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Muzikanten, opgelet!  

Wil je graag muziekles volgen? Zoek je een vereniging - een koor, een 

harmonie, een (brass)band - waar je je muzikale ei kwijt kan? Of zou je met jouw 

vereniging graag iets op poten zetten maar weet je niet waar te beginnen?

Dit boekje helpt je op weg! Hier vind je een overzicht van alle koren, instrumentale 

muziekverenigingen, muziekeducatieve organisaties en steunpunten in Groot-Kortrijk.  

 

Deze brochure kwam tot stand dankzij de goede samenwerking tussen 

Muziekcentrum Track en Team Evenementen en Verenigingen Kortrijk.

Veel succes!                            Axel Ronse, schepen van cultuur
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Op zoek naar gelijkgestemde zielen om samen mee te musiceren? 

Of je nu een harmonieorkest, fanfare, ensemble of koor zoekt,  

in deze lijst van Kortrijkse ensembles vind je zeker je ding.

KOREN EN VOCALE ENSEMBLES 

donderdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

basiskennis notenleer en aantoonbare 

zangkennis nauwgezette aanwezigheid  

Lidgeld €90/jaar (1ste jaar gratis)

Contact Annie Goddaer,  

Ter Beke 2, 8570 Vichte - 056 894 323 

voorzitter09@altravoce.be - 0473 921 928 

www.altravoce.be

ARS VOCALIS KORTRIJK

Ars Vocalis is een dynamisch koor met 

een dertigtal gedreven zangers onder 

leiding van Diederik Glorieux. Het koor 

gaat regelmatig nieuwe uitdagingen 

aan in hun repertoire, met classicistisch 

(Haydn, Mozart, Purcell,...) maar ook

hedendaags werk. Voor de komende 

jaren staat er werk van C. Orff (Catulli 

Carmina & Carmina Burana), A. Vivaldi 

(Gloria) en W.A. Mozart (o.a. Requiem)  

op de pupiter. 

Dirigent Diederik Glorieux

Repetitie Muziekcentrum Track, 

Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk 

woensdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

een goede zangstem en muzikaal 

gehoor, kennis van notenleer

Contact Bart Flamée,  

Plein 24, 8500 Kortrijk 

 info.arsvocaliskortrijk@telenet.be  

0497 388 474 

www.arsvocaliskortrijk.be
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ALFABET

Al zingend een publiek raken, dat doet 

Alfabet al zo’n 35 jaar! Met een glimlach 

en een traan, op een verrassende 

locatie, vocaal of begeleid door enkele 

instrumenten... Het volwassenenkoor 

kan rekenen op een gevarieerd 

repertoire, van Bach tot Beatles, voor 

jong en oud!  

 

Dirigent Pieter Mayeur

Repetitie OC Molenheem,  

Izegemsestraat 205, 8500 Heule 

donderdagavond 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

leeftijd 18+, koorervaring, geen 

muzikale opleiding vereist

Lidgeld €30/jaar

Contact Johan Mayeur, Hof Te Walle 12, 

8500 Kortrijk - johan.mayeur@skynet.be  

0486 920 751 

www.kooralfabet.blogspot.be

ALTRA VOCE

Een koor? Klassieke muziek? Is dat nog 

wel van deze tijd? Een 50-tal liefhebbers 

uit regio Kortrijk vindt van wel en komt 

wekelijks op donderdagavond samen 

om op elkaar af te stemmen. Altra 

Voce heeft een rijk repertoire met 

klassiek tot hedendaags koorwerk en 

gaat regelmatig de samenwerking 

aan met professionele ensembles, 

orkesten en solisten. Dit gemengd 

vierstemmig koor (sopraan, alt, tenor, 

bas) is toegankelijk voor volwassen 

zangers (20-60 jaar). Neem gerust 

contact op voor een proefrepetitie!

