VRIJDAG 3 MEI 2019
FRIDAY MAY 3, 2019
14.00 uur

Schoolconcert
Theater Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, Pelt
> Banda Sinfónica La Vega, La Vega (CO)
> Glenwood House School Marimba Squad, George (ZA)

14.00 uur

Schoolconcert
CC Palethe
Jeugdlaan 2, Pelt
> Jugendblasorchester “Windcraft” Allschwill, Allschwil (CH)
> Juventus Gradecensis, Hradec Králové (CZ)

14.00 uur

Gastconcert Dagcentrum De Klimroos
Kleine Boemerangstraat 26, Pelt
> Jugendblasorchester der Stadt Geisingen, Geisingen (DE)
> The Five Batucada, Rabat (MA)

14.30 uur

Gastconcert Woon- en Zorgcentrum St.-Jozef
Kloosterhof 1, Pelt
> TIKARI Flutes, Praag (CZ)
> Kindersinfonie-Orchester, Wetzikon (CH)

14.30 uur

Gastconcert Woon-en Zorgcentrum Immaculata
Dorpsstraat 58, Pelt
> Flauto Armonico, Olomouc (CZ)
> The Children and Youth Orchestra Harmónia, Bratislava (SK)

14.45 uur

Schoolconcert
WICO campus St.-Hubertus
Stationsstraat 25, Pelt
> Youth Orchestra of Ecuador, Quito (EC)
> The Lauda Ensemble of the Jezreel Valley Center for the Arts, Jezreel Valley (IL)

