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Inleiding
Deze	 nieuwsbrief	 is	 de	 eerste	 met	 de	 nieuwe	 look	 &	 feel	 van	 vtbKultuur	 en	 ook	 de
aankondiging	van	onze	nieuwe	website.

Door	dit	 nieuw	sjabloon	 te	 implementeren	willen	we	 jullie	 de	mogelijkheid	 leveren	om
vanuit	de	 inhoudsopgave	rechtstreeks	door	 te	klikken	naar	het	onderdeel	dat	 jullie	het
meest	 interesseert.	Wij	beseffen	dat	onze	nieuwsbrieven	 in	normale	omstabndigheden
nogal	uitgebreid	zijn	en	dat	niet	elk	onderdeel	voor	 ieder	van	jullie	even	interessant	 is,
vandaar	deze	oplossing.

Het	 is	 nog	 even	 zoeken	 om	 onze	 huiskleuren	 af	 te	 stemmen	 op	 die	 van	 onze
moederorganisatie	maar	we	zijn	er	van	overtuigd	dat	we	binnenkort	tot	een	harmonieus
geheel	kunnen	komen.

We	 hebben	 ook	 van	 de	 gelegenheid	 gebruik	 gemaakt	 om	 onze	 verschillende
verzendlijsten	 samen	 te	 voegen	 tot	 één	 globale	 lijst	 waarbij	 iedereen	 die	 zich	 in	 het
verleden	niet	heeft	uitgeschreven	opnieuw	werd	opgenomen.	Op	deze	manier	kunnen
we	vermijden	dat	jullie	deze	nieuwsbrief	meermaals	in	jullie	mailbox	ontvangen.

En	 natuurlijk	 is	 er	 ook	 de	 nieuwe	website	 van	 ProMusica².	 Er	 wordt	 nog	 verder	 aan
gewerkt	 maar	 neem	 gerust	 al	 eens	 een	 kijkje	 en	 luister	 ook	 al	 eens	 naar	 enkele
fragmenten	 die	 werden	 opgenomen	 tijdens	 live	 optredens,	 dit	 zowel	 met	 onze	 eigen
producties	als	met	professionele	ensembles.

Veel	leesgenot	en	hou	het	in	de	eerste	plaats	gezond,

Het	ProMusica²	team

Om	te	beginnen
Laten	we	u	 tijdens	deze	 tweede	culturele	 lockdownperiode	genieten	van	een	opname
van	het	Ensemble	Oni	Wytars	met	muziek	van	het	Hof	van	Napels	omstreeks	1600.	Dit
ensemble	 was	 te	 horen	 tijdens	 de	 71.	 Staufener	 Musikwoche	 in	 augustus	 2019.	 Ook
verder	 in	 deze	 nieuwsbrief	 zijn	 opnames	 te	 horen	 van	 ensembles	 die	 concerteerden
tijdens	de	71.	Staufener	Musikwoche.

Kunnen	wij	als	culturele	vereniging	verder
overleven?

Een	 culturele	 vereniging	 kan	 niet	 leven	 zonder	 leden.
Daarom	 deze	 oproep	 om	 vtbKultuur	 te	 steunen.	 Wij
kunnen	 wel	 degelijk	 overleven	 dankzij	 jullie	 steun.	 En
die	steun	kan	je	geven	door	een	vtbKultuur-pas	aan	te
schaffen.

Een	 vtbKultuur-pas	 is	 de	 lidkaart	 van	 vtbKultuur.
Momenteel	werkt	het	grootste	deel	van	de	diverse	afdelingen	en	themagroepen	hier	al
mee.	 Deze	 vtbKultuurpas	 kan	 je	 via	 vtbKultuur	 |	 ProMusica²	 aanschaffen.	 Neem
hiervoor	even	een	kijkje	op	onze	pagina.

