Inschrijvingsformulier

Seniorendag

Naam: ___________________________________
Adres: ___________________________________

2019

___________________________________
E-mail: ___________________________________
Telefoon: _________________________________
Geboortedatum: ___________________________
Instrument: ________________________________
Toonaard: * Bb (sib) * Eb (mib) * F (fa) * C (ut)
Sleutel: * solsleutel * fasleutel
(* : omcirkel wat van toepassing is voor u)

Vereniging: ________________________________
Vergezeld van partner: ja / nee

02
05
19

Naam partner: _____________________________
Zal deelnemen aan het concert op
24 augustus 2019 in Brugge: ja / nee

Je kan ook online inschrijven of
deze gegevens via mail doorsturen.

west-vlaanderen@vlamo.be - www.vlamo-wvl.be

Torhout
o.l.v. Nico Logghe

DIRIGENT

Nico Logghe werd op 10 juni 1972 te Ieper geboren. Na
zĳn studies aan het Ieperse college trok hĳ naar het
Koninklĳk Muziekconservatorium van Gent waar hĳ zĳn
eerste prĳs notenleer behaalde. Daarna studeerde hĳ
trompet en orkestdirectie aan het Koninklĳk
Muziekconservatorium van Antwerpen. Hĳ behaalde er in
zĳn eindexamen directie grote onderscheiding en
studeerde er af met het diploma meester in de muziek,
specialisatie directie. Intussen was Nico reeds heel actief
in de hafabra-wereld.
In 1992 werd hĳ dirigent van de Jeugdharmonie en
Koninklĳke Harmonie Ypriana. In korte tĳd behaalde hĳ met
deze orkesten een indrukwekkend palmares.
Nico Logghe is een hevige fan van de blaasmuziek en om
deze orkestvorm bĳ het grote publiek te promoten wordt
ook het lichtere genre niet uit het oog verloren.
Beroepshalve is Nico directeur van dé Academie Ieper.
Hĳ is artistiek leider van de "Koninklĳke Harmonie Ypriana"
uit Ieper en het "Koninklĳk Harmonieorkest
Jongelingskring" uit Torhout : twee vooraanstaande
harmonieorkesten. Nico Logghe dirigeert daarnaast nog
het kamerorkest "Westhoek Consort".
Nico wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent en jurylid
en hĳ is ook voorzitter van de provinciale
stuurgroep orkest van VLAMO.

Beleef een prachtige dag tussen vrienden en
muzikanten in een andere omgeving, met een
andere dirigent. Terwĳl de muzikanten de muziek
instuderen gaan de partners op stap.
Er is een voorafgaande repetitie op
donderdag 18 april 2019 in Torhout
van 14.00 - 16.00 uur.

WANNEER
donderdag 2 mei 2019

WAAR
WAAR
Zowel de repetitie op donderdag
18 april 2019 als de seniorendag op
2 mei 2019 vinden plaats in het lokaal van
De Jongelingskring Torhout, Beerstraat 20.
We zullen er voor zorgen dat je op een
vlotte manier ter plaatse geraakt.

VOOR WIE
Voor muzikanten +55 jaar, lid van een vereniging
aangesloten bĳ Vlamo.

INSCHRIJVEN
De kostprĳs bedraagt € 40/persoon.
Te storten op het rekeningnummer van
VLAMO West-Vlaanderen:
BE62 3800 1583 9161
Inschrĳven kan via www.vlamo-wvl.be, via de
secretaris van uw vereniging of via dit formulier en
dit vóór 1april 2019.

DAGINDELING
08.30 uur: ontvangst met koffie
09.15 uur: opstelling orkest
09.30 uur: repetitie - uitstap partners
12.00 uur: gezamenlĳk middagmaal
14.15 uur: repetitie - uitstap partners
17.30 uur: generale repetitie
19.00 uur: concert (gratis)

EXTRA CONCERT 24 AUGUSTUS
We geven met het seniorenorkest een extra
concert! Dit op zaterdag 24 augustus 2019 om
12.00 uur op de markt in Brugge (tĳdens het
festival Hafabrugge). Hopelĳk kan iedereen hieraan
deelnemen. Je kan bĳ de inschrĳving alvast laten
weten of dit zal lukken of niet.

VLAMO WEST-VLAANDEREN VZW
Conservatoriumplein 1
T 056 32 49 92
8500 Kortrĳk
west-vlaanderen@vlamo.be