19.30 – 20.15 uur Kick-off
Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, Pelt
De Kick-off is de officiële start van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd.
Leerlingen van de Peltse basisscholen heten met het festivallied “Sing this song” de vele
internationale deelnemers welkom om samen van een sprankelende muzikale show te
genieten. Daarnaast zorgen de zangers van de Belgische a-capellagroep Voice Male voor
het muzikale entertainment. Iedereen is alvast van harte welkom.
De toegang is gratis.
The Kick-off is the official start of the European Music Festival for Young People.
By singing the festival song “Sing this song”, pupils of the elementary schools of Pelt will
welcome the many international participants to enjoy a sparkling musical show.
Furthermore, the singers of the Belgian a capella band Voice Male will
provide some musical entertainment. You are all very welcome.
Free admittance.
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19.00 – 01.00 uur Openingsfeest “A Taste of Neerpelt”
Kerkplein, Neerpelt
Ook dit jaar zorgt het EMJ, in samenwerking met regionale traiteurs, handelaars,
verenigingen, culturele partners en het gemeentebestuur van Pelt, voor
een compleet totaalspektakel en topcatering. Naast het smullen van allerlei
lekkernijen, hapjes en drankjes, kunnen de aanwezigen ook genieten van
sfeervolle muziek verzorgd door het ensemble “Guitarillon”, de leerlingen van de
Muziekhumaniora Musart! en de a-capellagroep Voice Male.
This year again, the EMJ, in cooperation with regional caterers, traders, associations,
cultural partners and the city council of Pelt, provides a complete show and top
catering. Next to tasting all kinds of delicacies, snacks and drinks, you can enjoy
atmospheric music provided by the students of the music school Musart! and the
a capella band Voice Male.
Guitarillon
Guitarillon is een verrassende combinatie van beiaard
en gitaar; twee instrumenten die op het eerste gezicht
weinig met elkaar te maken hebben. Toch passen
de klankkleuren perfect bij elkaar. De Neerpeltse
beiaardier Jan Verheyen neemt de jonge beloftevolle
gitarist Cedric Honings mee naar de beiaard-cabine
boven in de toren, waar ze samen spelen. De gitaar
wordt van daaruit versterkt. Het programma dat ze brengen is erg gevarieerd met
muziek van Bach tot Nirvana. Laat u verrassen door een jazz- of rockmedley.
Guitarillon is a surprising combination of carillon and guitar; two instruments which
at first sight have little to do with each other. Yet the sounds fit perfectly together.
Neerpelt carillonneur Jan Verheyen takes the young promising guitarist Cedric
Honings to the carillon-cabin at the top of the tower, where they play together.
Here the guitar will be amplified. The program that they bring varies from music
from Bach to Nirvana. Let us surprise you with a jazz or rock medley.
Musart on Tour
Musart on Tour is een project van Musart!, de
Hasseltse muziekhumaniora. 50 jonge musici volgen
hier hun opleiding klassiek, pop en jazz. Maar ze doen
meer dan studeren. Ze hebben een heuse tournee
opgezet met voorstellingen in Praag en Wenen. Als apotheose eindigen ze hun
concertreis in Neerpelt en starten ze ons EMJ met hun jeugdig muzikaal
enthousiasme. EMJ en Musart! hebben dus de handen in elkaar geslagen voor
een unieke samenwerking. Voor de juryconcerten schreven de studenten van
de afdelingen ‘Klassiek’ en ‘Jazz’ zich in als festivaldeelnemers, juryconcerten die
tevens gelden als hun humaniora-examen. De studenten samen met hun
leerkrachten van de afdelingen ‘Pop’ en ‘Jazz’ zorgen voor het muzikaal
entertainment tijdens A Taste of Neerpelt: een harmonieuze ontmoeting
tussen diverse stijlen. Het wordt zeker en vast een uniek optreden!
Musart on Tour is a project of Musart!, the Hasselt music college. 50 young musicians
here study classical, pop and jazz. But they do more than studying. They have set up a
real tour with performances in Prague and Vienna. To top it, they finish their concert
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tour in Neerpelt and start the EMJ with their young musical exuberance. EMJ and Musart!
have thus joined forces for a unique collaboration. The students of the departments ‘Classical’
and ‘Jazz’ enlisted for the jury concerts as festival participants, jury concerts that also count as
their secondary school exam. The students of the departments ‘Pop’ and ‘Jazz’ along with their
teachers provide the musical entertainment during A Taste of Neerpelt: a harmonious meeting
of various styles. It is sure to be a unique performance!
Voice Male
Voice Male is een begrip in Vlaanderen en ver daarbuiten. Ook op
het EMJ waren ze al enkele keren te gast. Maar deze keer is het toch
wel heel speciaal. Na ruim twintig jaar zet Vlaanderens bekendste
a-capellagroep er een punt achter. Dat vieren ze met een korte en
krachtige afscheidstournee door Vlaanderen en Nederland.
Op 19 mei spelen ze hun allerlaatste concert van hun allerlaatste
tournee. Maar voor ze er definitief mee ophouden, wilden ze toch nog
een keer naar ons EMJ terug komen.. En wie zijn wij dan om “nee” te
zeggen. Deze 6 mannen zullen opnieuw garant staan voor muziek en entertainment van
topniveau en bieden zo een unieke gelegenheid om deze sfeervolle bende nog eens een
laatste keer in Pelt aan het werk te zien en mee te zingen met hun aanstekelijke nummers.
Voice Male has quite a reputation in Flanders and far beyond. They already performed a few
times at the EMJ, but this time is special. After more than twenty years, Flanders’ most famous a
capella group will cease to exist. This is being ‘celebrated’ by a short and powerful farewell tour
through Flanders and the Netherlands.
On May 19th, they play their last concert of their last tour. But before they definitely stop, they
wanted to come to the EMJ one more time. And who are we to say “no”. These 6 men will once
again provide music and entertainment of the highest level at our festivals, giving us a unique
opportunity to witness this gang in action for the last time and sing along with their catchy
songs.
Om 22.30 uur, vóór het laatste optreden, wordt naar jaarlijkse traditie het Festival
opgevrolijkt met een spectaculaire vuurwerkshow, eveneens begeleid door
meeslepende muziek. Kortom, we kijken er alvast naar uit jullie allemaal te kunnen
verwelkomen!
De toegang is ook hier gratis.
At 22h30, just before the last performance and in tradition, the Festival is cheered up with
a spectacular firework, accompanied by compelling music. In short, we look forward to
welcoming you all!
Free admittance.		
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Volgende handelaars zullen u culinair verwennen:
Following traders will take care of the culinary delights:
> Wele’s Chocolade
> BBQ-Kookatelier
> Barbelicious
> Kar Blanche
> Slagerij-traiteur Peter Lammers
> De Gezellen van Taxandria
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10.00 – 12.00 uur