Dit	 lidmaatschap	 is	 een	 gezinslidmaatschap.	 Een	 lid/gezin	 sluit	 zich	 aan	 bij	 één	 van
onze	 afdelingen	 en	 betaalt	 ook	 het	 lidgeld	 op	 de	 rekening	 van	 die	 afdeling.	 De
voordelen	die	je	hiervoor	in	de	plaats	krijgt,	zijn	geldig	bij	alle	vtbKultuur-afdelingen.	De
vtbKultuur-pas	 is	 geldig	 voor	 alle	 gezinsleden	 die	 op	 hetzelfde	 adres	 wonen.	 ‘Op
hetzelfde	 adres	 wonen’	 interpreteren	 we	 soepel	 zodat	 bijvoorbeeld	 ook	 kinderen	 die
maar	halftijds	op	dit	adres	wonen	omwille	van	co-ouderschap	maar	ook	partners	die	niet
officieel	samenwonen	kunnen	mee	profiteren	van	het	gezinslidmaatschap.

Het	lidmaatschap	is	telkens	geldig	tot	31	december.	Vanaf	1	september	kunnen	passen
voor	het	daaropvolgende	jaar	gekocht	worden.

En	 je	 krijgt	 niet	 alleen	 kortingen	 bij	 evenementen	 die	 georganiseerd	 worden	 door	 de
verschillende	afdelingen	en	themagroepen.	Maar	ook	van	het	volgende	kan	je	genieten:

5	euro	korting	bij	 de	aankoop	van	een	Open	Monumentenkaart	 (20	 i.p.v.	25	euro).
Met	een	Open	Monumentenkaart	krijg	je	toegang	tot	uitzonderlijke	erfgoedplaatsen	in
Vlaanderen	 en	 heel	 wat	 kortingen	 en	 voordelen	 bij	 meer	 dan	 250	 monumenten	 in
Vlaanderen.
6	 euro	 korting	 bij	 de	 aankoop	 van	 een	 Museumpas	 (53	 i.p.v.	 59	 euro).	 Met	 een
Museumpas	kan	je	een	jaar	lang	de	permanente	tentoonstellingen	van	meer	dan	170
musea	gratis	bezoeken.	Ook	heel	wat	tijdelijke	tentoonstellingen	kan	je	gratis	of	met
fikse	korting	bezoeken.
Minstens	 4	 keer	 per	 jaar	 de	 nationale	 nieuwsbrief	 OOGwenk,	 boordevol	 culturele
inspiratie,	in	de	mailbox.
Regelmatig	 extra	 voordelen	 zoals	 mooie	 kortingen	 voor	 unieke	 voorstellingen	 of
evenementen.

Zoals	 je	 ziet	 kan	 je,	 door	 een	 vtbKultuur-pas	 via	 vtbKultuur	 |	 ProMusica²	 aan	 te
schaffen,	met	heel	het	gezin	 in	heel	Vlaanderen	terecht	voor	ciulturele	activiteiten	met
korting.	Op	die	manier	is	je	investering	van	20	EUR	heel	snel	terugverdiend

BELANGRIJK:	 Vanaf	 1	 januari	 2021	 zijn	 VAB-leden	 niet	 langer
automatisch	 lid	 van	 vtbKultuur.	 Wensen	 deze	 leden	 verder	 te
kunnen	genieten	dienen	zij	 zich	ook	 lid	 te	maken	van	vtbKultuur	à
20	EUR/gezin.

Wil	 je	onze	 themagroep	steunen?	Stort	dan	20	EUR	op	onze	 rekening	en	ontvang	de
vtbKultuur-pas	in	je	bus.

Coronatijden
Door	de	Covid-19	pandemie	valt	er	jammer	genoeg	heel	weinig	te	beleven	op	cultureel
vlak,	althans	in	de	vorm	van	live-optredens,	stages	of	workshops.

Vandaar	 dat	 we	 van	 deze	 tweede	 culturele	 lockdownperiode	 gebruik	 maken	 om	 onze
ensembles	nog	eens	aan	jullie	voor	te	stellen.	En	we	laten	jullie	toch	ook	wel	genieten
van	een	streepje	muziek.

We	hernemen	ook	de	publiciteit	voor	enkele	instrumenten	die	verkocht	worden	door	bij
ons	persoonlijk	gekende	muzikanten.

Aangezien	er	blijkbaar	 in	Nederland	workshops	mogen	doorgaan	 is	deze	 rubriek	 toch
nog	vrij	gevuld.