 

Dirigent Steven Verplancke

Repetitie Muziekcentrum Track, 

Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk  

of Museum 1302, Begijnhofpark, 

8500 Kortrijk
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BASSOALTE

BassoAlte is een gemengd vierstemmig 

koor met een dertigtal leden, dat 

vooral religieuze liederen brengt uit het 

repertoire van Gounod, Bach, Haydn, 

Krafft en de Vlaamse toondichters 

Herman Roelstraete, Edward 

Mechelaere en Alfons Mervillie.  

Plezier in het zingen is belangrijker dan 

kennis van notenleer. De uitvoeringen – 

een achttal per jaar - zijn in hoofdzaak 

religieuze vieringen in Kortrijk. 

Dirigent André Devolder

Repetitie Pius X-kerk,  

Sint-Elooisdreef, 8500 Kortrijk

woensdag 20.00 - 21.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

voeling met muziek, kennis van 

notenleer niet noodzakelijk.

Lidgeld €30/jaar

Contact Chris Mertens, 

Simon Stevinstraat 29,  

8500 Kortrijk 

bassoalte@hotmail.com

056 373 733

www.bassoalte.be

CORA CANTO

Bij Cora Canto kan je de vreugde 

ervaren om samen in een ontspannen 

sfeer te musiceren. In het repertoire 

vind je oude meesters en hedendaagse 

componisten, maar ook modernere 

muziekgenres. Het gemengd 

koor telt 25 leden: 9 sopranen, 

8 alten, 4 tenoren en 4 bassen.

 

Dirigent Etienne Vaneenooghe

Repetitie H. Damiaankerk, 

Aalbeeksesteenweg, 8500 Kortrijk

dinsdag 19.30 - 21.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

graag en goed kunnen zingen

Contact Greet Allaert,  

Keizerstraat 61, 8510 Marke 

greetje_allaert@hotmail.com 

0498 110 623 
 
 
 
 
 

GEMENGD KOOR AALBEKE

Het Gemengd Koor Aalbeke werd 

opgericht in 1985 als antwoord op 

de geloofsdagen. Wekelijks wordt er 

gerepeteerd en regelmatig luisteren 

ze misvieringen op. Ook concerten 

en samenwerkingen met andere 

koren zijn uitdagingen die ze graag 

aangaan. De koorleden vormen een 

goede vriendenkring die graag ook 

geniet van een hapje en een drankje.

Interesse? Kom vrijblijvend een 

repetitie bijwonen, ze ontvangen je 

graag. Zowel vrouwen als mannen 

vanaf 18 jaar die graag zingen 

kunnen het koor versterken.

Dirigent Stefaan Desramault 

Repetitie Bovenzaal oud-gemeentehuis, 

Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke 

maandag 19.45 - 21.15 u

Lidmaatschapsvoorwaarden een 

goede stem en een basis muziekkennis 

Contact Jean-Luc Vermeulen, 

Moeskroensesteenweg 285, 8511 

Aalbeke - jean-luc.vermeulen@ 

skynet.be - 0472  467 219

GOODNEWS GOSPEL ENSEMBLE

Het Marks Gospelkoor “Good News” 

bestaat uit 12 mannen in de fleur van 

hun leven. Het ensemble werd tien jaar 

geleden opgericht en zingt vooral voor 

het goede doel, zoals bijvoorbeeld de 

Warmste Week in Kortrijk. Daarnaast 

warmen ze zich op op kerstmarkten, 

huwelijken, eucharistievieringen, 

privé-optredens,... In het repertoire: 

een variatie aan gekende en minder 

gekende uptempo en ingetogen 

gospelnummers en negrospirituals in 

een aangepaste versie, begeleid door 

gitaar en mondharmonica.  

Dirigent Adelbert Delmeire

Repetitie OC Marke, Hellestraat 6,  

8510 Marke 

repetities in functie van 

geplande optredens

Contact Adelbert Delmeire, 

adelbert.delmeire@telenet.be CORA CANTO 

 GOODNEWS  
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KERKKOOR MARKE

Het kerkkoor van Marke repeteert 

wekelijks onder leiding van Chris 

De Cooman. Hun repertoire 

bestaat uit mooie kerkliederen 

die op een professionele 

manier worden aangeleerd. 

