De ·Toonkunst
werd 125 jaar

.

BERG - De Vlaa mse dorp gaat het niet altijd
minister van Cultuur, Eric
Van Rompuy, kwam speci
aal naar Berg om op de
vier ing v an 12 5 jaa r
Kon inklijk e Fa nfa re De
To onk u ns t aanwez ig te
zijn .
Opgericht in 1870 als De
Toonkunst-Fanfare n Van
Bergh w as d e ee rs te
bedoeling de inwoners van
d e ge meen te me er te
beschaven. Zo staat het
althans in de archieven te
lezen.
Nadat de Fanfare de titel
Koninklijk had verworven
in 1926 zorgde een zekere
mijnheer Eenhaes, lid van
de Koninklijke escorte van
koni ng Albert I en dirigent
van de Bru sselse Harmo
nie, er voor dat De Toon
kunst op de opening van
de wereldtentoonstellingen
van Brussel (1930) en Ant
werpen (1935) mocht spe
len.
.
Een fanfare in een klein

voor de wind. Zo ook heeft
De Toon kunst ge vàorbije
jaren met wisselend suc
aan het soort muziek dat
gespeeld wordt, weet voor
zitte r Raes. "Zware "
muziek staat niet op het
programma, wel populaire
deuntjes die de man in de
st ra at goed in de o ren
klinkt. De komende Herfst- ·
feesten brengen hopelijk
wat ce nten in het laatj e
zodat de jeugdwerking kan
ve rd er gezet worden en
jong e m ens en degel ij k
kunnen opgeleid worden.
Bij de viering werd ook het .
oudste en jongste spelend
lid, respectievelijk Polydor
De Creme'r(76j) en Marian
ne Va n den Drie s( 12j) .
Ma ri a nn e sp ee lt va naf
haar negende bij de fanfa
re en Polydor blaast er al
.sinds 1930 lustig op los.
ces moeten doorworstelen.
Door te investeren en het
o p rich ten van de ei gen

muzi eksch oo l voor de aanwezigheid op concer
jeu gd (ook toegankelijk ten rekenen.
voor volwassenen) kan de Dit is ook wel te danken
muziekmaatschapij steeds
~p een grote aanhang en