Onze	huisensembles

●	Batheon²	Consort

Het	Batheon²	Consort	 is	ontstaan	uit	het
voormalige	 Batheon	 Consort.	 Van	 dit
oornspronkelijk	 ensemble	 kan	 je	 enkele
opnames	beluisteren	via	hun	website.

Het	Batheon²	Consort	is	uitgebreider	dan
het	oorspronkelijke	consort	en	bestaat	uit
Anne	 Croonenberghs	 (zang),	 Katrien
Croonenberghs	 en	 Werner	 Mareels
(blokfluiten),	Karin	De	Block	 (tenorgamba),	Lies	Vercaeren	(basgamba)	en	Koen	Becu
(luit).

Het	 Batheon²	 Consort	 specialiseert	 zich	 in	 muziek	 uit	 de	 renaissance	 en	 de	 vroege
barok	met	de	nadruk	op	het	Engelse	 consort	 repertoire,	met	 componisten	 zoals	 John
Dowland,	Thomas	Morley	en	Orlando	Gibbons.	Maar	uiteraard	komen	ook	componisten
uit	 andere	 landen	 aan	 bod.	 Verder	 in	 deze	 nieuwsbrief	 kan	 je	 een	 heel	 recente	 live
opname	door	dit	ensemble	van	"Bonjour	mon	Coeur"	en	"Mon	Coeur	se	recommande	à
vous"	van	Orlandus	Lassus	beluisteren.

●	Tiletum	Consort

Het	Tiletum	Consort	is	nog	maar	in	het	begin	van	2020	opgestart	en	heeft	sindsdien	al
meer	in	lockdown	geweest	dan	dat	het	daadwerkelijk	heeft	kunnen	repeteren.

Het	consort	 is	ontstaan	als	gambaconsort	 in	de	schoot	van	Pro	Musica,	 tieltse	ateliers
voor	muziek,	woord	en	dans,	vzw	te	Tielt.	En	vandaar	ook	de	naam.	Tiletum	is	de	eerste
bekende	plaatsnaam	van	de	stad	Tielt	en	dateert	van	1105.

Momenteel	bestaat	het	consort	uit	Dirk	Moelants	(tevens	coach	van	dit	consort),	Karin
De	Block	en	Sabien	Van	Dale	(gamba's)	en	Werner	Mareels	(blokfluiten).	Wij	hopen	om
na	 deze	 nieuwe	 lockdownperiode	 ook	 Lies	 Vercaeren	 (gamba)	 terug	 te	 mogen
verwelkomen.

Wij	hopen	om	in	de	nabije	toekomst,	als	de	maatregelen	het	toelaten,	een	programma
met	Frans	barokmuziek	te	brengen.

●	Trio	Adriaen

Het	 Trio	 Adriaen	 werd	 opgericht	 in	 2018	 naar	 aanleiding	 van
een	 toonmoment	 in	 de	 Stedelijke	 Academie	 voor
Podiumkunsten	"Adriaen	Willaert"	te	Roeselare.

Het	trio	bestaat	uit	Astrid	Casteels	(tevens	coach	van	het	trio	en
blokfluitleerkracht	 aan	 de	 STAP	 te	 Roeselare),	 Beatrijs
Deboutte	en	Werner	Mareels	(blokfluiten).

Hieronder	spelen	we	enkele	stukken	van	Clemens	non	Papa.
	

●	Consort	Pro	Musica

Het	blokfluitensemble	Consort	Pro	Musica	blijft	momenteel	on	hold.

Muziekevenementen	georganiseerd	door
ProMusica²
Aangezien	 er	 momenteel	 geen	 culturele	 activiteiten	 mogen	 plaatsvinden	 kunnen	 wij
voorlopig	in	deze	rubriek	geen	opsomming	geven.

Muziekevenementen	waar	ProMusica²	aan	heeft
deelgenomen

●	24/10/2020:	Het	Batheon²	Consort	in	Halle

De	geplande	concerten	ter	nagedachtenis	van	de	overledenen	 in	het	AZ	Sint	Maria	 te
Halle	werden	afgelast.