Dirigent Chris De Cooman

Repetitie St.-Brixiuskerk, 

Markekerkstraat, 8510 Marke 

dinsdag 9.30 - 12.00 u

Contact Linda Vandorpe,  

Priester Socquetstraat 1, 8510 Marke  

lindavandorpe.devreese@gmail.com

✰ KINDERKOOR DE KLIK KLAKS 

Elke zondagochtend komen de Klik Klaks 

samen om te zingen. De leden zijn 6 tot 12 

jaar oud, alhoewel ze soms een uitzon-

dering maken. In het kinderkoor wordt 

een goede stemtechniek aangeleerd. 

Het eerste deel van de repetitie zingen ze 

Nederlandse liederen. Het laatste kwartier 

kunnen de oudsten al wat moeilijkere din-

gen doen, zoals in het Engels zingen. Op 

het programma staan kinderliedjes, Sin-

terklaas- en kerstliederen, Disneyliedjes,… 

Soms worden boomwhackers, kazoo’s of 

ritme instrumenten ingezet om het ritme 

te stimuleren, maar ook voor het plezier!

Dirigent Noortje Schoutteten

Repetitie VBS Spes Nostra,  

Schoolstraat 1, 8501 Heule 

zondag 10.00 - 11.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Leeftijd tussen 6 en 12 jaar

Lidgeld €30/jaar

Contact Marianne Decuypere, 

Leeuwebekstraat 8, 8501 Bissegem 

marianne.decuypere@gmail.com  

0486 959 720  

www.klik-klaks.be

✰ KINDERKOOR DE PERLEFIENTJES

Zing je graag met vrienden en wil je 

schitteren als een ster? Gemengd 

kinderkoor ‘De Perlefientjes’ is op zoek 

naar jouw talent. Spelenderwijs word 

je ondergedompeld in de wereld van 

muziek, want plezier beleven aan het 

samen zingen staat bij hen op nummer 

één. Ze showen hun zangtalenten 

tijdens tal van concerten. Als kers op de 

taart trekken ze ieder jaar op koorkamp 

en zingen ze zoals een popster in een 

echte opnamestudio, waar ze hun eigen 

cd/videoclip opnemen. Heb je zin om 

eens mee te komen doen? Neem dan 

contact op of spring eens binnen! 

Dirigent Angelique Plovier

Repetitie Deken Camerlyncklaan, 8500 

Kortrijk bij de St.-Elisabethkerk 

vrijdag 17.00 - 19.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Leeftijd tussen 4 en 17 jaar 

Lidgeld €25/jaar (incl. 

verzekering en partituren)

Contact Angelique Plovier, 

Noteboomlaan 3, 8500 Kortrijk  

koen.denoulet@telenet.be

056 203 719 - 0495 156 185 

✰ KINDERLANDKOOR

Het schoolkoor van basisschool 

Kinderland verzorgt sinds 1992 

eucharistievieringen op school en in 

de wijde omgeving maar brengt ook 

geregeld profane concerten, al dan niet 

in samenwerking met andere orkesten 

of koren. De leerlingen van het derde 

tot zesde leerjaar brengen zowel 

klassiek als modern, kinderkoormuziek, 

kerkliederen en alles daartussen. 

Dirigent Fries Verschaete

Repetitie Basisschool Kinderland, 

Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk

donderdag 15.20 - 16.00 u 

soms ook dinsdag 12.55 - 13.30 u 

(behalve tijdens de schoolvakanties)

Lidmaatschapsvoorwaarden leerling 

zijn van basisschool Kinderland

Contact Fries Verschaete,  

Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk 

kinderlandkoor.blogspot.be

 DE PERLEFIENTJES 

 KINDERLANDKOOR 
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KOJOKO

Kojoko is een enthousiaste groep 

jongvolwassenen met een passie 

voor muziek, die elke vrijdagavond 

samenkomt om te repeteren. Ze hebben 

een breed repertoire dat zowel pop, 

rock als jazz omvat. The Radios, Queen, 

Bruno Mars, The Mamas And The Papas, 

Paul McCartney passeerden al de revue! 

