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Giften – Dons 
 

Omdat de VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen” een culturele instelling is erkend door het K.B. van de Openbare 
Federale Dienst Financiën en door het Ministerie van Defensie, zijn alle giften 
van minimum 40 €, welke gestort worden op rekening van VKMG vzw : BE96 
0012 2399 5005, fiscaal aftrekbaar. 
                                     

Mededeling : GIFT 

 

                                                                 *  *  *   
 
 

Comme l’ASBL “les Amis de la Musique Royale des Guides” est une 
institution culturelle reconnue par Arrêté Royal du Service Public Fédéral 
Finances et par le Ministère de la Défense, il en résulte que les libéralités de 
minimum 40 € versées sur le compte bancaire de l’AMRG asbl : BE96 0012 
2399 5005 sont fiscalement déductibles. 
 

Communication : DON 
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De voorzitter en de leden van de raad van bestuur bieden u hun 
beste wensen voor een gezond, vredevol en gelukkig Nieuwjaar aan. 

Zij hopen dat het jaar 2021 u zal toelaten uw diepste wensen te 
verwezenlijken 

 
 

Le président et les membres du conseil d’administration vous 
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé pour 

l’Année Nouvelle. 
Ils espèrent que 2021 favorisera la réalisation de vos souhaits. 
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ARTIKEL VAN DE REDACTIE 
 

Wij weten niet wat er ons in de loop van volgend jaar te wachten staat. De 
eindejaarsfeesten zullen voorbij zijn, de kinderen zullen opnieuw naar school gaan 
en men zal opnieuw aan het werk gaan, maar hoe zal de pandemie evolueren? 
Wanneer zullen wij over een vaccin in voldoende aantal beschikken en zal het 
doeltreffend zijn? 

 
Wij zijn blij u te kunnen aankondigen dat ons concert van november 2020 

wel degelijk naar woensdag 5 mei 2021 verplaatst is. Voor het ogenblik wensen wij 
liever geen datum voor de aanvang van de reservaties en de eerste betalingen te 
geven. Wij houden nauwlettend de opgelegde maatregelen betreffende het culturele 
leven tijdens het eerste trimester in de gaten en wij zullen u op de hoogte houden in 
het volgende nummer van Concerto. De geactualiseerde informatie zal ook 
beschikbaar zijn op de website van de Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel 
van de Gidsen (www.amrg-vkmg.be).  

 
Op de volgende pagina’s vindt u de indrukken van vier nieuwe muzikanten 

die tot de muziekkapel zijn toegetreden naast de gebruikelijke rubrieken en de 
uitnodiging om uw discotheek aan te vullen met enkele Cd’s van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen. 

 
Onze algemene vergadering 2020, uitgesteld van maart naar september, kon 

uiteindelijk toch niet fysisch doorgaan en wij hebben niet de gelegenheid gehad om 
onze trouwste leden te ontmoeten. De vergadering gebeurde via schriftelijke 
contacten en is probleemloos verlopen. De uittredende en herverkiesbare bestuurders 
en de vijf nieuwe kandidaten bestuurders werden (her) verkozen. 

 
Wij maken van deze inleiding gebruik om Ere-Luitenant-Kolonel baron 

Christian Houtart, die altijd zeer actief geweest is op het gebied van externe 
betrekkingen, en Ere-Commandant Jean-Pierre de Jamblinne de Meux, die ons met 
goede raad heeft bijgestaan, hartelijk te danken. Wij heten ook de nieuwe bestuurder 
van harte welkom en hopen samen met hen tot de uitstraling van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen te kunnen bijdragen. 

 
Wat de organisatie van de Algemene vergadering 2021 betreft, en altijd met 

in acht name van de sanitaire veiligheid en de hoop u (gevaccineerd?) terug te zien, 
hebben wij besloten te wachten tot het tweede trimester van 2021. 

 
Wij wens u allen een zo goed mogelijk einde van het jaar 2020 voor u, uw 

familie en vrienden en moge 2021 al uw wensen in vervulling zien gaan. Hopelijk 
kunnen wij elkaar opnieuw ontmoeten op het volgende galaconcert van de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in Bozar. 
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EDITORIAL 
  

Nous ne savons pas ce qui nous attend au cours de l’année prochaine. Nous 
verrons passer les fêtes de fin d’année, les rentrées en classe, les retours au 
travail mais comment va évoluer la pandémie ? Quand disposerons-nous d’un vaccin 
en quantités et sera-t-il suffisamment efficace ? 