Workshop Hafabra
Onder begeleiding van Bert Appermont (BE)
Den Akker WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Pelt
> Rathfarnham Concert Band, Dublin (IE)
> Banda Sinfonica de Nimaima, Nimaima (CO)

10.00 - 11.00 uur

Workshop Teambuilding
Onder begeleiding van Marco Epis (BE)
Turnzaal Jaak Tassetschool, Jaak Tassetstraat 20 bus 2, Pelt
> Kindersymfonie, Loenen aan de Vecht (NL)
> ADANA Science and Art Center Polyphonic Children Orchestran Adana (TR)
> Sandefjord Spelemannslag, Sandefjord (NO)

10.15 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Pelt en Hamont-Achel
(indeling zie pagina’s 40 t/m 55)

11.00 - 12.00 uur

Workshop Teambuilding
Onder begeleiding van Marco Epis (BE)
Turnzaal Jaak Tassetschool, Jaak Tassetstraat 20 bus 2, Pelt
> Junior Orchestra of Slavonian Tamburitza Association “Pajo Kolarić”, Osijek (HR)
> Orquestra Clásica da AMVP, Vila Nova de Gaia (PT)

14.00 – 16.00 uur

Workshop Percussie
Onder begeleiding van Dhr. Matthews (Trinidad & Tobago),
Eduardo Huexotl Tellez Alonzo (Mexico) en Kamal Belemkaddem 		
(Marokko) en gemodereerd door Luc Goos.
Den Akker WICO campus St.-Hubertus, Stationsstraat 25, Pelt
> Two-To-Pan, Xalapa (MX)
> The Five Batucada, Rabat (MA)
> Glenwood House School Marimba Squad, George (ZA)
> Grupo de Percussão da AMVP, Vila Nova de Gaia (PT)
> Percussie Ensemble Tessenderlo, Tessenderlo (BE)
> OberEmmentaler PercussionsEnsemble, Langnau im Emmental (CH)

14.30 uur

Gastconcert Mariaziekenhuis Noord-Limburg
Maesensveld 1, Pelt
> The Children and Youth Orchestra Harmónia, Bratislava (SK)
> Banda Sinfonica de Nimaima, Nimaima (CO)

15.00 uur

Verbroederingsconcert Herent
Ontmoetingscentrum De Vranken, Herent 122, Pelt
Ondersteund door Parochiale Werken Herent en Tuinhier ‘t Hent
> Harmonie Lycée Aline Mayrisch Luxembourg, Luxemburg (LU)
> Aulos, Groningen (NL)
> Ensemble de Saxofones da AMVP, Vila Nova de Gaia (PT)

16.15 uur

Ontvangst genodigden
Gemeentehuis Neerpelt
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17.00 uur

Feestelijke parade
Straten van Neerpelt

17.00 uur

Verbroederingsconcert Grote Heide
Ontmoetingscentrum Pax, Grote Heide 16, Pelt
Ondersteund door Parochiale Werken Grote Heide
> PIANOFORTE, Skopje (MK)
> Juventus Gradecensis, Hradec Kralové (CZ)
> Dachauer JugendSinfonieorchester, Dachau (DE)

17.45 uur

Proclamatie
Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Pelt

18.00 uur

Festivalmis Boseind
St.-Jozefskerk Boseind, De Kentings 15, Pelt
> Kindersymfonie, Loenen aan de Vecht (NL)

20.00 uur

Verbroederingsconcert Overpelt
CC Palethe - Zinnezaal, Jeugdlaan 2, Pelt
Ondersteund door de Cultuurraad Overpelt
> Symfonicky orchestr ZUS Liberec, Liberec (CZ)
> Banda Sinfonica de Nimaima, Nimaima (CO)
> Alytus Music School Youth Symphony Orchestra “Sjavone”, Alytus (LT)
> Two-To-Pan, Xalapa (MX)