Ze nemen ook soms een nummer 

op en filmen dan een bijbehorende 

videoclip. Ze gaan ook minstens één 

keer per jaar samen op weekend. 

Ze zijn een hechte vriendengroep 

en zo hebben ze het graag!

Dirigent Katrien Poppe

Repetitie Groeningeheem, 

Passionistenlaan 1, 8500 Kortrijk

vrijdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

muzikale opleiding niet noodzakelijk

Contact Katrien Poppe,  

Koning Albertstraat 6 bus 31, 8500 

Kortrijk - poppekatrien@gmail.com 

www.kojoko.be 

KONINKLIJK KORTRIJKS  

LYRISCH TONEEL

Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch 

Toneel wil af van het stoffige imago 

van operette en het genre doen 

heropleven. Naast operette en opera 

brengen de 30 koorleden van het KLT 

jaarlijks ook een steevast uitverkocht 

nieuwjaarsconcert waar het zich van 

zijn beste kant kan laten zien. Ook 

musicals staan op het programma. 

Kortom: Voor ieder wat wils!

Dirigent Ronny Delombaerde

Repetitie Café De Klokke, Graaf 

Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk 

donderdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden graag 

zingen en kennis van notenleer

Contact Secretariaat KKLT, 

Touwslagerspad 4, 8500 Kortrijk  

secretariaatkklt@gmail.com  

www.kltkortrijk.be

KONINKLIJK SINT-BRIXIUSKOOR 

Het Sint-Brixiuskoor brengt profane 

en religieuze liederen, gospelsongs 

en interpretaties van hedendaagse 

liederen. Dit gemengd ensemble 

onder leiding van Erik Dejaegher en 

Willy Detailleur leert liederen aan in 

een sfeer van gezellig samenzijn. Het 

Sint-Brixiuskoor slaat ook graag de 

handen in elkaar met andere koren 

voor verrassende samenwerkingen.

Dirigent Erik Dejaegher 

en Willy Detailleur

Repetitie maandag OC Marke,  

Hellestraat 6, 8510 Marke 

Lidmaatschapsvoorwaarden leeftijd 

vanaf 12 jaar (m/v). Muziekkennis niet 

noodzakelijk, maar wel een pluspunt.

Contact Andreas Van Biervliet, 

Pottelberg 141, 8510 Marke

andreas12010@hotmail.com 056 215 750 

www.sint-brixiuskoor.be

 KOKOJO  

 KORTRIJKS LYRISCH TONEEL 

 SINT-BRIXIUSKOOR 
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KONINKLIJK SINT-CECILIAKOOR 

SINT-KATHARINA

Het Koninklijk Sint-Ceciliamannenkoor 

bestaat uit een 20-tal leden. Naast het 

opluisteren van de hoogdagen in de 

kerk van St.-Katharina, luistert het koor 

ook tal van begrafenissen, huwelijken en 

jubileumvieringen op. Af en toe wagen 

deze ‘zangers van Sente’, zoals ze in de 

volksmond vaak genoemd worden, zich 

aan een profaan optreden, zoals bij de 

uitreiking van de Kristallen Fiets. Ook het 

samen musiceren met andere koren, 

een koperkwintet en harmonieorkesten 

wordt niet uit de weg gegaan. Om de 

twee jaar trekt het koor er voor één 

dag op uit ergens in Vlaanderen. 

Dirigent Geert Devriendt

Repetitie Kerk Sint-Katharina, 

Sint-Katrienplein, 8520 Kuurne

vrijdag 20.00 - 21.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Man zijn en een goede stem hebben. Een 

muzikale opleiding is niet nodig, maar 

kennis van notenleer is een pluspunt.  