 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre concert de novembre 2020 

est bien reporté au mercredi 5 mai 2021. À ce jour, nous préférons ne pas donner 
de date pour l’ouverture des réservations et les premiers paiements. Nous serons 
attentifs aux consignes qui s’imposeront au milieu culturel durant le premier 
trimestre et nous vous tiendrons au courant, dans notre prochain « Concerto ». Les 
informations actualisées seront également disponibles sur le site Internet des Amis 
de la Musique Royale des Guides (www.amrg-vkmg.be).  

 
Vous trouverez dans les pages qui suivent les impressions des quatre 

nouveaux musiciens qui ont intégré l’orchestre, les rubriques habituelles ainsi que 
l’invitation à compléter votre discographie par l’achat de CD de la Musique Royale 
des Guides.  

 
Notre assemblée générale 2020, reportée de mars à septembre, n’a finalement 

pas pu être organisée physiquement et nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer 
les plus fidèles de nos membres. Organisée de façon scripturale, elle s’est déroulée 
sans problème. Les administrateurs sortants et rééligibles ainsi que les cinq 
nouveaux candidats administrateurs ont été (ré)élus.  

 
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement le 

Lieutenant-Colonel Hre Baron Christian Houtart qui a toujours été très actif dans le 
domaine des relations externes et le Commandant Hre Baron Jean-Pierre de 
Jamblinne de Meux qui fut de bons conseils. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux 
nouveaux administrateurs avec lesquels nous espérons œuvrer avec dynamisme au 
rayonnement de la Musique Royale des Guides. 

 
Pour l’organisation de l’Assemblée Générale 2021, toujours dans un souhait 

de sécurité sanitaire et avec l’espoir de vous revoir (vaccinés ?), il a été décidé de 
patienter jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2021. 

 
Que l’Année 2020 se termine le mieux possible pour vous, pour vos familles 

et amis et que 2021 voit se réaliser tous vos souhaits et nous permette de nous 
retrouver très nombreux au prochain concert de Gala de la Musique Royale des 
Guides au Palais des Beaux-Arts. 

 
                                                                Geneviève Ricaille, Administrateur 
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NOUVELLES DE LA MRG 

NIEUWSJES VAN DE KMG 
 
ENKELE GETUIGENISSEN VAN NIEUWE MUZIKANTEN. 
Vier muzikanten die enkele maanden geleden, nadat zij in de proeven geslaagd 
waren, tot de rangen van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen toetraden, 
geven een relaas van hoe zij die eerste maanden bij de kapel ervaren hebben. 
Ondanks Covid 19 zijn hun ervaringen heel positief. Dit is hoopgevend voor de 
toekomst van de KMG. Het betreft de klarinettisten Elise Bevers, Koen Ubaghs en 
Jeroen Vrancken en de saxofonist Thijs Vanmarcke. 
 

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOUVEAUX MUSICIENS. 
Quatre musiciens qui, après avoir réussi toutes les épreuves de l’examen d’entrée, 
ont rejoint les rangs de la Musique Royale des Guides il y a quelques mois, nous 
relatent comment ils ont vécu ces premiers mois au sein de la Musique. Malgré le 
Covid 19, leurs expériences sont très positives. Cela promet pour l’avenir de la 
MRG. Il s’agit des clarinettistes Elise Bevers, Koen Ubaghs et Jeroen Vrancken 
et du saxophoniste Thijs Vanmarcke. 
 


 

KOEN UBAGHS, klarinettist 


Toen ik mijn eerste noten als nieuwe muzikant bij de Koninklijke Muziekkapel van 
de Gidsen speelde, had ik op dat moment nooit kunnen bedenken dat we in deze 
bizarre tijden zouden terechtkomen. Na het voltooien van de legeropleiding, heb ik 
slechts twee maanden in het orkest kunnen spelen voordat alles stilviel. Op 12 maart 
2020 konden we met de muziekkapel gelukkig nog een prachtig concert geven in het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar we o.a. werken van Lamouris, Enescu 
en Beethoven uitvoerden. Op 16 maart kregen we dan het spijtige nieuws te horen 
dat we minstens tot 31 maart moesten telewerken.  
 
In deze nieuwe situatie had ik heel veel tijd om klarinet te studeren en vaak te gaan 
sporten, wat in eerste instantie voldoende was om de tijd te overbruggen.  Helaas 
kregen we na een paar weken quarantaine een mailtje met het bericht dat het telewerk 
werd verlengd. Dat was wel een domper voor mij, want ik stond te popelen om meer 
muzikale activiteiten te kunnen doen in mijn splinternieuwe job als 
beroepsmuzikant. Bijgevolg heb ik eens te meer doelen gezocht om me te verbeteren 
in bepaalde aspecten. Zo bleef er gelukkig de mogelijkheid om online lessen te 
volgen bij klarinettisten over heel de wereld. Ook mijn wekelijkse instrumentlessen 
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bij mijn docent aan de Luca School of Arts in Leuven, Roeland Hendrikx, werden 
online vervolgd. Tijdens deze periode mocht ik en mijn collega’s nieuwe muzikanten 
buiten het studeren ook mijn bijdrage leveren aan de administratieve taken van de 
Muziekkapel van de Gidsen, zoals de verwerking van de namenlijsten en contracten 
voor de vervangers. 
 
