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Editorial 
 

Geachte leden, 

De jaarovergang bracht prachtig nieuws dat als muziek 
in de oren klinkt: de Kon. Muziekkapellen van Defensie 
behouden de drie bestaande muziekkorpsen en jonge 
muzikanten worden gerekruteerd om de vakante 
plaatsen op te vullen. In dit nummer kunt u hierover 
meer nieuws lezen. 

De vorige twee nummers van PARADE werden gewijd 
aan de verjaardagen van de muziekkapellen van de 
Marine en van de Gidsen. Dit nummer is gewijd aan de 
Luchtmacht. De Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht 
had dit jaar de eer deel te nemen aan de International 
Taptoe België, verzorgde de ceremonie voor het 
nieuwe NAVO hoofdkwartier, twee nieuwe CDs en het 
adembenemende ASBF galaconcert met een 
eerbetoon aan de oud-kapelmeesters. 

Daarnaast bieden we ook een bloemlezing van nieuwe 
artikels over de muziek van Rossini en uit het oude 
Rome alsook een exclusief interview met Geert Van 
Maekelberghe, die de choreografie van de laatste 
shows van de Kon. Muziekkapellen van de Marine en 
de Luchtmacht ontworp. 

IMMS Belgium zal dit jaar voor jullie een bezoek aan de 
Musique Militaire Grand-Ducale in Luxemburg 
organiseren. Ons laatste bezoek dateert van 2006 en 
bovendien vierde deze muziekkapel vorig jaar haar 
75ste verjaardag. Hierbij krijgen we ook de hulp van ons 
Luxemburgs lid, Léon Sunnen, waarvoor onze oprechte 
dank. Zodra we meer concreet nieuws hebben, zullen 
we u hierover berichten. 

IMMS Belgium heeft ook een digitale mijlpaal bereikt 
namelijk 500 vaste bezoekers van onze Facebook™ 
pagina. Dank aan allen die meehielpen aan dit succes 
en regelmatig posts plaatsen op deze pagina. 
Eveneens een woord aan dank voor ons bestuurslid 
Rodolphe Stroot die de internet site en de agenda 
(Belgian Military Music News) op een dynamische wijze 
onderhoudt. Hiermee blijft u op de hoogte van de 
activiteiten en kunt u ook de nummers van PARADE 
consulteren. 

Veel leesplezier, 

Kris Schauvliege 

 

Samen met Kenji Kawashima (IMMS Japan) in de kazerne van de 
Zweedse Royal Life Dragoon Guards in Stockholm (KSE) 

Editorial 
 

Chers membres, 

La transition vers la nouvelle année nous a apporté de 
très bonnes nouvelles : nos trois Musiques Royales de 
la Défense sont maintenues et de jeunes musiciens 
seront recrutés afin de combler les places actuellement 
vacantes. Nous y reviendrons plus en détail dans ce 
numéro. 

Les deux précédents numéros de PARADE étaient 
consacrés aux anniversaires des musiques de la 
Marine et des Guides. Ce numéro revient sur le 70e 
anniversaire de la Musique Royale de la Force 
Aérienne. En 2017, la Musique Royale de la Force 
Aérienne a participé au Tattoo International belge, a 
assuré l’accompagnement musical lors de 
l’inauguration du nouvel E-M de l’OTAN et, dans le 
cadre de son 70e anniversaire, a réalisé deux nouveaux 
CDs et donné un superbe concert de gala organisé par 
l’ASBF en rendant hommage aux anciens chefs 
d’orchestre. 

Nous vous proposons également des articles au sujet 
de la musique de Rossini et de la Rome antique, ainsi 
qu’une interview exclusive de Geert Vanmaekelberghe, 
qui a développé les chorégraphies des derniers shows 
des Musiques Royales de la Marine et de la Force 
Aérienne. 

Cette année, IMMS Belgium organise une visite à la 
Musique Militaire Grand-Ducale à Luxembourg. Notre 
dernière visite date de 2006 et cette musique célébrait 
son 75e anniversaire en 2017. Notre membre 
luxembourgeois, Léon Sunnen, nous aide à organiser 
cette journée, et nous tenons à le remercier dès 
maintenant pour son aide. Nous vous informerons dès 
que nous aurons des nouvelles plus concrètes. 