20.30 uur

Happening “The Joy of Music”
Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof,
Toekomstlaan 5, Pelt
Toegangsprijs € 8
In voorverkoop (online) en CJP-kaarthouders € 5
In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 6

Ook in 2019 staat de Happening weer garant voor een gevarieerd avondconcert
boordevol noten, magische momenten en betoverende melodieën.
Een “Happening” moet je meemaken om te begrijpen waarover ons Festival gaat:
musiceren, vriendschap, verbroedering, plezier en nog zoveel meer. De acht
deelnemende ensembles zullen uw hart verwarmen en een beetje sneller doen slaan.
Iedereen - deelnemers, gastouders, vrijwilligers, supporters, festivalbezoekers – is van
harte welkom om dit muzikale feest mee te beleven.
In 2019 the Happening guarantees again to be an evening concert full of notes, magic
moments and enchanting melodies. A “Happening” is a must in order to understand what
our Festival is about: making music, friendship, fraternization, fun and so much more.
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Eight participating ensembles will warm your heart and make it skip a heartbeat or two.
Everybody, - participants, guest parents, volunteers, supporters, visitors, ...,
you are all welcome to enjoy this musical festivity.
Deelnemers aan deze Happening zijn:
Participants in this Happening are:
> Rantapuisto Quintet, Joensuu (FI)
> Jugendblasorchester “Windcraft” Allschwill, Allschwill (CH)
> The Five Batucada, Rabat (MA)
> Big Band Escola de Música Tri-tò, Barcelona (ES)
> musica viva - Kammerphilharmonie am Landesmusikgymnasium
Rheinland-Pfalz, Montabaur (DE)
> Glenwood House School Marimba Squad, George (ZA)
> Orchestra of the Belarusian folk instruments, Lida (BY)
> Showkoor Rise Up, Pelt (BE)
20.30 uur

Laureatenconcert “Con Brio”
Theater Provinciaal Domein Dommelhof,
Toekomstlaan 5, Pelt
In voorverkoop (online) € 13
In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 14
CJP-kaarthouders € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment
totaal onbekend en zorgen dus voor de nodige spanning en verrassing.
Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop
muzikaal genieten.
The content and composition of this evening-concert are kept a secret to the very last minute,
to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from various categories
will surely guarantee musical enjoyment.
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09.30 uur

Festivalmis Herent
Sint-Willibrorduskerk Herent
Herent 131, Pelt
> Jugendstreichorchester der Kreismusikschule Müritz, Waren (Müritz) (DE)

10.00 - 12.00 uur

Workshop Strijk- en Symfonische orkesten
Onder begeleiding van Eddy Desnijder (BE)
Den Akker WICO campus St.-Hubertus,
Stationsstraat 25, Pelt
> Accademia degli Ostinati String Orchestra, Rome (IT)
> The Lauda Ensemble of the Jezreel Valley Center for the Arts, Jezreel Valley (IL)
> ConFuoco, Rüti (CH)

10.00 - 11.00 uur

Workshop Teambuilding
Onder begeleiding van Marco Epis (BE)
Turnzaal Jaak Tassetschool, Jaak Tassetstraat 20 bus 2, Pelt
> Het Benjamin Strijkorkest, Zwolle (NL)
> Ensemble de Flautas Transversais da AMVP, Vila Nova de Gaia (PT)

10.15 – 16.00 uur

Juryconcerten in verschillende zalen in Pelt en Hamont-Achel
(Indeling zie pagina’s 60 t/m 77)

10.30 uur

Aperitiefconcert “Salute”
Hubertustheater WICO campus St.-Hubertus,
Stationsstraat 25, Pelt
Toegangsprijs € 20
Toegangsprijs excl. aperitief € 13
> Guitar Sound Orchestra, Brugg (CH)
> Duo Mankovsky-Krynina, Sint Petersburg (RU)
> Subotički tamburaški kvartet, Subotica (RS)
> Youth Orchestra of Ecuador, Quito (EC)