Bij het vernemen van het plan om een online video te maken, was ik ontzettend blij 
om opnieuw aan een muzikaal project van het hele orkest te kunnen werken. Het was 
een hele ervaring en het resultaat mag er dan ook zeker zijn! 
 
De grootste opluchting was toch wel toen we te horen kregen dat we in de zomer 
terug aan de slag mochten. 10 juli 2020 was de eerste dienst na maanden telewerken. 
De dienst stond in het teken van de bevelsovergave van niemand minder dan onze 
CHOD, generaal Compernol. In de Koninklijke Militaire School te Brussel moesten 
we ondanks het perfect respecteren van de coronamaatregelen een zo goed mogelijke 
muzikale en militaire prestatie neerzetten.  Persoonlijk vond ik het zeer spannend 
wanneer we naar het paradeplein marcheerden, omdat het mijn eerste dienst als 
orkestlid bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen was – en dat in deze 
bijzondere omstandigheden én speciaal voor de commandant van het hele Belgische 
leger. 
 
Op 14 juli hadden we een dienst in Laken en een dag later mochten we met de 
muziekkapel een filmpje opnemen in het Koninklijk Paleis dat in het teken zou staan 
van de Nationale Feestdag. Naar de Nationale feestdag zelf op 21 juli heb ik heel erg 
uitgekeken. Het was zeer speciaal om dit voor de eerste keer mee te maken. Het was 
een warme maar vooral fijne en indrukwekkende dag.  Van 31 september tot 9 
oktober heeft het orkest een solo - CD opgenomen in Berlare. Dit was met beperkte 
bezetting en de nodige coronamaatregelen (anderhalve meter afstand, mondmasker, 
handen ontsmetten…), maar dat heeft ons niet belet om onder leiding van Dirk 
Brossé de solo’s van onze eigen Kapelmeester te kunnen vereeuwigen. 
 
Begin juli kregen we te horen dat in oktober ons examen “Gespecialiseerde 
Professionele Opleiding” zou plaatsvinden. Na maanden zeer gericht en hard werken 
tijdens de quarantaine en de zomer, was ik dan ook zeer fier dat ik slaagde voor dit 
examen, net zoals mijn andere collega’s. 

 
ELISE BEVERS, klarinettist 

 
Op dinsdag 21 januari 2020 zaten de andere kandidaat-muzikanten en ik klaar voor 
onze allereerste repetitie als lid van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Het 
beloofde een heel druk jaar te worden, met op de planning onder andere veel 
concerten, een musicalproject, twee CD-opnames, de Belgian Defense International 
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Tattoo, onze allereerste keer de Nationale Feestdag, …  Na het concert op 12 maart 
in het Koninklijk Conservatorium te Brussel bleek dat beloftevolle jaar er toch 
anders uit te zien dan we hadden verwacht. De maatregelen die werden getroffen om 
het corona-virus te verslaan hebben een zeer grote invloed gehad.  
 
Sinds maandag 16 maart 2020 zijn de collectieve repetities geschrapt en is 
“telework” de nieuwe norm geworden, waar de individuele studie van ons 
instrument centraal staat. Verschillende aspecten komen aan bod in mijn individuele 
studie. Ik start steeds met een uitgebreide opwarming met toonladders, hierna werk 
ik aan techniek met technische oefeningen of études, daarnaast onderhoud ik het 
klassieke repertoire. Om mijn repertoire nog verder uit te breiden ben ik ook op zoek 
gegaan naar nieuwe werken. Orkeststudie en het inoefenen van moeilijke passages 
uit orkestwerken zijn ook een vast ingrediënt van mijn klarinetspel. Daarnaast is 
sporten ook een belangrijk aspect, met het oog op de jaarlijkse sportproeven is het 
onderhouden van de fysieke conditie essentieel. Bovendien draagt het sporten ook 
bij tot een betere uithouding tijdens het beoefenen van mijn instrument.  
 
Toen we bericht kregen dat we toch enkele activiteiten op de planning hadden staan, 
uiteraard volledig corona-proof georganiseerd met afstandsregel en mondmasker, 
was ik toch zeer opgelucht. Want naast de concerten en het samen musiceren had ik 
natuurlijk ook de dagdagelijkse werking van het orkest gemist. Ondanks de strenge 
maatregelen heeft de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen toch de kans gekregen 
om zich op enkele belangrijke prestaties te laten horen. Zo hebben we als onderdeel 
van een virtuele tour in het Koninklijk Paleis de nationale hymne opgenomen in de 
troonzaal. Daarnaast hebben we ook de muzikale opluistering van de bevelsovergave 
van Generaal Compernol mogen invullen. Dit was tevens ook de allereerste militaire 
dienst in de carrière van de andere kandidaat-muzikanten en mezelf. 
 
