
 
    
  
  

  

  
  

       
  
                                                                                             

 

 

 
 

Een muziekatelier  
voor iedereen 
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Amandine, Cindy, Marie, Luna, Silke, Niels, Jessica, Bram, Victoria, Kurt, Marine, 
Annelies, Stijn, Yelena, Verena, Larissa, Giel… 
 
zijn nog op zoek naar meer vrienden en vriendinnetjes om samen muziek en plezier 
te maken.  
 
Wil je weten hoe een klarinet, dwarsfluit, trompet, saxofoon, slagwerk, hoorn of 
bugel klinken, kom ze dan ontdekken bij het muziekatelier Da Capo. 
 
Interesse om zo een instrument te spelen? Schrijf je dan in en in een wip sta je als 
een ster te pronken op het podium.  
 
Je muziekvrienden verwachten je op woensdag, 4 september 2013 van 16u00 tot 
19u00 in de gemeenschapslokalen te Sint-Gertrudis-Pede. Het belooft een toffe 
namiddag onder vrienden te worden. 
 
Ze rekenen op jou. 
 
 
 
PS: Ook mama’s en papa’s met een muzikale droom zijn WELKOM. 
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Muziekatelier “Da Capo”  
 een atelier waar gemusiceerd wordt  

 een creatieve ontspanning  
 een toffe hobby voor iedereen  
 een nieuwe wereld ontdekken  

  
  

Het muziekatelier Da Capo heeft vijf graden muzikale opvoeding,  
deze cursus wordt gegeven in groepsverband.  
  
Het omvat:   

 liedjes spelen op de blokfluit  
 het notenbeeld ontcijferen  
 ritme & toonvorming 
 podium ervaring 

   

Na het 1ste jaar muzikale opvoeding (M.O.) kan men een houten of koperen 
blaasinstrument aanleren, alsook het slagwerk.   
  

Na een jaar instrumentenleer wordt er gemusiceerd in groepsverband.   
(het samenspel)  
   

Na een jaar samenspel, wordt er gemusiceerd in het orkest. (Concertband Pede)  
  

Alle cursussen worden begeleid door geschoolde en/of beroepsmusici.  
Alle lessen gaan door op woensdagnamiddag in de Gemeenschapslokalen,  
Hoek van Kapelleveld & Lostraat te 1703 Sint-Gertrudis-Pede, Schepdaal.  
  
Er kan ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 7 jaar. (2de leerjaar)    
Volwassenen hebben eveneens de mogelijkheid om in te schrijven voor een 
aangepaste cursus. Inschrijven kan vanaf woensdag 4 sep. van 16u00 tot 19u00. 
 
Muziek leren is ook plezier maken. Schrijf je nu in en neem deel aan ons 
Sinterklaas-feest, het Kerstconcert, onze Dag van de Jeugd, Moederdag en 
Aperitiefconcert. 
  
Meer info: Frank Demeulemeester: 0473/555.131     
Email: frank@concertbandpede.be 
 

Mexicaanse barbecue 
op het voetbalveld te Sint-Gertrudis-Pede 

 
 Zaterdag 24 augustus: 17u30 tot 22u30.  
  Zondag 25 augustus: 11u30 tot 19u00.  

Iedereen welkom 

mailto:frank@concertbandpede.be


 
           Concertband Pede  -  Muziekatelier Da Capo   -   www.concertbandpede.be 

          Kapelleveld 8  -  1703 Schepdaal – 02/569.08.39 

Concertband “Pede”  
Gesticht in 1847 als fanfare “De Ware Vrienden”, werd het orkest later een 
harmonie en heden een concertband. Mede door ons muziekatelier en door een fris 
en modern repertorium, tellen we meer dan vijftig spelende leden, waarvan de 
gemiddelde leeftijd nog elk jaar verjongt.  
  
Alle muziekgenres komen aan bod, en wat ons recent enige bekendheid doet 
genieten, zijn de jaarlijkse optredens met Vlaamse artiesten zoals: Connie Neefs, 
Margriet Hermans, Micha Marah, Koen Crucke, Sabien Tiels, Coco Jr., Gunther 
Neefs, Sergio, Barbara Dex, Garry Hagger, Gene Thomas, Bart Herman, Wim 
Soutaer en ’t Kliekske.  
  
Ook de jaarlijkse kerstconcerten worden gesmaakt, met o.m.: De Roemeense 

panfluitspeelster Roma Luca en haar ensemble; een Congolees koor; het 
Russisch-Oekraïnse zigeunerorkest Urga; Flemish Caledonian Pipes and Drums; 
Harpiste Lakshmi, Brasschaats Mandoline-orkest… e.a.  
  
Allerlei organisaties in de gemeente kunnen op ons rekenen voor een aangenaam 
en verzorgd optreden. Zo traden wij op tijdens: de jaarmarkt – Schepdaal, 
aanplanting van het geboortebos, 100 jaar kerkwijding Sint-Gertrudiskerk, 11 
novemberviering – Sint-Ulriks-Kapelle, Jubelarisviering op gemeentehuis van 
Dilbeek, Taptoe op de Grote Markt van Brussel, Stoep & Drempel, Kerst achter de 
Kerk, Pee Foor… e.a. Ook buiten de gemeente zijn we een graag geziene gast.   
Wij concerteerden in: Bever, Brussel, Halle, Teralfene, Tessenderlo… e.a.  
  
De herhalingen van de concertband gaan door in de Gemeenschapslokalen, op de 
hoek van Kapelleveld & Lostraat te 1703 Sint-Gertrudis-Pede, Schepdaal, elke 
maandag van 19u30 tot 21u15.  
  
Meer info: Vandermeeren Roger: 02/569.08.39 
Email: roger@concertbandpede.be 
 

 
Optredens najaar 2013 - meer info op www.concertbandpede.be 

 
 Kioskconcert in Halle – Zondag 8 september om 17u30  

 Concert op de jaarmarkt te Schepdaal – 15 september om 13u00 
 11 november viering aan het monument te Sint-Ulriks-Kapelle 

 Sinterklaas op bezoek bij het Muziekatelier Da Capo 
 Kerstconcert – kerk Sint-Gertrudis-Pede  
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