In	 de	 plaats	 heeft	 het	 Batheon²	 Consort	 zaterdag	 24	 oktober	 in	 het	 AZ	 Sint-Maria	 te
Halle	 de	 herdenkingsviering	 voor	 de	 overledenen	 tijdens	 de	 periode	 oktober	 2019	 -
augustus	 2020	 opgeluisterd.	 Dit	 was	 zonder	 publiek	 maar	 door	 middel	 van	 een	 live
streaming.	Wij	willen	jullie	laten	meegenieten	van	werk	van	Orlandus	Lassus,	met	name
Bonjour	mon	Coeur	en	Mon	Coeur	se	recommande	à	vous.

Muziekevenementen	waar	ProMusica²	aan
deelneemt

●	12	&	13/12/2020:	Kerstconcerten	door	Al	Dente	en
het	Batheon²	Consort

[AFGELAST]

Onze	geplande	kerstconcerten	door	het	kamerkoor	Al	Dente	en	ons	Batheon²	Consort
in	 Brussel	 (Sint-Jacob	 op	 de	 Coudenberg)	 en	 Leefdaal	 (Sint-Lambertuskerk)	 zijn
omwille	van	de	huidig	geldende	maatregelen	afgelast.

Muziekevenementen	die	ProMusica²	wil
aanbevelen
Aangezien	 er	 momenteel	 geen	 culturele	 activiteiten	 mogen	 plaatsvinden	 kunnen	 wij
voorlopig	 in	 deze	 rubriek	 geen	 opsomming	 geven.	 De	 eerstvolgende	 concerten	 die	 in
onze	vorige	nieuwsbrief	werden	aangekondigd	zijn	dan	ook	afgelast.

Apero	Con	Fuoco
[AFGELAST]	FINT
Zondag	15	november	2020
In	cc	Gildhof
Fint	 is	 een	 kwartet	 bestaande	 uit	 Robin	 Van	 Heghe
(viool),	Dennis	Allegaert	 (accordeon),	 Isabel	Geerardyn
(gitaar,	 laureate	 academie	 Tielt)	 en	 Hannah	 Kruithof
(contrabas).	Ze	brengen	bekende	klassieke	meesterwerken,	vroege	ambient	music	en
tango,	tot	zelfs	folk	en	traditional.

Dit	 concert	 werd	 jammer	 genoeg	 voor	 de	 tweede	 keer	 door	 de	 coronacrisis
afgelast.

Musica	Flandrica	Damme	2020/21
	
Ook	 dit	 jaar	 bieden	 we	 de	 liefhebber	 van	 klassieke
muziek	7	Musica	Flandrica	concerten.

Om	garantie	 te	bieden	aan	de	veiligheidsnormen	 is	het
aantal	 plaatsen	 beperkt,	 en	 is	 er	 voldoende	 afstand	 in
de	opstelling	van	de	stoelen.

De	concerten	vinden	telkens	plaats	op	de	tweede	zondag	van	de	maand,	van	oktober
tot	april,	in	de	Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte	en	Heilige	Philippuskerk	in	Vivenkapelle.

Het	concert	start	telkens	om	11.00	u	en	aansluitend,	omstreeks	12.30	u,	kan	u	genieten
van	een	heerlijke	lunch	in	één	van	onze	kwaliteitsvolle	restaurants.	

Meer	info:	Musica	Flandrica	Damme

Uiteraard	 zullen	 ook	 hier	 de	 eerstkomende	 concerten	 van	 2020	 geannuleerd
worden.	
	

RedHerring	organiseert	tal	van	concerten.	Volg	hun
agenda.

Uiteraard	zullen	ook	hier	de	eerstkomende
concerten	van	2020	geannuleerd	worden.

Muziekinstrumenten	die	ProMusica²	kan
aanbevelen
In	deze	rubriek	kunnen	instrumenten	te	koop	aangeboden	worden	door	particulieren	die
rechtstreeks	gekend	zijn	bij	ProMusica²

●	Clara	Rooms-Hazeleger	(NL):	blokfluit

www.blokfluitpagina.nl	

Aangeboden	04-03-2020:
Alt	in	G	naar	Ganassi,	maplewood,	(Esdoorn)	gebouwd	door
Ella	Siekman	met	twee	bodies	466	en	440	Hz:
prijs:	800	euro	(excl	eventuele	verzendkosten).