Onze eerste nationale feestdag zag er dit jaar toch ook wel anders uit. Tijdens het Te 
Deum waren slechts veertien muzikanten van ons orkest toegelaten om de muzikale 
omlijsting te verzorgen. Het streng beperkt aantal genodigden was verplicht afstand 
te houden en het mondmasker te allen tijde te dragen tijdens het hele Te Deum. Met 
een beperkt publiek, zonder defilé van de verschillende troepen, een beperkt defilé 
van historische voertuigen, geen marcherende Muziekkapel van de Luchtmacht en 
de Marine, … ontsnapte zelfs de namiddagparade in open lucht niet aan de gevolgen 
van COVID-19.  Ook voor de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen hield dit in 
dat er niet al spelend gemarcheerd mocht worden en dat we enkel statisch deze 
plechtigheid hebben kunnen opluisteren. Dankzij al deze aanpassingen, was het 
mogelijk om ons Koningshuis en ons land toch veilig in de kijker te zetten.  
 
Begin september startten de opnames voor de CD met verschillende fluitconcerti 
onder de deskundige leiding van Dirk Brossé, met als solist Kapitein-Commandant 
Kapelmeester Yves Segers. Deze opnames werden volledig volgens de regels 
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georganiseerd met twee meter tussen de muzikanten, waardoor we op een veilige 
manier konden werken. In het begin was dit wel wennen, maar door de flexibiliteit 
en de professionaliteit van het orkest hebben we letterlijk de afstand overbrugd en 
een mooi resultaat kunnen neerzetten.  
 
In oktober heb ik samen met de andere kandidaat-muzikanten de fase 
Gespecialiseerde Professionele Opleiding succesvol afgerond met een examen 
waarin onze professionele kwaliteiten werden beoordeeld.  
 
Het corona-virus had en heeft een grote impact op de werking binnen defensie, in 
mijn geval de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Ik kijk er alleszins zeer hard 
naar uit om terug te keren naar de dagdagelijkse werking van het orkest! 

 
JEROEN VRANCKEN, klarinettist 

 
Na een basisopleiding doorlopen te hebben van 3 maanden was ik blij om in januari 
te kunnen beginnen werken bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Een paar 
toonladders en een nieuw rietje later was ik klaar om mij bij het orkest te vervoegen! 
 
De cd opname die we in februari gerealiseerd hebben in de Galaxy Studios te Mol 
was een eerste keer wanneer ik voor mezelf zag waar dit orkest in volle bezetting toe 
in staat was. Gedurende een week was iedereen volop geconcentreerd dezelfde 
perfectie nastrevend, elke passage werd minutieus afgewogen en meerdere malen 
opnieuw opgenomen om de perfecte take te verkrijgen. Het orkest zo met de muziek 
bezig zien werkte inspirerend en het voelde goed om mezelf (mede)Gids te mogen 
noemen!  
 
Enkele weken na de opname maakten dan ook de eerste concerten hun opwacht. Het 
grote verschil met de opname van daarvoor was voor mij niet zozeer de 
programmakeuze of het live publiek, maar wel het feit dat we nu voor het eerst een 
concert zouden spelen in ‘spencer’. Met de nodige portie stress en een beetje 
onwennig was ik wel zeer tevreden over onze gezamenlijke prestatie die avond, dat 
smaakte naar meer! 
 
Als musicus bij een muziekkapel van Defensie zijn diensten en militaire ceremoniën 
opluisteren part of the job. De bevelsovergave van Generaal Compernol op 10 juli 
in de Koninklijke Militaire School te Brussel was mijn eerste dienst en meteen ook 
een klepper van formaat. Van onze kapel werd verwacht dat wij de volledige 
ceremonie zouden opluisteren met als aanwezigen onder meer onze Koning Filip, 
voormalig Minister van Defensie Philippe Goffin & andere belangrijke gasten. Er 
werd van ons een perfecte tenue verwacht en dat het muzikaal ook in orde moest 
zijn, was vanzelfsprekend. Na het dubbel - (of waarschijnlijk eerder triple) checken 
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van alles wat te maken had met mijn service-dress vertrok ik dan naar Brussel. Op 
de repetities voorafgaand aan de ceremonie viel er hier en daar een bui, maar 
uiteindelijk in de namiddag kwam de zon erdoor en hebben we een mooie dienst 
gespeeld, één om zeker niet snel te vergeten! Jammer genoeg kreeg onze dienst op 
de Nationale Feestdag omwille van Covid-19 een andere invulling, maar daarom niet 
minder spectaculair! ’s Ochtends werd het Te Deum te Brussel opgeluisterd door 
een koperensemble samengesteld uit muzikanten van ons orkest, daar ik zelf 
houtblazer ben kon ik hier niet aan deelnemen. In de namiddag was er een alternatief 
defilé voorzien aan het Koninklijk Paleis waar wij met het voltallige orkest aanwezig 
waren. Deze ceremonie was kleiner van formaat aangezien deze coronaveilig moest 
zijn, maar ondanks de kleinere massa volk was het toch indrukwekkend! Zo was 
onder andere er een fly-by voorzien en ook een mooie colonne van historische 
voertuigen passeerde de revue.  
 
