt het
Muziekatelier op 30 april 2017 een optreden met als werktitel
“Muziek en Drank”.
Naar jaarlijkse gewoonte zal het koor zijn muzikale bijdrage
leveren aan de eucharistieviering t.g.v. Pinksteren op zaterdag
03 juni 2017 (herdenkingsmis Paul Hanselaer, stichter van ons
Muziekatelier).
Hou onze website in het oog voor verdere details.
FAMILIENIEUWS
Papa trots, mama blij, buikje weg, Lukas erbij. Op 23 juli 2016
werd het zoontje van Marijke Grimmonprez en Karel van
Bockstal geboren. Marijke is lid van samenspel en koor.
Op 06 augustus 2016 is Klaus geboren. Kleinzoontje van
Agnes Hanselaer (lid van samenspel).
Proficiat aan de kersverse ouders!
Op 24 oktober 2016 overleed Albert Voet, de schoonvader van
Calorine Verstraeten (koorlid). Oprechte deelneming aan de
familie.
POST
Dankjewel Thierry (Coopman) voor jouw trouwe medewerking
aan Echo (lay-out) gedurende 10 jaar. Het MA wenst jou, Erika
en de kinderen een mooie toekomst toe!