Lidgeld €10/jaar

Contact Jean-Pierre Wylin, 

Aardbeziënstraat 17, 8501 Heule 

 jeanpierre.wylin@gmail.com

056 354 427 

https://sentekoor.blogspot.be/

KOOR CRESCENDO ROLLEGEM

Koor Crescendo telt een vijftigtal leden 

en zingt allerlei genres, van pop tot 

klassiek. Ze zijn een mix van jong en 

oud, mannen en vrouwen, mensen 

met kennis van notenleer en mensen 

zonder.... Maar allen met een liefde 

voor muziek en vriendschap voor 

elkaar. Dit koor repeteert wekelijks en 

staat regelmatig op het podium. Ook 

uitstappen staan op het programma,  

het liefst van al met een muzikale toets.

Dirigent Werner Vandamme

Repetitie Buurthuis Rollegem, 

Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

maandag 19.30 - 21.30 u

Lidgeld €25/ jaar + €30 

waarborg voor de pupiter

Contact Jos Leplae 

Steertstraat 2, 8510 Marke  

jos.leplae@ledek.be – 0474 918 070

www.koorcrescendo.be

KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE

Kortrijks Vocaal Ensemble is een 

concertkoor met een grote voorliefde 

voor barokmuziek & hedendaagse 

koormuziek. Ze hebben een vaste kern 

van een 25-tal zangers die allen een 

muzikale opleiding genoten, hetzij in het 

DKO, hetzij in het hoger onderwijs. Hun 

dirigent Wim Verdonck heeft een Eerste 

Prijs Koordirectie en is ook docent 

Koordirectie aan de Muziekacademie 

van Waregem. Ze staan ook open voor 

experimenten en samenwerkingen. 

Dirigent Wim Verdonck

Repetitie Muziekcentrum Track, 

Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk 

woensdag 20.30 - 22.30 u (behalve 

tijdens de schoolvakanties)

Lidmaatschapsvoorwaarden 

goeie koorstem en basiskennis 

notenleer gewenst

Lidgeld geen. De zangers betalen 

wel zelf hun partituren.

Contact Secretariaat Kortrijks Vocaal 

Ensemble, Kattebelweg 14, 8520 Kuurne 

info@kortrijksvocaalensemble.be 0473 921 500

www.kortrijksvocaalensemble.be

 SINT CECILIA KOOR 

 CRESCENDO ROLLEGEM 

 KORTRIJKS VOCAAL ENSEMBLE 
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OKRAKOOR ZING JE JONG

Dit gemengd seniorenkoor telt 15 à 

20 leden en zingt zowel religieuze als 

profane liederen, veelal eenstemmig. 

Omdat zingen bevrijdend werkt en 

gezond is voor lichaam en geest, komen 

ze wekelijks samen voor een repetitie 

met gezellige koffiepauze. In hun 

repertoire:  Marialiederen, kerstliederen, 

profane liederen (meezingers, Vlaamse 

liederen, verjaardagsliederen,…)

Dirigent Hugo Van Malder

Repetitie Groeningeheem, 

Passionistenlaan 1, 8500 Kortrijk 

maandag 14.45 - 16.15 u 

(met koffiepauze)

Lidmaatschapsvoorwaarden lid zijn 

van OKRA (lidgeld) en ouder zijn dan 60

Contact Hugo Van Malder,  

Modest Huyslaan 15, 8500 Kortrijk  

hugovanmalder@skynet.be

056 202 716 - 0485 138 695 

LAUDATE DOMINUM

Het Kortrijks Gregoriaans Koor 

“Laudate Dominum” streeft er naar de 

diepzinnigheid van de gregoriaanse 

zangvorm in volle glorie tot uiting te 

brengen, met behulp van de studie 

en de toepassing van de alleroudste 

handschriften. Laudate Dominum 

verzorgt de zondagsvieringen en 

feestdagen in de Onze-Lieve-

Vrouwekerk, de vespergezangen van 

sommige feestdagen, de gregoriaanse 

uitvaartdienst en tal van antifonen 

en religieuze gezangen eigen aan 

bepaalde feesten of plechtigheden. 