Gedurende de zomermaanden keek ik samen met mijn collega’s heel erg uit naar 
september, dan kregen we de kans om nogmaals enkele mooie werken op cd te 
zetten. Onder kundige leiding van dirigent Dirk Brossé en met onze eigen 
kapelmeester Yves Segers als solist op fluit beloofde dit een interessante ervaring te 
worden! Ik ben enorm fier op onze prestatie van die 2 weken welke zeker niet evident 
was. Omwille van de verstrengde coronamaatregelen waren we als orkest 
genoodzaakt enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Zo moesten we onder 
meer onderling bij het bespelen van ons instrument 1,5m afstand houden tussen de 
muzikanten wat het samenspel natuurlijk niet bevordert, ook zijn er verschillende 
plexiglazen geplaatst geweest ter bescherming van de dirigent en solist. 
Desalniettemin hebben we een prachtig resultaat neergezet en dit ook volledig 
coronaproof. Ik kijk alvast uit naar het eindresultaat! 
 
Jammer genoeg is het deze dagen omwille van Covid-19 niet altijd mogelijk alles 
veilig te organiseren en kunnen we al even niet samenkomen om op dagelijkse basis 
samen te musiceren. Ik kijk er erg naar uit de oude draad (al was deze voor ons 
nieuwen nog niet zo lang) weer op te pakken en terug in groepsverband mooie 
concerten en diensten te kunnen verzorgen in naam van Defensie. 
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THIJS VANMARCKE, saxofonist 
 
2020 begon veelbelovend.  
 
Na de militaire initiatiefase ging ik op 20 januari officieel van start als saxofonist bij 
de Muziekkapel van de Gidsen. Met groot enthousiasme keek ik uit naar de diensten 
en concerten die ons te wachten stonden, maar al snel zou de agenda danig door 
elkaar worden geschud. Tot 13 maart heb ik nog kunnen genieten van enkele 
optredens o.a. in Buggenhout, Leuven en Brussel. Wat daarna moest komen was nog 
onzeker. 
 
Gelukkig heb ik in die korte periode kunnen proeven van de kwaliteit van het orkest, 
de sfeer op en naast het podium en het fijne contact onder de collega’s. 
 
Die laatste hebben me vanaf de start zeer goed in de groep opgenomen en begeleid 
met al m’n vragen. Wat me vooral opvalt is dat er een grote samenhorigheid en een 
open sfeer heerst onder de collega’s. 
 
Op muzikaal gebied is het voor mezelf een verrijking om kennis te nemen van 
bepaalde kenmerken en kwaliteiten van het orkest. Deze muziekkapel heeft een heel 
eigen klank, timing, finesse... en het is dan ook zeer boeiend en leerrijk om hierin 
mijn plaats te vinden. 
 
Het is ook heel fijn musiceren samen met m’n directe collega’s aan het 
saxofoonpupiter. Zij spelen al jaren samen en zijn zo ingespeeld op elkaar waardoor 
het voor mij een plezier is om deel uit te maken van deze geoliede machine. 
 
Ik kijk er naar uit om snel weer aan de slag te gaan en te kunnen genieten van het 
contact met collega’s en uiteraard de prachtige concerten in de toekomst. 
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COMPLÈTEZ VOTRE DISCOGRAPHIE 
 

Dans le dernier « Concerto » de 2020, je vous ai parlé du décès de Frédéric 
Devreese, compositeur belge, ayant écrit pour la Musique Royale des Guides et 
ayant dirigé l’orchestre. 
 
Deux CD, en Box, sont sortis il y a quelques années :  
 

Box n°67 : DEVREESE HOMMAGE (3 CD)      30 € 
La box comporte des compositions de Frédéric Devreese (CD 1 et 2) ainsi que trois 
œuvres de Godfried Devreese, son père, CD 3 . 
 