11.00 - 12.00 uur

Workshop Teambuilding
Onder begeleiding van Marco Epis (BE)
Turnzaal Jaak Tassetschool, Jaak Tassetstraat 20 bus 2, Pelt
> Collegium Musicum Turku, Turku (FI)

11.00 uur

Festivalmis Neerpelt centrum
St.-Niklaaskerk Neerpelt
Kerkstraat 9, Pelt
> Kosovo Youth Orchestra, Pristina (XK)
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14.00 uur

Verbroederingsconcert Boseind
Ontmoetingscentrum De Kentings, De Kentings 18, Pelt
Ondersteund door Kinder- en Jeugdkoor De Piccolo’s
> Kosovo Youth Orchestra, Pristina (XK)
> Sinfonisches Blasorchester Montabaur, Montabaur (DE)
> Flauto Armonico, Olomouc (CZ)
> Kinder- en Jeugdkoor De Piccolo’s, Neerpelt (BE)

14.00 – 16.00 uur

Workshop Jazz
Onder begeleiding van Maarten Weyler (BE)
Den Akker WICO campus St.-Hubertus,
Stationsstraat 25, Pelt
> Big Band Escola de Música Tri-tò, Barcelona (ES)
> Little Big Band Escola de Música Tri-tò, Barcelona (ES)
> Wanna Be, Horsens (DK)
> Gymusic Combo, Barcelona (ES)

15.00 uur

Gastconcert Revalidatie & MS Centrum
Boemerangstraat 2, Pelt
> Pavuls Jurjans Music School Band, Riga (LV)
> TIKARI Flutes, Praag (CZ)

16.15 uur

Ontvangst genodigden
Gemeentehuis Neerpelt

17.00 uur

Feestelijke parade
Straten van Neerpelt

17.45 uur

Proclamatie
Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Pelt
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20.30 uur

Laureatenconcert “Con Bravura”
Theater Provinciaal Domein Dommelhof,
Toekomstlaan 5, Pelt
Toegangsprijs € 14
In voorverkoop (online) € 13
In voorverkoop (telefonisch en/of aan de balie) € 14
CJP-kaarthouders € 10

De samenstelling en inhoud van dit avondconcert blijven tot op het laatste moment
totaal onbekend en zullen wellicht voor de nodige spanning en verrassing zorgen.
Met een selectie van laureaten uit verschillende reeksen wordt het beslist volop
muzikaal genieten.
The content and composition of this evening-concert are kept a secret to the very last
minute, so as to create maximum tension and surprise. The selection of laureates from
various categories will surely guarantee musical enjoyment.
20.30 – 23.00 uur

Farewell Party “Happy to Gather”
Sporthal Provinciaal Domein Dommelhof,
Toekomstlaan 5, Pelt
Voor deelnemers en medewerkers (enkel toegang op uitnodiging)
For participants and co-workers (access for invitees only)

Gezellig nakaarten over het afgelopen Festival of nog even de benen loszwieren
voor een lange busrit: dat is wat de Farewell Party is. De avond start met een Boombal,
een dansfeest met live folkmuziek waarop je je kan uitleven in allerlei soorten dans
zoals de wals en de polka. Onder een professionele begeleiding worden deze dansen
aangeleerd en ontstaat er snel een plezante kringdans of sfeervolle sliertdans.
DJ Buzz zal voor een opzwepende en spectaculaire afsluiting van de avond zorgen.
A bit of socializing after the Festival is over or loosening those stiff muscles before a long
bustrip, that is what the Farewell Party aims to be. The evening starts with a “Boombal”,
a dance party with live folk music during which you can let off steam with all kind of dances,
such as waltz or polka. Under the guidance of professional dance instructors, these dances
are taught and before you know it, you’re having fun, dancing a swing dance or a circle
dance. DJ Buzz ends the evening in an exciting and spectacular way.
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