Gelieve	bij	interesse	rechtstreeks	Clara	Rooms-Hazeleger	te	contacteren:
E:	jpcarooms@gmail.com.
M:	+31	6	2111	3821

●	Annette	Finckh	(B):	allerlei	instrumenten

Herbert	Paetzold	Consort	(SATB	-	462	Hz)

Kynseker	consort	in	pruimelaar.

Vraagprijs	3.750	EUR
	

Fehr	tenorblokfluit	(440	Hz)

Vraagprijs	650	EUR

Alexander	Heinrich	altblokfluit	Maestro	(Palisander	-
440	Hz)

Vraagprijs	250	EUR

Nicolaus	Amatus	(kopie)	4/4	viool	met	strijkstok,
kinsteun	en	oude	koffer

Binnenin	is	te	lezen:	Nicolaus	Amatus	1646,	Cremona	(dit
is	een	kopie),

Vraagprijs	3.450	EUR

Camillus	Camilli	(?)	Richard	Wagner	4/4	viool
	
Porte	l'étiquette	Camillus	Camilli	Mantua	1739.	Probablement
fausse.		
Fabrication	présumée:	Allemagne	début	XXe	siècle.	
Marques	 sur	 le	 bois:	 recherche	 un	 effet	 de	 vieillissement;
elles	sont	probablement	artificielles.
Le	 manche	 est	 probablement	 d'origine:	 pas	 de	 traces	 de
remplacement.	
Le	sommet	du	manche,	généralement	en	forme	de	volute	est
en	forme	figurative	sculptée	et	représente	Richard	Wagner.	
Chevalet	Aubert	France
Cordier	joliment	ornementé
Ce	violon	est	très	original	et	décoratif.	
Vraagprijs	1.900	EUR

Vieux	tambour	Africain

En	bois,	sur	3	pieds.		Corps	et	pieds	sculptés,	beau	motif.
1	manette
Dimensions:	66	cm	haut,	diamètre	27	cm	+	manette	3	cm.
1	morceau	de	bois	parti	sur	un	des	pieds.
Minuscule	trou	sur	la	peau.

Vraagprijs	85	EUR

Gelieve	bij	interesse	rechtstreeks	Annette	Finckh	te	contacteren
E:	annette.finckh@scarlet.be
M:	+32	479	612398

Een	muzikaal	tussendoortje	?
Ook	het	Ensemble	1684	was	te	gast	tijdens	de	71.	Staufener	Musikwoche	met	hun
programma	"Ensemble	1684	spielt	Johann	Rosenmüller"

Maar	er	is	nog	meer	dat	wil	ProMusica²	aanbevelen
Naast	 concerten	en	 instrumenten	wil	ProMusica²	 ook	 jullie	 aandacht	 vragen	voor	het
volgende

De	 liefhebbers	 van	 blokfluitmuziek
kunnen	 eens	 een	 kijkje	 nemen	 op	 de
site	 van	 Isabel	 Favilla.	 Je	 kan	 daar
aan	 zeer	 voordelige	 prijzen	 prachtige
cd's	van	en	met	haar	kopen.

Isabel	 Favilla	 werd	 geboren	 in
Brazilië	 in	 1984.	 Ze	 studeerde	 piano,
klavecimbel	en	blokfluit	aan	de	Escola
de	 Música	 de	 Brasília.	 In	 2007

behaalde	ze	een	master	diploma	aan	het	Koninklijk	Conservatorium	van	Brussel.	Later
verhuisde	zij	 naar	Nederland	om	zich	 te	 specialiseren	 in	historische	 fagotten.	 In	2012
behaalde	 zij	 een	 tweede	 bachelor	 diploma	 aan	 het	 Koninklijk	 Conservatorium	 te	 Den
Haag.

Isabel	 trad	 op	 als	 soliste	 en	 orkestmusicus	 in	 verschillende	 Europese	 en	 Zuid-
Amerikaanse	 landen,	 met	 ensembles	 zoals	 Concerto	 d'Amsterdam,	 La	 Sfera
Armoniosa,	 Arcade	 Ensemble,	 Le	 Concert	 Bourgeois	 en	 Les	 Muffatti.	 Ze	 trad	 op	 met
dirigenten	als	o.a.	Fabio	Bonizzoni,	Mike	Fentross,	Peter	van	Heyghen,	Ryo	Terakado
en	Paul	Dombrecht.