CD n°1 : Direction : Frédéric Devreese 
   - Suite n°1 : Benvenuta Suite 
   - Suite n°2 : Zenon Suite 
   - Suite n°3 : Le joueur d’échecs 
   - Deux Préludes pour Ensemble de clarinettes 
 
CD n°2 : Direction : Frédéric Devreese  
   - Passage pour orchestre d’harmonie  
   - Concerto pour piano n°1 – Soliste : Luc Devos 
   - ‘Cercles’ pour orchestre d’harmonie 
   - Gemini, suite pour deux orchestres d’harmonie 
   - Valse Sacrée pour orchestre d’harmonie 
 
CD n°3 : Direction : Yves Segers 
   - Tombelène, suite chorégraphique (Godfried Devreese)  
   - Concertino pour violoncelle (Godfried Devreese)  
          Soliste : Veerle Simoens, violoncelle 
   - Poème héroïque (Godfried Devreese)  

 

 

CD n°63 : DANZAS DEL INFIERNO     15 € 
 

   - Meet The Orchestra (Bert Appermont) 
   - Fabella (Wouter Lenaerts) 
   - Trois Valses pour orchetre d’harmonie (Frédéric Devreese) * 
   - Passage (Frédéric Devreese) * 
   - Danzas Del Infierno (Bart Piqueur) 

  
Te bestellen bij de KMG / Á Commander à la MRG  

ADC Olivier Brichau : 02/442.15.41 
Ou commande par le formulaire sur le site Internet des AMRG  

Of te bestellen via formulier op de website van VKMG  
         www.amrg-vkmg.be  
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ILS SONT NÉS, ILS SONT DÉCÉDÉS IL Y A … 

 
500 ans :  Décès de DES PRÉS Josquin 

 
Josquin Des Prés fut un compositeur franco-flamand 
de la Renaissance, né aux alentours de 1450 et mort 
en 1521. Il fut le premier grand maître dans le 
domaine de la musique polyphonique. 
Son activité est connue à partir de 1459, lors de ses 
séjours en Italie où il fut chanteur à la Cathédrale de 
Milan jusqu’en 1472, puis il fut au service du Duc 
Sforza en 1474 et du Cardinal Ascanio Sforza jusqu’ 
en 1504. Il fera partie des chanteurs de la chapelle 
papale. Il servit également le Duc Hercule 1er de 

Ferrare. 
Il voyagea beaucoup en France et en Italie. 
Il finit ses jours comme chanoine à Condé-sur-Escaut (Aisne) 
Il fut l’auteur de masses (messes) composés selon diverses techniques, de motets, 
d’œuvres profanes (chansons, frottoles) en français et en italien et de compositions 
instrumentales. 
 
450 ans :  Décès de PRAETORIUS Michaël 
 

Grand érudit allemand, théoricien réputé, expert 
recherché, organiste, compositeur très prolifique et 
éclectique, Praetorius est né en 1571 et décédé en 1621. 
Il voyagea beaucoup sur les terres germaniques et occupa 
divers postes dans des régions allemandes. 
Il étudia la musique et plus particulièrement, l’orgue, la 
philosophie, la théologie. 
En 1593, il se fixa à Wolfenbüttel (Basse-Saxe) et y 
demeurera jusqu’à sa mort. 
Il remplit diverses fonctions : maître de chapelle, 
organiste, conseiller de la maison de Saxe, maître de 

chapelle à Dresde, conseiller dans différentes villes. 
Ses œuvres sont considérables : musique religieuse dont des motets, des hymnes, des 
psaumes, des messes, des pièces instrumentales et de la musique profane telle que 
des danses et des chansons polyphoniques, un traité d’orgue et un « Traité de la 
Musique ». 
Praetorius a contribué à faire évoluer la polyphonie chorale du 16e siècle à la 
musique baroque qui se développera au 17e siècle. 
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350 ans : Naissance d’ALBINONI Tomaso 
 
Compositeur italien né à Venise en 1671 et 
décédé dans cette même ville en 1751. Il 
étudia le chant, le violon et le contrepoint. 
A part quelques brefs voyages, il restera tout 
le temps à Venise.  
Il composa une cinquantaine d’opéras dont ne 
survécurent que quelques-uns. Par contre, ses 
œuvres instrumentales diverses dont des 
concertos et des sonates le mirent au premier 
rang des compositeurs vénitiens de son temps 
à côté d’Antonio Vivaldi et de Benedetto 
Marcello. 
Quant au célèbre Adagio, c’est un pastiche 
réalisé au 20e siècle mais qui permit la redécouverte du compositeur depuis 1950. 
 