Notre branche a également atteint un nouveau cap 
dans le domaine digital avec 500 abonnés à notre page 
Facebook™. Nous remercions celles et ceux qui ont 
contribué à ce succès. Un merci particulier à Rodolphe 
Stroot pour les mises à jour de notre site internet, qui 
vous offre notamment l’accès aux anciens numéros de 
PARADE et de l’agenda (Belgian Military Music News), 
qui vous informe des activités à venir. 

Bonne lecture,  

Kris Schauvliege 

 
Bob Davis (IMMS Nouvelle-Zélande), moi-même et Jamie Ford 
(IMMS Nouvelle-Zélande). A l’arrière-plan, la Fanfare à Cheval des 
Royal Life Dragoon Guards à Stockholm (KSE)
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Activités passées / Voorbije 
activiteiten 
 

Concert du 25e anniversaire de l’Ordre de Marie de 
Hongrie – Collégiale St.-Uromer Binche – 07/09/2017 

Musique Royale de la Force Aérienne – Dominique 
Lecomte 

La Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) – 
Festmusik der Stadt Wien (Strauss) – Rhapsodie 
hongroise n° 2 (Liszt) – Espana (Chabrier arr. Schyns) 
– Binche (Gilson) – El Camino Real (Reed) – Paris 
Montmartre (arr. Mashima) – Granada (Lara arr. Morita) 
– Latin Fantasy (arr. Van der Heide) – Marche de la 
Force Aérienne belge (Mestrez) 

 
Merci à Xavier De Groote pour le partage du programme 
 

Concert de Gala « 70th Anniversary of the Belgian Air 
Force » – CC Woluwe St. Pierre – 27/10/2017  

Musique Royale de la Force Aérienne – Matty Cilissen 

Chef de musique invité : Alain Crepin3 

Solistes : Trimarrant1, trio vocal 

La Brabançonne1 (Van Campenhout arr. Crepin) – Ode 
an die Freude1 (Van Beethoven) – Marche de la Force 
Aérienne belge (Mestrez) – Jadranka (Vergauwen) – 
An American in Paris (Gershwin arr. Redouté)  A 
Tribute to Count Basie (arr. Mashima) – Marche de 
l’Ecole Royale Militaire2 (Prévost) – Music for a Princely 
Birth3 (Crepin) – El Camino Real (Reed) - Queen on the 
Air (arr. Van Haegenberg) – Royal Band of the Belgian 
Air Force Tattoo (arr. Van Haegenberg) – Marche de la 
Force Aérienne, version Jazz (Mestrez arr. Corroyer) – 
US Waves (Buitenhuis) 
2 : en l’honneur du Président de l’ASBF LtGen e.r. Jacques De 
Winter 

  

 
Musique Royale de la Force Aérienne sous la direction de Matty 
Cilissen (Photographie : Rodolphe Stroot) 

 
Remise du nouveau livre souvenir « 70e Anniversaire de la Musique 
Royale de la Force Aérienne » aux anciens Chefs d’orchestre Guido 
De Ranter et Alain Crepin et à l’ancien tambour-major Jean Foucart 
(Photographie : Rodolphe Stroot) 

 
Musique Royale de la Force Aérienne sous la direction de Matty 
Cilissen (Photographie : Rodolphe Stroot) 
 

Wohltätigkeitskonzert – Kölner Philharmonie (D) – 
29/11/2017  

Musikkorps der Bundeswehr  

Der Rheinströmer Marsch - Wiener Philharmoniker 
Fanfare (Strauss) - Lohengrin-Fantasie (Wagner arr. 
Rennert) – Two Steps from Hell (Reuber) - A Tribute to 
Thomas J. Bergersen 
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Concert de Bienfaisance – Conservatoire de 
Luxembourg – 31/01/2018 

Musique Militaire Grand-Ducale – Jean-Claude Braun 

Solistes :Jacques Mauger, trombone1 – Lidia 
Kochoryan, violon2 

Tbon and Jacques1 (Ferran) – A Brussels Requiem3 
(Appermont) – Carmen Fantasy2 (Waxman) – Clash4 
(Belardi) – Game of Thrones (arr. Dowdeswell) – The 
Sound of Ireland (arr. Rennert) 
Notes : 3 : en mémoire des victimes des attentats du 22 mars 2016 - 
4 : 1ère mondiale pour big-band et orchestre d’harmonie 

 
 

Concert du Gouverneur militaire de Paris – l’Eglise des 
Invalides Paris – 07/02/2018 

