
IMMS CD’s 

Twee CDs met selecties van internationale 

marsen, opgenomen door een Britse (in 2006) en 

door een internationale militaire muziekkapel (in 

2011) op initiatief van het Internationale Comité 

van IMMS. Beide CDs “An international Festival 

of Marches” en “40 Marches around the World” 

zijn echter niet meer beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenst u lid te worden? 

Indien u geïnteresseerd bent in onze vereniging, 
kunt u contact met ons opnemen voor een 
proefexemplaar van Parade en Band International.  

Het lidgeld bedraagt 20 € voor Belgische en 
Luxemburgse* leden in 2021. Voor bedragen 
vanaf 30 €, wordt u tevens lid van het Erecomité 
van IMMS Belgium. 

IBAN: BE41 7340 0028 1410 - BIC: KREDBEBB 

 

 

* Informatie en inlichtingen van de andere branches of landen, 

kunt u vinden op www.immssociety.com. 

Contacts & Inlichtingen 

 

IMMS Belgium 

C/O Kris Schauvliege 

 J. Bordetlaan 68 – B 48 

B – 1140 BRUSSEL (EVERE) 

kris.schauvliege@yahoo.fr 

 

https://immsbelgium.wixsite.com/immsbe 

https://www.immsociety.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“International Military Music Society – IMMS – Belgium Branch„ 

 

 
 
 
 
 

IMMS Belgium 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Belgische afdeling van de 

International Military Music Society 

 

 

IMMS Belgium richt zich tot 
Belgische en Luxemburgse leden 



 Wie zijn we? 

De International Military Music Society 
(Internationale Militaire Muziekvereniging) is 
ontstaan in 1977. Deze vereniging telt 1300 leden in 
meer dan 30 landen. Onder haar leden tellen we 
naast muzikanten, dirigenten, componisten en 
arrangeurs, militairen, taptoe- en 
festivalorganisaties, muziek- en CD distributeurs, 
historici ook veel liefhebbers, die de militaire muziek 
beter willen kennen. 
De vereniging wordt geadministreerd door een 
internationaal comité. 

“Band International” 

IMMS geeft een Engelstalig tijdschrift, met vele 
foto’s in kleur, uit voor haar leden. Alle leden kunnen 
via deze weg hun artikels en foto’s over de militaire 
muziek van hun land wereldwijd delen. 

 Internationale bijeenkomsten 

Sinds enkele Jaren, hebben leden de kans om 
internationale bijeenkomsten bij te wonen zoals in 
Shrewsbury (UK-2002), Ystad (S-2005), Heerlen 
(NL-2006), Krakow (PL-2007), Oslo (N-2008) en 
Modena (I-2009), Bergen (B-2010), Oslo (N-2010), 
Malta (MT-2010), Saumur (F-2011), Avenches (CH-
2012), Londen (UK-2014), Washington DC (USA-
2015), Stockholm (S-2017) en Den Haag (NL-2019). 
 
 
 
 

 
De deelnemers aan de Internationale bijeenkomst in het Binnenplein, 

Den Haag in 2019 (foto : Geraldine Poupin) 

 Het voorzitterschap 

De huidige voorzitter van IMMS is 
dhr. Bob Davis (Nieuw-Zeeland). 
De voorzitter van het Internationale Commité voor 
2020-2021 is dhr. Steve Rosenstein (USA) 

IMMS in België 

De Belgische afdeling, die haar 35
ste

 verjaardag viert 
in 2020, biedt verschillende voordelen voor haar 
leden. 
Naast het internationale magazine “Band 
International” ontvangen de Belgische IMMS leden 
het magazine “Parade” 
met artikels in het 
Nederlands en in het 
Frans. “Parade” bevat 
informatie en artikels over 
de militaire muziek in 
binnen- en buitenland 
zoals nieuwe CDs, 
concerten, taptoes en 
festivals. Een agenda, 
uitgegeven onder de 
vorm van een 
electronische nieuwsbrief, informeert de leden over 
de verschillende militaire muziekevenementen in 
binnen- en buitenland. De leden kunnen bovendien 
deelnemen aan originele activiteiten zoals het defilé 
van 21 juli, bezoeken aan militaire muziekkorpsen 
en IMMS meetings in het buitenland. 

 

 
De Koninklijke Muziekkapellen van Defensie in Nijvel in 2011 

(foto : Rodolphe Stroot) 

“Belgian Parade” 

Ter gelegenheid van de 25
ste

 verjaardag van onze 

afdeling, heeft voormalig militair kapelmeester Eddy 

Geeraerts de briljante mars « Belgian Parade » 

gecomponeerd volgens de tradities van Belgische 

militaire marsen. Dit werk werd uitgevoerd tijdens de 

taptoes van Bergen, Nijvel, Izegem en Sint-Truiden. 

Ze werd eveneens opgenomen door “The 2011 

International Military Band” voor de dubbel CD “40 

Marches around the World” uitgegeven door IMMS 

en door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 

voor de CD “Belgian Marches Volume 5”. 

De digitale versie van de partituur van deze mars is 

gratis verkrijgbaar in drie versies: harmonie, fanfare 

of brass-band. Indien u interesse heeft, gelieve dan 

contact met ons op te nemen.  

 