In	opnames	is	zij	te	horen	op	zowel	blokfluit	als	fagot	met	Il	Complesso	Barocco	(Alain
Curtis),	Collegium	Musicum	Den	Haag	(Claudio	Ribeiro),	Orquestra	Barroca	de	Juiz	de
Fora	(Luis	Otavio	Santos)	en	Les	Muffatti	(Peter	van	Heyghen).

Samen	 met	 Inês	 d'Avena	 richtte	 ze	 het	 blokfluitduo	 Schifanoia	 op,	 dat	 werd
geselecteerd	 voor	 het	 International	 Young	 Artists	 Presentation,	 een	 deel	 van	 de	 Laus
Polyphoniae	Festival	in	Antwerpen	2009.

In	 2011	 richtte	 ze	 haar	 eigen	 ensemble	 La	 Favilla	 op,	 dat	 erop	 gericht	 is	 het
solorepertoire	van	de	blokfluit	en	de	fagot	in	de	18e	eeuw	te	ontdekken.

In	2013	was	ze	medeoprichter	van	het	ensemble	Radio	Antiqua	dat	bekroond	is	met	de
Artistic	Residency	in	het	Centre	Culturel	de	Rencontre	van	Ambronay	(Frankrijk)	 in	 juli
2013.

Van	2010-2013	 trad	zij	op	bij	de	Stichting	Memorabele	Momenten	dat	op	hoog	niveau
muzikale	optredens	verzorgt	voor	zeer	jonge	kinderen.	Momenteel	geeft	ze	blokfluit-	en
fagotlessen	aan	de	School	for	Early	Music	of	Amsterdam.

Heel	erg	aan	te	raden	en	hieronder	krijg	je	al	een	voorproefje!

Luciano	 Massa	 is	 een	 Argentijnse
topmuzikant

Geboren	 in	 La	 Plata,	 Argentinië	 en
geprezen	 als	 een	 "intelligente	 en
getalenteerde	 gitarist	 met	 uitstekende	
mogelijkheden	 voor	 gitaar	 en
muziek".	 (Abel	 Carlevaro),	 Luciano
Massa	woont	al	10	 jaar	 in	Gent,	waaruit
hij	 zijn	 internationale
solocarrière	 gelanceerd	 heeft,	 met
concerten	in	België,	Nederland,	Spanje	en	Zwitserland.
Breedte,	kleuren,	rust,	energie,	nostalgie,	vreugde...de	muziek	van	Luciano	Massa	klinkt
als	een	metafoor	van	zijn	vaderland.

Luciano	 Massa	 voelt	 zich	 thuis	 zowel	 met	 tango,	 folklore	 en	 jazz	 muziek	 als	 met
klassieke	muziek.

Aarzel	niet	deze	topmuzikant	te	leren	kennen!	Zijn	cd's	zijn	te	koop	via	zijn	website.	En
uiteraard	hieronder	ook	een	voorproefje.

Stefaan	 Vanheertum	 werd	 geboren
op	23	oktober	1956	 te	Gent.	Hij	was
vanaf	 jonge	 leeftijd	 actief	 in
verschillende	 koren,	 waaronder
Schola	 Cantorum	 te	 Gent	 en
Rundadinella	(o.l.v.	Florian	Heyerick).
Tegenwoordig	 zingt	 hij	 bij	 het	 koor
Vivente	 Voce	 (o.l.v.	 Jeroen
Keymeulen)	 en	 Koriolis	 (o.l.v.	 Joris
Derder).	 Een	 aantal	 vroege
concertervaringen	 als	 koorzanger
waren	 belangrijk	 voor	 Vanheertums
muzikale	 vorming.	 Zo	 lieten
meezingen	 in	 J.	 S.
Bachs	 Mattheuspassie	 en	 de
deelname	 aan	 de	 uitvoering	 van
Benjamin	 Brittens	 War

Requiem	onder	leiding	van	de	componist	zelf	in	1967	een	blijvende	indruk	na.