Musique de la Légion Etrangère – Emile Lardeux 

Chef invité : Elizabeth Cooper 

Soliste : Julie Cherrier, soprano 

Le Boudin, marche de la Légion Etrangère – Champ de 
Mars (Bigot) – Le Fanion de la Légion (arr. Lardeux) – 
Dualité – Les Nuits moscovites (Rebroff arr. Voronitch) 
– Triptyque 51 (Boutry) – « Dove son » des Noces de 
Figaro (Mozart) – « Tu che di gel sei cinta » de 
Turandot (Puccini) – « Salut à la France » de la Fille du 
Régiment (Donizetti) – Le Cantique de Jean Racine 
(Fauré) – The Love of my Life (McPherson) – La Danse 
du Sabre de Gayaneh (Khatchatourian) – Daft Punk 
(arr. Wallace) – La Marseillaise (Rouget de Lisle arr. 
Berlioz) 
Merci à Léon Sunnen pour le partage du programme de concert 

 

Festival « Musiques et Chœur de l’Armée française » - 
Galaxie Amnéville (F) – 04/02/2018 

Présentation : Patrick Poivre d’Arvor 

 Orchestre de la Garde Républicaine – Sébastien 
Billard : Marche hongroise (Bizet) – Raiders March 
(Williams) – 81/2 (Rota) – 2nd Waltz (Shostakovich) – 
Farandole de l’Arlesienne (Bizet) 

 Chœur de l’Armée française – Emilie Fleury : Paris 
– Fleurs de Paris – Chœur des Soldats de Faust 
(Gounod) – Paris en Colère (Jarre) - Rigoletto 
(Verdi) – Chant des Partisans – C’est le 8e  

 Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine – 
Jacques Le Blay : Michel Strogoff – Bournazel – 
Feel Good (Brown) 

 Bagad de Lann Bihoué – Philippe Renard 

 Finale : The Water is Wide – La Marseillaise 
Programme : Kris Schauvliege 

 
Philippe Renard & Sébastien Billard pendant le final (Rene Bytch) 

 
Le Bagad de Lann-Bihoué et la Fanfare de Cavalerie de la Garde 
Républicaine (Rene Bytch) 
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Interview  

Geert Vanmaeckelberghe 

Wanneer en waar zette jij de eerste stappen in de 
muziekwereld? 

Als 12-jarige knaap werd ik in 1974, lid van Drumband 
Willen Is Kunnen (WIK) Oostende. In die tijd bestond 
de bezetting uit trommelaars, lyra bespelers en 
klaroenblazers (inclusief basklaroenen). Aanvankelijk 
koos ik voor de trommel maar dat hield ik na één jaar 
voor bekeken en schakelde over op de klaroen. De 
band stond toen onder leiding van Herman Vermeire 
(tamboer majoor van de toenmalige Zeemacht) die het 
korps met strakke hand leidde. Dankzij hem 
presteerden wij met veel zin voor discipline en 
groepsgeest. Ook toen reeds was de band nationaal en 
internationaal een graag geziene gast. 

 Welke opleiding genoot je,welke muzikale kennis? 

Gedurende 37 jaar (tem 2011) bleef ik  lid van WIK die 
een voortdurende evolutie maakte tot het veelzijdige en 
modern showkorps die het vandaag is. Ik was er actief 
als trompetter (drie ventiel), tamboer-majoor (25 jaar) 
en choreograaf (20 jaar). De talrijke optredens aan 
corso’s, en vermaarde taptoes in binnen- en buitenland 
waren een leerschool en van onschatbare waarde. Ook 
op muzikaal vlak kreeg ik mijn opleiding binnen deze 
vereniging. (Pas veel later toen ik reeds 10 jaar lid was, 
volgde ik een volwassen cursus in het avondonderwijs 
van het DKO). Je kan onomwonden stellen, dat ik een 
product ben van de amateur showkorps wereld. 

 Hoe en waarom ben je van muzikant naar tamboer-
majoor geëvolueerd? 

Toen ik in ’74 lid werd van Drumband WIK, volgde ik de 
voetsporen van twee van mijn broers (ik kom uit een 
nest van zeven kinderen) die ook in deze band hadden 
gespeeld. Ik keek erg naar hen op en was als klein 
jongetje helemaal weg van die marcherende 
muziekkorpsen in prachtige uniformen. Hun tamboer-
majoors trokken mijn volle aandacht. Toen reeds 
droomde ik er van, om ooit als tamboer-majoor leiding 
te geven en de band aan het publiek te presenteren. In 
1983 werd ik tamboer-majoor bij WIK. Er was opvolging 
nodig en het bestuur weerhield mijn kandidatuur. Toen 
was ik 20 jaar en het spreekt voor zich dat ik tijdens de 
jaren die volgden, groeide in deze functie. Het dragen 
van een verzorgd uniform en de uitvoering van een 
uniforme marcheerstijl, waren één van de taken waar ik 
als tamboer-majoor voor verantwoordelijk was.  