 
Sources : 
- Internet Wikipédia, … (Divers, Photos) 
- Dictionnaire des Grands Musiciens – Larousse (Edition 1985) 
- Le monde de la Musique (Editions Le Sphinx 1958) 
- La grande aventure de la Musique – Marabout service 
- Larousse de la Musique 
- Sommets de la Musique 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

J A C Q U E S    L E D U C  (1 9 3 2 – 2 0 1 6 ) 
 

 

Jacques Leduc est né le 1er mars 1932 à Jette (Bruxelles) et est décédé le 31 août 
2016 à Uccle (Bruxelles). Il a étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles et a suivi 
des cours de composition chez Jean Absil. Il devient directeur de l’Académie de 
Musique d’Uccle en 1962, recteur de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth et 
professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il succède à Victor Legley comme 
Président de la SABAM et de l’Union des Compositeurs Belges, qu’il préside à partir 
de 1990. Toutes ces fonctions ne l’empêchent pas de composer régulièrement. En 
1961, il obtient le Deuxième Grand Prix de Rome avec sa cantate L’Aventure. Il 
écrit des œuvres pour orchestre, de la musique pour chœurs et pour solistes.  
 
Par deux fois, il s’intéresse à l’orchestre d’harmonie et se tourne vers le Grand 
Orchestre d'Harmonie des Guides. 
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En 1973, il compose Ouverture d’Été opus 28 bis pour orchestre d’harmonie. 
L’œuvre avait été initialement écrite en 1968 comme imposé pour le concours des 
jeunes chefs, organisé à Uccle en 1969, mais le compositeur en avait aussi écrit une 
version pour orchestre d’harmonie. L’œuvre se passe durant une belle journée d’été 
et est décrite au moyen d’une riche palette instrumentale, dans une forme 
contrapuntique. Bien qu’elle soit un entrelacs changeant de mélodies, elle reste 
transparente et limpide. La partie centrale s’écarte par sa forme et par son 
instrumentation du reste de la composition. 
L’Ouverture d’Été opus 28 bis a été créée par le Grand Orchestre d’Harmonie des 
Guides, sous la direction d’Yvon Ducène, le 5 octobre 1975 à Mons. 
En 1976, Leduc écrit Sonnerie pour un Anniversaire Royal opus 56 pour orchestre 
d’harmonie. Cette œuvre est composée à l’occasion du 25e anniversaire de 
l’avènement de S.M. le Roi Baudouin. Le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides, 
sous la direction d’Yvon Ducène, en assura la création au stade du Heysel au cours 
des célébrations nationales du 27 juin 1976. Le caractère festif de la composition est 
souligné par les reprises de fanfares de cuivres auxquelles répondent les bois avec 
des rythmes joyeux et vifs. L’enregistrement sur un album des Guides a été offert au 
Roi Baudouin lors d’une réception spéciale au Palais Royal. 
 
C’est par une lettre datée du 11 octobre 1982 que Jacques Leduc a répondu à ces 
questions :  
 
Pourquoi écrivez-vous pour l’orchestre d’harmonie ? 
« Tout d’abord pour répondre à la demande de mon ami Yvon Ducène, chef de la 
Musique des Guides, qui m'avait incité à écrire pour sa formation. Ensuite, parce 
que j’étais attiré par cet extraordinaire orchestre, qui offre tant de possibilités au 
compositeur. Chaque nouvelle œuvre constitue assurément une découverte pour 
celui qui l’écrit. Je crois avoir beaucoup appris au contact de cette prestigieuse 
phalange. » 
 
Quelles sont, d’après vous, les principales caractéristiques de l’orchestre 
d’harmonie ? 
« J’ai été séduit par la richesse des timbres instrumentaux et par la diversité des 
combinaisons sonores possibles. La principale difficulté consista, pour moi, à 
équilibrer les différents éléments de cet orchestre, qui sont de nature toute différente 
par rapport à l’ensemble symphonique. J’ai eu l’impression de changer de palette. 
De nombreux chefs-d’œuvre ont été écrits par nos compatriotes pour cet effectif si 
riche en possibilités. Plusieurs de ces compositions m’ont d’ailleurs servi de 
modèles lors de mon travail personnel. »  
 