Als	 jongeling	 studeerde	 Vanheertum	 altblokfluit,	 piano	 en	 altsax,	 en	 volgde	 lessen	 in
harmonie,	muziektheorie	en	-geschiedenis	aan	de	muziekacademie	van	Gentbrugge.	Hij
studeerde	scheikunde	aan	de	Rijksuniversiteit	Gent	en	behaalde	in	december	1982	een
doctoraat	 in	 de	 wetenschappen.	 In	 1983	 startte	 hij	 met	 zijn	 studies	 muziektheorie	 en
harmonie	 aan	 het	 Gentse	 muziekconservatorium	 (bij	 Norbert	 Goddaer),	 maar	 moest
deze	 wegens	 zijn	 werksituatie	 vroegtijdig	 stopzetten.	 Momenteel	 is	 Vanheertum
werkzaam	 als	 ‘European	 area	 sales	 manager’	 voor	 een	 vooraanstaand	 industrieel
bedrijf.

Vanaf	1986	schrijft	Vanheertum	regelmatig	muziek	en	ontwikkelde	zichzelf	gaandeweg
als	 componist.	 Hij	 is	 dus	 autodidact,	 al	 gaat	 hij	 nu	 en	 dan	 wel	 te	 raad	 bij	 bevriende
componisten.	Sinds	1995	organiseert	hij	geregeld	concerten	waarop	zijn	eigen	werken
door	 bevriende	 muzikanten	 worden	 gecreëerd.	 Vanheertum	 is	 lid	 van	 de
componistenverenigingen	SABAM,	UBC	en	ComAV.

Zijn	 laatste	 cd	 "Le	 	 canarie	 &	 la	 cerise"	 met	 Hilde
Coppé	 (sopraan),	 Inez	 Carsauw	 (mezzo),	 Jan	 van
Elsacker	 (tenor)	 en	 Guy	 Penson	 (piano)	 alsook	 zijn
andere	 cd's	 zijn	 te	 koop	via	 zijn	website.	Hierbij	 kunt	 u
ook	luisteren	naar	een	fragment	uit	zijn	laatste	cd.

En	uiteraard	zijn	er	ook

●	Muziekstages	in	België

Gelet	op	de	nieuwe	culturele	lockdown	zijn	er	geen	stages	in	België	te	melden.

●	Muziekstages	in	het	buitenland

Deze	stages	gaan	door	in	het	buitenland	en	elke	deelnemer	dient	zich	te	houden	aan	de
quarantainemaatregelen	van	de	ontvangende	lidstaat.

Op	 de	 Nederlandse	 Blokfluitpagina	 staan	 tal	 van
cursussen	 in	Nederland,	maar	ook	daarbuiten,	die	zich
specifiek	tot	blokfluitisten	richten

De	 Nederlandse	 vereniging	 Huismuziek	 (vereniging	 voor
samenspel	 en	 instrumentenbouw)	 richt	 eveneens	 tal	 van
cursussen	in.

Dynamoworkshops	staat	voor	ontspannende	culturele
workshops	in	de	Eifel.

vtbKultuur	|	Tielt
Onze	 themagroep	 vtbKultuur	 |	 ProMusica²	 wil	 hierbij
ook	 een	 forum	 geven	 aan	 de	 activiteiten	 van	 onze
zusterafdeling	vtbKultuur	|	Tielt.	
Waarbij	 vtbKultuur	 |	 ProMusica²	 zich	 voornamelijk
toelegt	 op	 de	 muzische	 kunsten	 gaat	 vtbKultuur	 |	 Tielt
voor	het	volledige	spectrum	aan	culturele	activiteiten.

Maar	 ook	 hier	 is	 er	 weinig	 nieuws	 omwille	 van	 de	 diverse	 maatregelen	 die	 genomen
worden	om	het	Covid-19	virus	te	bestrijden.

De	 lezing	door	Dirk	Verbeke	over	de	bevrijding	van	Tielt	door	onze	Poolse	bevrijders
was	in	ieder	geval	een	succes.	De	afwezigen	hadden	ongelijk.