 Deelname aan wedstrijden, competities? 

Met Showkorps WIK hebben wij met succes 
deelgenomen aan talloze wedstrijden. Euro 
Muziekparade Groningen (NL), Fedekam 
Showwedstrijden, Fedekam wedstrijd voor drumbands, 
Vlamo Showwedstrijden, … Als tamboer-majoor won ik 
zowel de provinciale als de nationale titel in de hoogste 
afdeling. Dit vond ik heel speciaal en beschouw ik als 

de bevestiging van een uitstekende combinatie (chemie) 
tussen de tamboer-majoor & de band. 

 Je geeft ook clinics en je bent ook actief als jurylid? 

Sinds 1999 word ik gevraagd als gastdocent marching. 
Tot op heden gaf ik op die manier les bij meer dan 60 
hafa orkesten, drumbands, showkorpsen en pipe bands. 
We plannen altijd twee lessen van telkens twee uur. 
We starten vanaf nul en gaan alles definiëren en 
benoemen. We doen het op een boeiende en 
veelzijdige manier. Ik vind het ontzettend belangrijk om 
mijn kennis door te geven. Van het gezegde “vreemde 
ogen dwingen” ben ik mij terdege bewust. 

Zowel nationaal als internationaal fungeer ik als jurylid. 
In Zuid-Afrika was ik nauw betrokken bij het 
uitwisselingsprogramma tussen Vlamo (de Vlaamse 
Amateurmuziekorganisatie) en de Field Band 
Foundation. Een stichting die achteruit gestelde 
kinderen uit townships, via muziek & dans 
levenswaarden bij brengt en wapent voor de toekomst. 
In Kerkrade maakte ik meermaals deel uit van het 
juryteam die tamboer-majoors beoordeelde tijdens de 
NBVTM Kampioenschappen (Nederlandse bond van 
tamboer-majoors). Bij ons jureerde ik de marching 
performances tijdens wedstrijden voor drumbands 
(Wevelgem en Lommel) en pipe bands (Highland 
Festival Essen, en Wilrijk). Ook tijdens de 
Stapmarswedstrijden van het Herfstmuziekfestival te 
Izegem. (Een festival dat heel veel betekend heeft voor 
onze hafa korpsen, maar helaas werd opgedoekt). 

Dit jaar werd ik uitgenodigd om gedurende vier dagen, 
een dertigtal tamboer-majoors te beoordelen tijdens 
mars- & showwedstrijden te Vejen in Denemarken. Een 
organisatie van de Landsgardeforeningen (LGF). Het 
werd een heel bijzondere ervaring waarbij ik mij heel 
goed kon inleven in de uitvoering van de diverse 
tamboer-majoors. (Immers, gedurende 37 jaar heb ik 
de straatstenen versleten en talrijke taptoevelden plat 
gelopen).  

 
Als jurylid in Vejen in Denemarken (Geert Vanmaeckelberghe) 

 Waar haal je inspiratie bij het maken van een show, 
zijn er invloeden uit andere disciplines? 

Laat mij eerst verduidelijken wat volgens mij belangrijk 
is bij het samenstellen van een goede show. De tijd dat 
we tevreden konden zijn met rijtjes lopen en het maken 
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van enkele vaste figuren is lang voorbij. Vandaag 
maken showkorpsen, heuse CONCEPTEN. Men kiest 
een thema, een rode draad en bouwt daar in een 
tijdspanne van zo’n 12-15 minuten (presteer nooit 
langer op een taptoeveld) een show rond met een 
verhaallijn. Een show met een boodschap waarmee de 
band communiceert met het publiek. 

Alles en iedereen kan het artistieke team van een band 
inspireren. Een film, een gedicht, een hardrock 
optreden of een schilderij. Gevoelens, een gesprek, 
een bekend persoon of een gebeurtenis (actueel of in 
het verleden). 

Ik ben van mening dat er een formule bestaat die altijd 
werkt. INTRO: kort begin van de show dat aanspreekt, 
zeer opvallend is en vooral, dat onmiddellijk de 
aandacht neemt van het publiek (en niet meer los laat). 
Gevolgd door een UPTEMPO die de show vooruit 
stuwt. Daarna een BALLAD die de muzikaliteit van de 
band in de verf zet en het publiek ademruimte geeft. 
Een  korte drumbreak gaat nu het slotstuk vooraf dat 
een finale in climax kent.    