En 2001, Jacques Leduc est anobli par S.M. le Roi Albert II, il est fait Chevalier.  
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Leduc a aussi écrit d’autres œuvres intéressantes pour les instruments à vent, comme 
Concertino opus 10 pour hautbois et quatuor à cordes (1962), Fantaisie opus 7 bis 
pour clarinette et orchestre de chambre (1964), Divertissement opus 12 pour flûte et 
cordes (1968), Dialogue sur le Thème de la Folia opus 39 pour clarinette et 
orchestre de chambre (1972). Comme musique de chambre, nous citons : Allegro 
Ritmico opus 2 pour trompette et piano (1960), Arioso et Danse opus 3 pour 
trombone et piano (1960), Quintette pour Instruments à Vent opus 4 (1960), Trois 
petites Pièces en Quatuor opus 9 pour quatuor de clarinettes (1963), Suite en 
Quatuor opus 15 pour quatuor de saxophones (1964), Sonate opus 21 pour flûte et 
piano (1966), Ballade opus 26 pour clarinette et piano (1967), Capriccio opus 30 
pour quintette de bois (1969), Madrigalismes opus 41 pour flûte et guitare (1973), 
Comptines opus 44 pour trompette et piano (1974), Aubade opus 45 pour trompette, 
cor et trombone (1974), Capriccio opus 30 pour quatuor de clarinettes(1974), 
Sérénade opus 59 pour quintette à vent,  Trois Bagatelles pour basson (création le 
4 novembre 1986 à Woluwe-Saint-Pierre) et Badinerie, pour vents (nonet) (2 
hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, 1 contrebasson) op. 76 (1999) 
 
Discographie 

 Ouverture d’Été, Grand orchestre d’Harmonie des Guides, sous la 
direction d’Yvon Ducène, LP EMI 1A063-23990. 

 Ouverture d’Été, Grand orchestre d’Harmonie des Guides, sous la 
direction d’Yves Segers, disque compact WWM 500.196. 

 Sonnerie pour un Anniversaire Royal, Grand Orchestre d’Harmonie des 
Guides, sous la direction d’Yvon Ducène LP Palette PC 006 et LP LPAB 
0088, CD BMG Double Gold 74321232682. 

 Sonnerie pour un Anniversaire Royal, Grand Orchestre d’Harmonie des 
Guides, sous la direction d’Yvon Ducène, LP LPAB 0088. 

 Badinerie opus 76, Serenata Forlana, compact disque Edition Compusic 
EDCO 99-01. 

 Ballade opus 26, Marcel Ancion clarinette, Gisèle Demoulin piano, LP 
Buffet Crampon BCB 1032. 

 Ballade opus 26, Ronald Vanspaendonck clarinette, Leonardo Anglani 
piano, CD RGIP 87061. 

 Concertino opus 10, André Antoine hautbois, Les Solistes de Liège sous la 
direction de Géry Lemaire LP Alpha DB 89. 

 Divertissement opus 12, A. Isselée flûte, Les Solistes de Liège sous la 
direction de René Defossez, LP Alpha DBM-F-149. 

 Suite en Quatuor, Quatuor de saxophones François Danneels, LP Musica   
 Suite en Quatuor, Ensemble Saxofonia (N. Nozy, E. Apper, F. Couché, F. 

Commeene), LP Zéphyr Z 08. 
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Editions  
 Sonnerie pour un Anniversaire Royal : World Music. 
 Allegro Ritmico opus 2, Arioso et Danse opus 3, Fantasia opus 7, 

Quintette pour Instruments à Vent, Trois Petites Pièces en Quatuor opus 
9 bis et ter : Maurer, Bruxelles. 

 Ballade opus 26 : Leduc, Paris. 
 Comptines : Centre Strépy, Bracquegnies. 
 Aubade, Concertino opus 10, Dialogue opus 39 (red.), Divertissement 

opus 12, Sonate opus 21, Trois Bagatelles : CeBeDeM, Bruxelles. 
 Capriccio opus 30 et opus 30 bis, Dialogue opus 39, Fantaisie opus 7 bis, 

Madrigalismes opus 41 : in care of CeBeDeM. 
 Suite en Quatuor opus 15, Schott, Bruxelles. 

 
D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis Pieters. Molenaar 

Edition. Holland. 
E. Vergucht 
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CONCERT DE GALA   MAI 2021 
GALACONCERT   MEI 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME / PROGRAMMA 

 
 

Brabançonne (Dir.  Dirk Brossé) 
Ouverture d’Egmont/ Egmont Overture – L. van Beethoven (Dir. D. Brossé) 
DNA in Music for flute solo and orchestra – D. Brossé (Dir. D. Brossé) 
                Solist: Yves Segers (dwarsfluit) 
Liber tango for flute solo and orchestra op een thema van Astor Piazzola  
                             D. Brossé (Dir. D. Brossé)                                   
                Solist: Yves Segers (altfluit, dwarsfluit en piccolo)  
El Golpe Fatal - D. Brossé (Dir. Yves Segers)  
 

ENTRACTE / PAUZE 
 
Die Weihe des Hauses – L. van Beethoven (Transcr. Yves Segers)  
                              (Dir. Yves Segers)  
Für Elise at the Movies - D. Brossé (Dir. D. Brossé)  
Marche du 1er Régiment de Guides / Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
              J. V. Bender (Dir. Yves Segers) 
 

E. Vergucht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


