
KONINKLIJK HARMONIEORKEST VOORUIT PUBLICEERT NIEUWE DVD EN TREKT NAAR SPANJE 

 

Nieuwe DVD Koninklijk Harmonieorkest Vooruit 

In oktober 2018 dook het voltallige korps van Koninklijk Harmonieorkest Vooruit de opnamestudio in 

voor de professionele audio- en video-opname van een nieuwe DVD: Fingerprints. 

“Een vingerafdruk is uniek. In dit labyrint van lijnen zit de eigenheid van een persoon 

miraculeus vervat. Door het achterlaten van die vingerafdruk maakt iemand zich dan ook vlug 

kenbaar. En dat is precies wat het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit met deze opname wil 

doen: haar volledige identiteit prijsgeven en u een beeld scheppen van de vele mogelijkheden 

en kwaliteiten die het orkest bezit:  21e-eeuwse hedendaagse muziek, beroemde symfonische 

literatuur, glorieuze filmmuziek of het begeleiden van een solist, … Koninklijk Harmonieorkest 

Vooruit en dirigent Erik Desimpelaere hebben het in de vingers!” 

Op de DVD zijn vier stukken te bekijken en beluisteren: 

- Sinfonietta, door Takahiro Sakuma 

- Polovtsian Dances, door Alexander Borodin 

- The Rising Sun, door Allen Vizzutti met Steven Devolder als solist 

- The Magnificent Seven, door Elmer Bernstein in een bewerking door dirigent Erik 

Desimpelaere 

Het orkest werd vergezeld door solist Steven Devolder, die bij het werk The Rising Sun soleerde op 

trompet, piccolotrompet en bugel. Steven Devolder genoot zijn muzikale opleiding in Gent, Rijsel en 

Maastricht en speelt momenteel bij het orkest van de Muntschouwburg in Brussel. Ook maakt hij deel 

uit van Belgian Brass en de Latin bigband Mucho Gusto. Vooruit bracht The Rising Sun reeds in 2013 

met als solist de componist van het werk zelf, Allen Vizzutti. 

De opname werd gemaakt in zaal cul’thus te Blankenberge op 21 oktober 2018 onder de professionele 

begeleiding van Jelle Tassyns, Belgisch componist, fluitist en pianist alsook eigenaar van de 

opnamestudio Arco-Music. 

De opname werd mogelijk gemaakt door de steun van de Nationale Loterij. 

De DVD is ondertussen verschenen en verkrijgbaar voor 15 euro door een mailtje te sturen naar 

info@vooruit.net, of nog liever: door onze crowdfunding te steunen! Meer info zie verder. 

 

Vooruit trekt naar Spanje 

Het orkest zit ondertussen niet stil. Voor de zomervakantie goed en wel van start gaat, staat het nog 

verschillende keren op het podium. Zo speelt Vooruit traditiegetrouw de finalewedstrijd van de 

International Composition Competition Harelbeke: een driejaarlijkse wedstrijd voor hedendaags 

compositorisch talent. Uit honderd inzendingen koos een internationale jury drie finalewerken, die op 

30 juni door Vooruit voor de allereerste keer uitgevoerd zullen worden in CC Het Spoor. De jury kiest 

die avond het winnende stuk onder de drie componisten die aanwezig zullen zijn. Ook het publiek 

stemt mee in de publieksprijs. 
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Daarnaast staan er nog twee dubbelconcerten op het programma met het Orchestre d’Harmonie de 

Saint Omer: op 3 juli treden beide orkesten op in Saint-Omer, op 7 juli staan ze dan weer samen op 

het podium in CC Het Spoor in Harelbeke. 

Waar echter het meest naar uitgekeken wordt, is de concertreis die de perfecte afsluiter zal vormen 

van alweer een boeiend muzikaal jaar. Met meer dan honderd muzikanten en instrumenten trekt 

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit van 16 tot 21 juli naar Spanje om daar deel te nemen aan het 

Certamen de Bandas de Música, georganiseerd in en door de stad Valencia en één van de meest 

prestigieuze wedstrijden voor harmonieokest in Europa. Samen met twee andere toporkesten neemt 

Vooruit deel in de eerste divisie en speelt haar wedstrijd op zaterdag 20 juli. 

De werken die gespeeld zullen worden zijn La rosa del desierto van José Francisco Martinez Gallego 

(gebaseerd op de Belgische stripfiguren Johan en Pirrewiet van Peyo), Feria de julio van Fernando 

Bonete Piqueras en Duende van Luis Serrano Alarcón, die ook in de jury van de Compositiewedstrijd 

zetelt en dus op 30 juni in Harelbeke te gast is. 

 

Crowdfunding 

Een concertreis organiseren is echter een gigantische onderneming. Er moeten meer dan honderd 

muzikanten en instrumenten (van variabele grootte) naar Spanje getransporteerd worden, daarnaast 

moeten er ter plaatse ook verblijf, een repetitielokaal en vervoer geregeld worden. 

Het orkest kan rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid en elke deelnemer betaalt ook een 

bijdrage, maar daarmee geraken niet alle kosten gedekt. Om het plaatje rond te krijgen heeft Vooruit 

dus een crowdfundingcampagne opgestart op het platform Ulule. 

Crowdfunding is tegenwoordig een heel populaire manier om projecten gefinancierd te krijgen, 

waarbij een persoon of organisatie een aantal ‘rewards’ belooft aan particulieren die hun idee 

genegen zijn en daarom een financiële bijdrage willen leveren. Op die manier wordt het project niet 

alleen gesteund door sponsoring van bedrijven of subsidies van overheden, maar kunnen individuen 

het ook een duwtje in de rug geven. 

Het streefdoel van de actie is om in 5 weken tijd de laatste 5000 euro op te halen die nodig zijn om 

met een gerust hart te kunnen deelnemen aan het Certamen. De actie is van start gegaan op 11 juni 

en loopt af op 15 juli. Iedereen kan een bijdrage leveren via de crowdfundingpagina op Ulule. Het 

loont zeker de moeite om te steunen: de bedankingen variëren van concerttickets of de recent 

gepubliceerde Vooruit-DVD over een gepersonaliseerd postkaartje uit Valencia tot een concert in uw 

eigen huiskamer. 

We zijn iedereen die steunt bijzonder dankbaar! 

 

Contact 

Volg ons via 

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

 

Beluister ons via 

- YouTube 

- Spotify 

- Soundcloud 

- Deezer 

- Google Play 

E-mail: info@vooruit.net 

Steun onze 

crowdfundingcampagne op 

Ulule! 

https://www.facebook.com/harmonievooruit/
https://twitter.com/harmonieVooruit
https://www.instagram.com/harmonievooruit/
https://www.youtube.com/channel/UCmrXFAxbg0-Lco_KfkO6tlw
https://open.spotify.com/artist/5TJ7eC3dxUOgiKlEL3LTRS
https://soundcloud.com/vooruitharelbeke
https://www.deezer.com/us/album/96532632
https://play.google.com/store/music/artist/Royal_Symphonic_Wind_Band_Vooruit?id=Af76uot76zp7b7xl3zefpqxdwyu&hl=en_US
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https://www.ulule.com/vooruit-en-primera-division/?fbclid=IwAR3_g4nQlPqSPLCfhG1v4_npBQ6qrhpb89TKz1JmAyXHGbh_yJHzzQNKzoQ