Pro	Musica,	tieltse	ateliers	voor	muziek,	woord	en
dans,	vzw

Aangezien	 er	 ook	 een	 heel	 grote	 binding	 en	 samenwerking	 is	 tussen
ProMusica²	 en	 Pro	 Musica,	 tieltse	 ateliers	 voor	 muziek,	 woord	 en
dans,	vzw	is	het	niet	meer	dan	logisch	dat	wij	hier	ook	de	hoofdpunten	van
de	activiteiten	van	deze	ateliers	overnemen.

Door	het	verbod	op	alle	culturele	activiteiten	dienen	ook	de	tieltse	ateliers	voorlopig	hun
deuren	te	sluiten	voor	contactlessen.	Dit	niettegenstaande	dat	wij	alle	maatregelen	van
het	DKO	heel	 streng	opvolgen.	Ook	de	activiteiten	voor	onze	 -12jarigen	mag	PM	niet
verderzetten.

Dit	 is	heel	 jammer	en	er	werd	daaromtrent	vorige	week	reeds	een	mail	gericht	aan	de
Vlaamse	ministers	bevoegd	voor	cultuur	en	onderwijs.	Dit	wordt	uiteraard	van	heel	nabij
opgevolgd.

Op	een	klinkend	2021	met	vtbKultuur
Klank	 is	overal.	Maar	wat	 is	 klank	precies?	Zijn	het	de
geluiden	 rondom	 je?	 Is	 het	 de	 muziek	 die	 een
compositie	 is	 van	 verschillende	 klanken?	 Zijn	 het	 de
woorden	die	elkaar	 ritmisch	opvolgen	of	 is	het	de	stilte
als	er	helemaal	geen	geluid	meer	te	horen	is?	

Spits	alvast	je	oren.	Met	vtbKultuur	maken	we	je	in	2021
een	heel	 jaar	 lang	bewust	 van	alle	 klanken	 rondom	 je.
We	zullen	je	ontroeren	met	melodieuze	concerten	en	brengen	je	boeiende	verhalen	van
componisten	 en	 instrumentenbouwers.	 We	 nemen	 je	 mee	 naar	 stilteplekken	 zoals
abdijen,	kloosters	en	begijnhoven	waar	je	nog	de	zeldzame	rust	kan	ervaren.	We	maken
je	alert	voor	stads-	en	natuurklanken	tijdens	auditieve	ontdekkingstochten.	We	voeren	je
mee	op	de	kadans	van	slampoëzie	of	zetten	je	dansbenen	in	beweging	op	je	favoriete
songs.	 We	 brengen	 vredesklanken	 en	 doen	 oorlogsgeluiden	 verstommen.	 We	 laten
klokken	 luiden	 in	 beiaards	 en	 laten	 je	 de	 klank	 inkleuren	 van	 hout	 of	 koper.	 Klank	 is
alom	 en	 universeel,	 ook	 in	 de	 kunst.	 We	 verleggen	 al	 luisterend	 je	 grenzen	 met
verrassende	 wereldklanken	 en	 laten	 je	 meedeinen	 op	 de	 geluidsgolven	 van	 unieke
klankinstallaties.	

Kortom,	vtbKultuur	verlaat	de	alom	aanwezige	en	dominante	beeldcultuur	en	nodigt	je	in
2021	uit	voor	boeiende	luistertochten	met	ongekende	dimensies.	

Speciaal	 voor	 vtbKultuur	 schreef	 Maud	 Vanhauwaert	 een	 gedicht	 rond	 de	 klank	 van
stilte.	Sssssssssst!

En	om	te	eindigen
een	derde	ensemble	dat	te	gast	was	tijdens	de	71.	Staufener	Musikwoche:	Het	Calmus
Ensemble	met	een	humoristisch	"Das	mozärtliche	Schneewittchen"

Dank	aan	onze	subsidiënt	en	onze	sponsors

Denk	aan	het	milieu	en	lees	deze	nieuwsbrief	op	scherm.	Wil	je	toch	liever	een	papieren
exemplaar	lezen,	weet	dan	dat	je	deze	best	kan	printen	vanuit	de	webversie.	Klik	rechts
bovenaan	op	'Bekijk	de	webversie'	en	verstuur	vervolgens	naar	je	printer.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	je	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kun	je	je	hier	afmelden.

Je	kunt	ook	je	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voeg	je	promusica2@vtbKultuur.be	toe	aan	je	adresboek.
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