 Welke punten verdienen het meest aandacht: 
originaliteit, uitvoering, stijl, uniform? 

Als createur (zowel de arrangeur of de choreograaf) ga 
je met open vizier te werk. Het is goed om origineel te 
zijn en jezelf en je product in vraag te stellen en 
desnoods bij te sturen. Eén gulden regel tijdens het 
schrijven is het feit dat je altijd rekening moet houden 
met het niveau en de ervaring van de bandleden. (Hou 
dit tijdens het schrijven steeds voor ogen). De 
uitvoering is wellicht het aller belangrijkste (!) Het is 
beter om een basispakket (het WAT) te schrijven dat 
dan zeer goed (het HOE) wordt uitgevoerd. Dan om 
een moeilijk en van hoog niveau product (het WAT) te 
schrijven voor een band die het niet aan kan en 
bijgevolg een onvoldoende uitvoering (het HOE) 
serveert. Alle juryleden tijdens showwedstrijden 
analyseren, beoordelen en becijferen het WAT & HOE 
op deze manier. (Maar doen we dat niet allemaal als lid 
van het publiek)? 

 In 2012 ging je voor het eerst schrijven voor de Kon. 
Muziekkapel v/d Marine? 

Voorafgaand had ik een gesprek met Bjorn Verschoore 
en enkele kaderleden. Men was ambitieus en men wou 
de shows die men tot nu toe had gemaakt (en 
waarmee ook internationaal mee getoerd werd) 
upgraden. Ik wist dat de band heel veel professioneel 
talent had maar besefte ook dat men niet de know how 
in huis had, om inzake show design door te groeien. 
Analyse van de vorige shows leerde mij dat men 
basisshows bracht waarvan eigenlijk een groot 
gedeelte standstill, … Dat wou ik veranderen maar wel 
vertrekkend van het toenmalige niveau van 
“showlopen”. Mijn engagement zou bestaan tot het 
schrijven van een attractief product dat een stap verder 
gaat, maar het moest ook haalbare kaart zijn. Daar was 
ik van overtuigd. Er volgde een gesprek met de muziek 
arrangeur (Dominique Vanhaegenberg) en op mijn 
vraag werd de hierboven vernoemde formule (die altijd 
werkt) toegepast. De fantastische arrangementen, de 
unieke sound van de band en de inzet van de leden, 
resulteerden in een zeer succesvolle show met als 

thema “@be”. Bij het schrijven streefde ik naar een 
applausmoment (een open doekje) en dat werd keer op 
keer verkregen bij het maken van de zeer kleine 
cirkelformatie. Dat doen we op de muziek die stiller, 
trager tot helemaal in het niets verdwijnt. (Als 
choreograaf probeer je de muziek te visualiseren). 

Later volgde de samenwerking met de Kon. 
Muziekkapel van de Luchtmacht. Beide orkesten 
verschillen van elkaar. Ze hebben als het ware een 
ander DNA en dat alleen al is een verrijking. Ook bij de 
Luchtmacht kon ik goede resultaten bereiken. Het 
korps draagt een ontzettend mooi uniform en is 
eveneens samengesteld uit top musici die op 
begeesterende wijze, aangestuurd worden door hun 
dirigent! Onze laatste samenwerking (2016) was zeer 
productief en heeft een solide showbasis gelegd om in 
de toekomst  verder op te bouwen. 

 
Repetitie met de Koninklijke Muziekkapel van de Marine in de 
Kazerne van Brugge (Geert Vanmaeckelberghe) 

Is er een verschil in les geven aan burger- en militaire 
muziekkorpsen?  

Ja er is wel degelijk verschil! Je moet weten dat ik van 
bij aanvang gesteld heb dat ik het design niet enkel zou 
schrijven maar ook zou aanleren. (Daar moest men 
even over nadenken). Bedenk ook dat ik een 
amateurmuzikant ben. (Het bedenken van concepten 
en het schrijven van showdesigns kan je ook niet leren 
aan één of andere school). Enkele zaken zijn zeer 
opvallend bij het instrueren aan de professionele 
muzikanten van de militaire orkesten. Het moet van bij 
de start duidelijk zijn en vooruit gaan. Omdat zij 
onmiddellijk aanvoelden dat ik wist waar ik over sprak 
en wat ik op het einde van de les wou bereiken, was er 
een wederzijds respect en klik.  

