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hier zit muziek in



Ontstaan in 1860, eerst als fanfare en sinds 1980 als harmonieorkest, 
legt het Koninklijk Harmonieorkest ‘Met Moed Vooruit’ zich toe op het 
brengen van kwalitatieve concerten zowel binnen als buiten de eigen 
gemeente. 

In onze muzikale keuze zoeken we steeds naar een ideale mix tussen 
diverse muziekgenres zodat iedereen zijn gading vindt in het gekozen 
repertoire. Muzikale topbeleving voor muzikant en publiek, daar doen 
we het voor.

‘Met Moed Vooruit’ is een harmonieorkest waar iedereen, ongeacht 
leeftijd of muzikale vooropleiding, van harte welkom is om samen 
te musiceren en deel uit te maken van een dynamische en sociale 
muziekvereniging.

Maar uiteraard wil het harmonieorkest, dat vandaag een 50-tal actieve 
leden telt, blijven groeien in haar ledenaantal en werking. Hierbij 
rekenen we graag op jouw steun. 

Dirigent Stijn De Raes
Stijn De Raes is onze huisdirigent. Hij studeerde klassieke saxofoon en 
jazzsaxofoon aan de Kunsthumaniora Brussel en aansluitend jazz en lichte 
muziek aan de Jazzstudio Antwerpen. Aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen behaalde hij een master Jazz/Lichte Muziek en de specifieke 
lerarenopleiding. 



DAAROM STEUN JE ONS

 9 Sinds 1860 zijn we een vaste waarde in Opdorp en Buggenhout.  
Een harmonie met een rijke geschiedenis dus, maar boordevol 
frisse toekomstplannen. Wij willen onze rol in het culturele 
gemeenschapsleven ten volle blijven spelen.

 9 We willen als harmonieorkest blijven groeien, muzikaal en 
intermuzikaal. Wij blijven investeren in lokaal muzikaal talent.

 9 Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om onder professionele 
begeleiding zijn muzikale hobby te beoefenen. 

 9 Het uitdragen van de passie voor muziek is en blijft één van de 
kerntaken van onze vereniging. Wij doen dit vanuit de eigen jeugd- 
en volwassenenwerking en ook in nauwe samenwerking met het 
lokale deeltijds kunstonderwijs, scholen en verenigingen. 

Wij kunnen dit helaas niet alleen. Om deze mooie doelstellingen te halen, rekenen 
we op jouw hulp. Wij zetten hier graag ook iets moois tegenover. Bekijk dus zeker 
onze sponsorpakketten. 
Meer info? Een pakket op maat? Wij helpen je graag verder.  

Hij is tevens lead-altsax bij de VRT Big Band waarmee je hem 
regelmatig aan het werk hoort in het Radio 2-programma 
“The Rat Pack”. Stijn is professioneel als leraar saxofoon/
klarinet verbonden aan de academies van Zaventem en 
Roeselare. Zo dirigeerde hij een 4-tal jaar het Koninklijk 
Harmonieorkest Musina uit Muizen en is hij momenteel ook dirigent 
van de Koninklijke Harmonie ”Concordia et Docilitas” uit Herdersem.



ONZE SPONSORPAKKETTEN

Piano  € 30

 9 Naamvermelding in de programmabrochures van het 
Eindejaarsconcert en het Primaveraconcert.

 9 Naamvermelding op onze website met link.

Mezzoforté € 85

 9 Vermelding van bedrijfsnaam en logo in de programmabrochures 
(formaat 1/4) van het Eindejaarsconcert en het Primaveraconcert.

 9 Vermelding van bedrijfsnaam en logo op onze website met link.

 9 Inclusief één vrijkaart voor het Eindejaarsconcert en het 
Primaveraconcert. 

Forté  € 140 

 9 Vermelding van bedrijfsnaam en logo in de programmabrochures 
(formaat 1/2) van het Eindejaarsconcert, het Primaveraconcert en 
alle concerten in eigen beheer.

 9 Vermelding van bedrijfsnaam en logo op onze website met link.

 9 Inclusief 2 vrijkaarten voor al onze concerten en bovendien een 
gratis “aperitief van het huis” bij ons jaarlijks eetfestijn.

 9 Vermelding in de programmabrochures als “Lid van het 
Beschermkomitée”.

Rekeningnummer Koninklijk Harmonieorkest Met Moed Vooruit KBC BE28 7372 2308 8020 met 
vermelding van het gewenste sponsorpakket. Wij bezorgen je een bewijs van jouw financiële steun. 

Gelieve jouw logo digitaal te bezorgen via info@metmoedvooruitopdorp.be. 



Onze communicatiekanalen  
voor jouw promotie

 9 Concertaffiches
 9 Promoflyers
 9 Programmabrochures

 9 Sociale media (Facebook, 
Instagram)
 9 www.metmoedvooruitopdorp.be

Programma 2023
 9 Concert Plantenmarkt
 9 Concert Opdorp Kermis
 9Workshops i.s.m. VLAMO
 9 Primaveraconcert 

 9 Toonmoment instaporkest
 9 Ceciliafeest 
 9 Eindejaarsconcert GC de Pit

Wij helpen jou graag verder...

Wist je dat?
Ons harmonieorkest biedt cursussen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen 
die spelenderwijs willen leren musiceren en een blaas- of slagwerkinstrument 
leren bespelen. 
Je krijgt praktijkgericht een basis van notenleer mee, maar het belangrijkste is 
dat je een instrument naar jouw keuze kan leren bespelen! Voor de cursisten die 
zelf niet over een instrument beschikken, heeft de harmonie een uitleendienst.
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Hofstee 33 
9255 Buggenhout 
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public relations
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9255 Buggenhout 
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Nele De Wolf
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info@metmoedvooruitopdorp.be 
www.metmoedvooruitopdorp.be

facebook.com/metmoedvooruitopdorp
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