Samen aan toekomst bouwen
PEUTIE – Via een doorgedreven samenwerking streven fanfare De Toonkunst uit Berg
en Concertband Peutie eenzelfde objectief
na.
“Het gaat geenszins om een fusie. Beide muziekverenigingen behouden hun eigen identiteit, zetten zich voor
het voortbestaan van onze muziekcultuur in, zijn goed
met jeugdwerking bezig, beschikken reeds over enkele
jonge muzikanten, tonen de juiste spirit en hebben met
Jan Devos een gemeenschappelijke dirigent in hun rangen. Door samen te werken delen we de werkingskosten en houden we meer middelen vrij om op muzikaal
vlak te investeren. Begin januari startten de fanfare en
de concertband met groot succes gezamenlijke repetities. We kunnen nu bij elke herhaling op een opkomst
van minstens 35 tot 40 muzikanten rekenen. Bij een
optreden zullen we zelfs de kaap van de 50 overschrijden. Deze evolutie komt de kwaliteit van de concerten
ten goede. Het is onze ambitie om de muziek nieuw
leven in te blazen”, zegt Jan Couvreur, voorzitter van
de Concertband Peutie. In zijn collega Jozef Rahier van
De Toonkunst Berg vindt Jan Couvreur een geestesgenoot. “Het beetje jeugd dat nu muzikaal actief is, moeten we als uithangbord gebruiken om andere jongeren
aan te trekken en te motiveren. Muziek maken in groep
dienen we opnieuw trendy en cool te maken. Samenwerking met muziekscholen uit de streek beschouwen
we als een must.

De voorzitters Couvreur en Rahier en dirigent Devos bieden de fanfare en de concertband toekomstperspectieven.

Hierbij denken we hoofdzakelijk aan logistieke ondersteuning, zoals het ter beschikking stellen van instrumenten, en aan samenspel. We zijn meer dan fier dat
we in Peutie sinds september 2008 een afdeling van de Vilvoordse muziekacademie hebben. Momenteel leren twaalf leerlingen een instrument bespelen. Dit is
de enige juiste weg om ooit opnieuw van een jeugdensemble te kunnen dromen.
Initiatieven van gemeentebesturen om in scholen kinderen actief aan te moedigen tot het bestuderen van muziek, zou eveneens een grote stap in de goede richting zijn”, weet voorzitter Couvreur.
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