Anders dan in de amateurmuziekwereld, zijn de 
muzikanten er hoe dan ook “op het werk”. Maar wees 
gerust, zowel bij de marine- als de luchtmachtkapel 
gaan ze voluit en wil men een show brengen waarvan 
iedere muzikant na de uitvoering met trots terug blikt. 
Dat is toch mooi? 

Toch moeten we ook terecht oog hebben voor onze 
talrijke amateurorkesten. Ook daar wordt hard gewerkt 
en vaak ook met heel veel passie! (Wellicht kunnen we 
nog winst maken op de positieve en respectvolle kijk op 
dit amateurleven). 
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 Hoe lang duurde het aanleerproces van de nieuwe 
shows? 

Zowel bij de Marine als de Luchtmacht was dat zeer 
kort. Zelf ben ik nog actief in het arbeidsleven en moet 
het lesgeven zien te combineren. (Voor de Luchtmacht 
komt daar nog de verplaatsing van Oostende naar 
Beauvechain bij). Tijdens slechts drie  lesdagen van 3-
4 uur, wordt de show aangeleerd én verfijnd. Door het 
hoge niveau van alle bandleden, slaan zijn alles heel 
snel op. (Een dergelijke korte tijdspanne is bij de 
burgerbands ondenkbaar). Daarna is het aan de band 
om de show te onderhouden. 

 Gebruik je speciale technieken zoals informatica 
programma’s, video opnames, test publiek? 

In het verleden heb ik steeds geschreven met potlood 
en papier. (Op die manier kan je nog steeds een 
attractieve show neerzetten). Het tweede showconcept 
“Fields of Honor” dat ik voor de Marine bedacht, heb ik 
met Pyware 3D software geschreven. (Hierbij kon ik via 
het lesgevers collectief Corps Style Concepts (CSC) 
genieten van  sponsoring van Pyware). Voorafgaand 
aan het lesgeven kon ik de muzikanten de show op 
groot beeld tonen vanuit meerdere camera punten. 
Nooit voorheen heb ik zoveel energie gestopt in het 
schrijven van een show en in de persoonlijke 
begeleiding van de uitvoerders. (“Fields of Honor” dat 
handelt over de Eerste Wereldoorlog en samengesteld 
is uit de drie delen “Strijd, Eer & Hoop” beschouw ik als 
mijn mooiste creatie). 

Ik probeer steeds enkele uitvoeringen bij te wonen. De 
reacties van het publiek zijn hierbij zeer belangrijk. Het 
publiek kan anders reageren dan je had verwacht, 
soms verrassend. Aan de hand van deze premières 
kan je de show bijsturen. 

 
Virginia Tattoo met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische 
Marine, 26 04 2012 (Virginia Hagin, foto bezorgd door Geert 
Vanmaeckelberghe) 

 Zijn bepaalde ideeën uit deze shows overgenomen 
door showorkesten? 

Het zal je niet verwonderen dat ik meerdere 
wedstrijden en taptoes bijwoon. Het valt mij toch op dat 
enkele zaken zeer herkenbaar zijn. Maar daar maal ik 
niet om. We leven tenslotte in een wereld waar 
afstanden relatief zijn en internet onze dagelijkse tool is. 
Wat blijft is de mooie uitdaging om met fantastische 
muzikanten, de schitterende arrangeur Dominique 

Vanhaegenberg en de zeer talentrijke en creatieve 
dirigenten Bjorn Vershoore en Matty Cilissen, te mogen 
en te kunnen samen werken. Een waar genoegen en 
een hele eer! 

Wij danken Geert Vanmaeckelberghe voor dit 
uitvoerige en exclusieve interview 

 

Museum van de Guarda 
Nacional Republicana 
(Portugal) 
Jens Van Herck (IMMS B) heeft tijdens zijn bezoek aan 
Lisboa de gelegenheid gehad om het Museum van de 
Portugese Republikaanse Garde te Paard te bezoeken. 
Hierbij een selectie van foto’s uit dit museum die 
betrekking hebben tot de militaire muziek. 
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Foto’s: Jens Van Herck 

 

Nieuws van de Kon. 
Muziekkapellen van Defense / 
Nouvelles des Musiques 
Royales de la Défense 

 

