
Lode Violet 

 
werd geboren in Jette in 1995 en begon op zesjarige leeftijd zijn 
opleiding cornet aan de muziekacademie van Willebroek. Een jaar 
later voegde hij hier piano aan toe. Op 14-jarige leeftijd volgde Lode 
zijn leraar/vader Frans Violet naar de Kunsthumaniora Brussel. Daar 
studeerde hij af met ‘Grootste Onderscheiding’ en behaalde ook de 
prijs van ‘Beste Arrangement’. 

In 2017 behaalde hij het diploma Master of Arts in de muziek aan 
het Koninklijk Conservatorium Antwerpen voor hoofdvak Cornet bij 
Frans Violet, twee jaar later volgde een diploma van de Specifieke 
Lerarenopleiding Muziek. Momenteel geeft hij les koper & 
groepsmusiceren als leraar DKO in de Academie voor Muziek en 
Woord Willebroek. 

Als cornettist is Lode muzikant bij verschillende orkesten en treedt 
hij regelmatig op als solist. Zo was hij te gast bij verscheidene bands 
in het Verenigd Koninkrijk, Amerika, Frankrijk, Duitsland, 
Noorwegen, Nederland, België, Litouwen en Zwitserland. Sedert 
2011 is hij de Principal Cornet van Brassband Willebroek waar hij 5 
nationale titels, een Europese titel en wereldtitel won. In 2014 
speelde hij mee in een productie van de Vlaamse Opera, Lady 
Macbeth of the MtsenskDistrict. Als componist schreef Lode zijn 
eerste werk ... Your own Tale?, een lyrisch werk opgedragen aan zijn 
vader. Een eerste solowerk The Flying L-1 droeg hij op aan Leen 
Vandenhende. Een openingswerk Sång till Norden schreef hij voor 
Brassband Willebroek op het galaconcert van de Zweedse Brassband 
Kampioenschappen 2015. Enkele jaren later (2019) schreef Lode zijn 
tweede solowerk, A Tiny Trilogy. Het werd geschreven voor het 
debuutalbum van Tim De maeseneer. Lode neemt regelmatig deel 
aan nationale en internationale solistenwedstrijden en behaalde tal 
van provinciale en nationale titels op de Vlamo solistenwedstrijden. 
Hij won drie keer de wedstrijd Jonge Solisten aan Zee en werd in 
2009 en 2010 British Open Solo Champion in de Intermediate 
Section. In 2010 kreeg hij een nominatie voor 4barsrest Newcomer 
of the Year en werd driemaal (2010, 2011 en 2016) verkozen in de 
4barsrest Band of the Year. Lode behaalde zijn einddiploma cornet 
met 98% aan de muziekacademie van Willebroek, behaalde een 
eerste prijs op Dexia Classics 2011, werd tweemaal kampioen op de 
Foden’s Solo Competition 2016, won in het voorjaar van 2015 de 
solistenprijs van de European Youth Brassband Championships en 
werd op de All England Masters International 2016 beloond met de 
4BR Best Instrumentalist Award. 

In 2018 won Lode als principal cornet van Eikanger-Bjørsvik de 
Noorse Brassband Kampioenschappen en won hij de prijs voor beste 
principal cornet op de North of England Brass Band Championships. 
Een jaar later werd hij eerste op de Grand Shield met NASUWT 
Riverside Band. Als dirigent realiseerde hij ook al enkele 
overwinningen: Young Brassband Willebroek werd tweemaal 
Belgisch kampioen (3de afdeling & 2de afdeling) en behaalde een 
eerste plaats in 1ste afdeling op de Vlaams Open Brassband 
Kampioenschappen. Met Mercator Brassband won hij eveneens de 
Dutch Open Brass Band Championships in 2de afdeling.
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https://vlamo-vbr.be/

