Harmonie Moerzeke in het
kort
Moesicali: muziekinitiatie en
kleuterritmiek
Jeugdharmonie
Grote harmonie, geklasseerd in 1ste
afdeling
Optredens met gastzangers
Uitverkochte concerten
Diverse projecten en
samenwerkingen

Wie zijn we?

#Jeugd
#Harmonie
#Moerzeke

De Harmonie van Moerzeke telt 65 muzikanten
en wordt muzikaal geleid door Filip Van Damme.
Onze muziekvereniging heeft een gevarieerde
muzikale bezetting met overwegend jonge
muzikanten. Dit is mede te danken aan de
doorgedreven jeugdwerking, een goede
samenwerking met de Muziekacademie van
Hamme en een gedegen interne muzikale
begeleiding.

Contacteer ons
info@harmoniemoerzeke.be
Secretariaat: Peggy Windey
(0473/694589)
Voorzitter: Kathleen Van den
Berghe (0486/685908)
www.harmoniemoerzeke.be

Harmonie
Eendracht
Moerzeke

Dan heeft onze
jeugdharmonie jou
zeker iets te bieden….
We zijn een enthousiaste jonge groep muzikanten
tussen 10 en 20 jaar.
Je kan gratis een instrument gebruiken en we
zorgen voor gratis herstellingen.
We spelen enkele concerten per jaar voor een
geïnteresseerd publiek.

Herken je jezelf hierin?
Speel je een blaasinstrument of slagwerk?
Wil je je graag samen amuseren met andere
muzikanten van jouw leeftijd?
Hou je van moderne film– en popmuziek?
Wil je graag af en toe optreden voor een groot
publiek?
Wil je graag op een ontspannen manier muzikaal
bijleren?

We werken samen met de Academie van Hamme:
onze repetities worden erkend voor het vak
samenspel.
We organiseren jaarlijks een leuk en actief
muziekkamp/muziekweekend.
We zorgen voor muzikale ondersteuning.
Naast de muziek maken we ook tijd voor leuke
randactiviteiten, zoals een filmavond, zwemmen,
schaatsen, muurklimmen, feestjes,…
Je lidmaatschap en verzekering zijn gratis.

Even concreet
Als je minstens een jaar instrument gevolgd
hebt aan de Academie, kan je reeds ons
jeugdorkest vervoegen.
Van zodra je drie jaar een instrument
bespeelt kan je deel uitmaken van de grote
harmonie.
De jeugdharmonie repeteert 2 keer per
maand op vrijdag van 19.00u tot 20.00u.
Het grote harmonieorkest repeteert
wekelijks op vrijdag van 20.00u tot 22.00u.
Deze repetities vinden plaats in
Ontmoetingscentrum ‘De Vrede’ in
Moerzeke.
Als je graag eens komt luisteren of
meespelen ben je altijd welkom op een
repetitie. Je kan natuurlijk ook altijd eens
contact nemen met onze dirigent, Filip Van
Damme (0478/355033).