Het Ministerie van Defensie heeft op 21 november j.l. 
beslist om de drie Kon. Muziekkapel van Defensie te 
behouden in het kader van het plan “strategische visie 
2030”. De rekruteringscampagne van nieuwe 
muzikanten is ingezet zal leiden tot een totaal aantal 
van 172 muzikanten namelijk: 

 Kon. Muziekkapel van de Gidsen = 83 (incl. 13 
cavalerie trompetten), 

 Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht = 53 en 

 Kon. Muziekkapel van de Marine = 35, 

Het doel is om het aantal muzikanten in de komende 
jaren te behouden. Er komt eveneens een extra 
militaire steunfunctie per muziekkapel en in de staf van 
de Kon. Muziekkapellen. De muziekkapellen blijven 
eveneens in hun respectievelijke locaties incl. renovatie 
van de repetitiezaal van de Gidsen 
Bron: Email Majoor Kurt Maertens, Commandant van de Kon. 
Muziekkapellen van Defensie & Email Patrick De Smet, Artistiek 
Directeur, Kon. Muziekkapellen van Defensie, dd. 08/02/2018 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

Le 27 novembre dernier, le Ministère de la Défense a 
décidé de maintenir les trois Musiques Royales de la 
Défense dans la vision stratégique pour 2030. La 
campagne de recrutement de nouveaux musiciens fut 

lancée et mènera vers un nombre total de 172 
musiciens:  

 La Musique Royale des Guides = 83 (incl. 13 
trompettes de cavalerie), 

 La Musique Royale de la Force Aérienne = 53 et 

 La Musique Royale de la Marine = 35, 

L’objectif est de maintenir le nombre de musiciens dans 
les prochaines années. Une fonction de soutien a 
également été créée au sein de chaque musique et du 
Commandement des Musiques. Les musiques 
resteront basées dans leurs quartiers actuels et des 
rénovations sont actuellement en cours dans la salle de 
répétition des Guides. 
Sources: Email Major Kurt Maertens, Commandant des Musiques 
Royales de la Défense & Email Patrick De Smet, Directeur Artistique, 
Musiques Royales de la Défense, dd. 08/02/2018 

 

Souvenirs 

 

 Au Drapeau 

In een aflevering van La Belgique Militaire uit 30 juni 
1901 staat een verslag van de inhuldiging van de vlag 
van de Veteranen van 1870-71 van Ninove. 

De volgende paragraaf staat erin vermeld: “Une 
marche de circonstance “Au Drapeau” de M. Etienne, a 
été particulièrement goûtée. » 

We beschikken over geen verdere informatie over de 
uitvoering van de mars of van de componist. 
 

Noot Kris Schauvliege : deze componist mag niet 
verward met de dirigent Em.Etienne die de marsen van 
het 19de Linie, “Vive’nt nos petits Chasseurs” (3ChP) et 
Honneur au Lt. Gén. Baltia gecomponeerd heeft. Em. 
Etienne was immers pas in 1882 geboren. Jules 
Blangenois heeft een werk gecomponeerd met een 
gelijkaardige titel « Salut au Drapeau ». 
 

Dank aan Marc Brans voor het delen van deze informatie 
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Compact-Discs / DVDs 
 
1) CD Musiques et Choeurs de l’Armée française 

Fanfare de la Garde Républicaine – Musique de la Légion Etrangère 
– Choeur de l’Armée française – Bagad de Lann-Bihoué 

Amazing Grace – Aida – Le Soleil Brille – Le Fanion de la Légion – 
Non je ne regrette rien – Le Boudin – Le Chant des Partisans – C’est 
le 8e – Chœur des Soldats – Cercle Circassien – Moscow Night – 
Crossfire – Suite Plinn – L’Enclume – La Marche des Chasseurs du 
Temps de Souvorov – Palomino 

 
 

2) CD Blue Plume : Music of the Irish Guards 

Band of the Irish Guards, Irish Guards Corps of Drums & Pipes and 
Drums of the 1st Irish Guards: Bruce Miller, Andrew William Porter & 
Robert Fleming 

