
 
 

Beste voorzitters, bestuursleden, muzikanten en  dirigenten van de Tervurense muziekverenigingen, 

Beste directie, docenten en leerlingen van APKO, 

 

Als organisator van het jaarlijks gemeentelijk muziekfestival koos de K.F. Sint-Rochus voor een play-in, 

in samenwerking met APKO, die zal plaatsvinden op zondag 15 oktober 2017 om 15 uur in Pachthof 

Stroykens te Duisburg. 

 

Deze play-in heeft als doel een slotconcert te brengen met de muzikanten van de verschillende 

muziekmaatschappijen uit Groot-Tervuren en de leerlingen van de muziekacademie (APKO), dit onder 

leiding van leraren van de academie, Roger Derongé en Robby Boone. 

 

Het is de bedoeling van onze vereniging om met deze play-in de leerlingen(vanaf lagere 4) van de 

academie en elke geïnteresseerde muzikant van de verschillende muziekmaatschappijen de 

mogelijkheid te bieden om het een en ander bij te leren en door een goede samenwerking, de 

academie en de verschillende Tervurense muziekverenigingen dichter bij elkaar te brengen. 

Zo hopen wij ook met ons slotconcert een breder publiek aan te trekken. 

 

Wij rekenen erop dat elke muziekvereniging en de muziekacademie zullen vertegenwoordigd zijn door 

een omvangrijke groep enthousiaste muzikanten. 

Van elke deelnemer wordt verwacht om in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn tijdens de 

voorbereidende repetities. 

 

Planning : 

Eerste repetitie : 

Vrijdag 7 juli 2017 van 20 tot 21 uur in de Sint-Jozefsschool Eizer : eerste inleidende kennismaking met 

het project tijdens onze open repetitie. 
 

Tweede repetitie : 

Zaterdag 7 oktober 2017 van 14 tot 17 uur in de gemeentezaal te Duisburg (deze repetitie is echt 

cruciaal voor het project). 
 

Derde repetitie en slotconcert op zondag 15 oktober 2017 : 

- van 14 tot 15 uur : korte repetitie. 

- om 15 uur : slotconcert : - deel 1 : enkele ensembles van APKO. 

 - deel 2 : toonmoment van de play-in. 

Dit alles gaat door in Pachthof Stroykens Duisburg. 

 

Hoe inschrijven : 

Gelieve uw inschrijving door te geven via het digitale formulier achter deze link.(klik op de rode tekst) 

Om ons de mogelijkheid te geven jullie partituren klaar te maken, willen we vragen om in te schrijven 

vóór zondag 21 mei. 

Na de inschrijving ontvang je alle bijkomende praktische informatie per mail. 

 

Muzikale groeten, 

Andrea Tastenhoye 

Voorzitter K.F. Sint-Rochus Eizer 

Kunnen jullie dit bericht en deze link doorgeven aan jullie achterban en medemuzikanten? 

Koninklijke Fanfare Sint-Rochus  Eizer 

10 april 2017 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQA0CdBSKB81YxdLbOGMWrJa__fixx9nzygrZZfepK5iUfvA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