Ir you’re Irish (Gleville / Godfrey arr. Jaeger) – The Irish Guards 
March (Hassell arr. Porter) – Irish Guards Patrol (Le Thière arr. Porter) 
– The Irish Guards Song (German arr. Miller) – The Irish Guards 
((Shrimpton arr. Mitchell) – Soldiers/Something about a 
Soldiers/When the Guards are on Parade/Changing the Guard/ 
Soldiers of the Queen (arr. Lane, Nicholls, Simon, Flotsam & Jetsam, 
Stuart) – Messines (Miller) – Star of Erin (Horabin) – Proud Heritage 
(Miller) – At Kitty O’Shea’s (de Meij) – I’ll me me Ma (arr. Barnwell) – 
Believe me if all those endearing young Charms (arr. Miller) – Blue 
Plume (Jaeger) – Carrickfergus (arr. Henderson) – Folk Songs of Erin 
(arr. Miller) – Sarafand (Willcocks) – Erin my Home (arr. Shannon) – 
Paddy’s Day (Jaeger) – Regimental Call – Company marches of the 
1st Battalion Irish Guards (arr. Scott) – Let Erin remember – St. 
Patrick’s Day – Last Post - Rouse 

 
 

3) 2CD 70 Years of Music 

Royal Band of the Belgian Air Force – Matty Cilissen 

CD1: In Concert with Glenn Van Looy (euphonium) 

Eagle’s Flight (Bex) – Euphonium Concerto (Horovitz) – Windy City 
Heartbreak (Davoren) - Ascension (Davoren) – Cantiphonia 
(Appermont) 

CD2: Let’s fly through history 

Belgian Air Force 70 Overture (Macaluso) – Marche de la Force 
Aérienne belge (Mestrez) – Marche du CC Air (Cilissen) – Colonel 
Teddy (Haine arr. Lecomte) – 349 Squadron March (Couroyer) – 350 
Squadron March Belgae Gallorum Fortissimi (Dubois) – Marche des 
Commandos (Leemans) – Marche du Service Médical (De Ceuninck 
arr. Crepin) – Marche de la Marine (Gasia) - Marche de l’Ecole 
Royale Militaire (Prévost) – Marche des Parachutistes (Leemans) – 
Tattoo 2016 (Van Haegenberg) – NATO Hymn (Reichling) – La 
Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) 

 
Couvertures du CD 1, du CD 2 et du double CD (= CD 1 + CD2) 

Les deux CDs sont également disponibles séparément 

De covers van CD 1, van CD 2 et van de dubbel CD (= CD 1 + CD 2) 

De twee CDs zijn ook apart verkrijgbaar 

 

4) Livre / Boek 70 Years of Music: History of the Royal Band of the 
Belgian Air Force (56 p.) 

 
 

5) 2 CD Royal Air Force 100th Anniversary (recordings 2005 – 
2015) 

Bands of the Royal Air Force – Duncan Stubbs, Matthew Little, 
Richard Murray, Piers Morrell, Christopher l’Anson, Christopher 
Weldon, Stuart Stirling, Barry Hingley 

RAF March Past (Walford Davies & Dyson) – Spitfire Prelude (Walton) 
– Come fly with me (van Heusen / Cahn) -  South Rampart Street 
(Bauduc & Haggart) – 633 Squadron (Goodwin) – Songs of  the early 
Airman (arr. Hingley) – Those magnificent Men in their flying 
Machines (Goodwin) – F35 Lightning (Pearce) – To Lusher with Love 
(Martindale) – Skywatch (Davies) – Out of the Blue (Bath) - Fighter 
Command March ( Alwyn) - The Battle of Britain March (Goodwin) – 
The Way to Heaven (Sparke) – Battle of Britten Suite (Walton arr. 
Hingley) – The shining Sword (Wiffin) – Pathfinders March (Lockyear) 
– Oh Jonny (Olman) – The Jaguar (Richards) – Global Co-operation 
(Stirling) – Queen Medley (May & Mercury arr. Morley) – Diamond 
Nine (Stubbs) – Air Cadets March – Ladies in Lavender (Hess) – 
Sing Sing Sing (Prima arr. Mundy) – Holyrood (Alford) – College 
March (Sims) – Songs that saw us through - Elegy on the Royal Air 
Force March Past (Hingley) – The Dambusters March (Coates) 

 
 

6) CD Mutations 

Musique Royale des Guides – Yves Segers 

The Tsar’s Bride Overture (Rimsky-Korsakov arr. Schyns) –Rapsodie 
polyrythmique (Strens) - Réminiscence diabolique (Kosmmicki) –The 
Ruins of Palmyra (Molookpour) –L’ombre du Vent (Bômont) – 
Mutations Picqueur)  

 
 

 

 

Adressen / Adresses 

Fnac ou Amazon (1) 

www.mikepurtonrecording.com (2), 

www.airforceband (3), (4) 

https://www.chandos.net (5) 

www.hafabramusic.com (6) 

https://www.rafmct.org.uk/shop/ (5) 
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