Het koor zingt altijd éénstemmig 

en bestaat derhalve uit mannen.

 

Dirigent Deroo Walter

Repetitie Parochiehuis O.L.V.parochie, 

Kapittelstraat 27, 8500 Kortrijk 

dinsdagavond 19.30 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Man zijn (alle leeftijden welkom). 

Iedereen die graag zingt en de 

herinnering aan het gregoriaans wil 

helpen in stand houden. Muzikale 

opleiding is een pluspunt, geen vereiste. 

Contact Deroo Walter,  

Koning Boudewijnstraat 88, 8520 Kuurne 

wderoo@skynet.be - 0476 881 566 

www.laudatedominum.be

LES CHORISTES MARKE 

Zij zijn een gemengd amateurkoor 

gericht op het zingen van drie- tot 

vierstemmige liederen in verschillende 

stijlen en in verschillende genres. Van 

gospel tot klassiek, van dansmuziek 

tot filmmuziek, van Afrika tot Amerika,... 

Alles passeert de revue. De nadruk 

ligt bij hen vooral op het samen zingen 

en samen naar iets toewerken.

Dirigent Joren Stoffels

Repetitie OC Marke,  

Hellestraat 6, 8510 Marke 

maandag 19.45 - 21.15 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

engagement en graag zingen 

Contact Joren Stoffels,  

Vlasgaard 7, 8540 Deerlijk 

joren.stoffels@outlook.com 

0496 559 096

 LAUDATE DOMINUM 

 OKRAKOOR ZING JE JONG  
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dus zowel religieuze als profane 

liederen uit verschillende stijlperioden.

 

Dirigent Bart Lesage

Repetitie OC De Vonke,  

Lagaeplein 24 

8501 Heule 

maandag 20.00 - 21.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Een goede stem hebben. Kennis 

van notenleer is een pluspunt, 

maar niet noodzakelijk. 

Contact Hilde Beernaert, 

 Magerstraat 65, 8501 Heule 

hildebeernaert@gmail.com 056 352 028

www.quadrofolia.be

PER VOCE

Dit vierstemmig koor startte als 

kerkkoor, maar breidde zijn repertoire 

de laatste jaren sterk uit. Onder impuls 

van dirigent Bernard Demeyere 

komen er sinds 2005 ook gospels, 

Franse chansons, kerstliederen en 

meer op de pupiter. Per Voce telt 

een dertigtal leden, maar is steeds 

op zoek naar nieuw bloed.

Dirigent Bernard Demeyere

Repetitie ‘Ter Melle’,  

Mellestraat 15, 8501 Heule 

maandag 20.00 - 22.00 u

Contact Verstraete Pierre,  

Groene Boomgaard 1A, 8501 Heule 

pierre.verstraete@skynet.be  

0478 541 196 

www.pervoceheule.be

PRO ECCLESIA

Dit oorspronkelijk mannenkoor, 

opgericht in 1927, werd in 1981 een 

meerstemmig gemengd kerkkoor. 

Een 40-tal zangers zetten zich in voor 

de vocale inkleuring van vieringen 

zoals jubilea, huwelijken, uitvaarten, 

kerstpreludes, evensongs of concerten. 

Regelmatig werken ze samen  met 

andere koren of instrumentale 

ensembles voor concerten of grote 

projecten. Hoewel het samen zingen op 

de eerste plaats komt, is er voor deze 

hechte vriendengroep ook tijd voor 

ontspannende activiteiten. 

Dirigent Carlos Vandorpe

Repetitie De Zindering,  

Nedervijver 1/05, 8500 Kortrijk 

dinsdagavond 19.30 - 21.15 u

Lidmaatschapsvoorwaarden graag 

zingen. Een muzikale opleiding is 

een pluspunt maar geen must.

Contact Hugo Van Malder,  

Modest Huyslaan 15, 8500 Kortrijk 

hugovanmalder@skynet.be

056 202 716 - 0485 138 692 

proecclesiakortrijk.wordpress.com

QUADROFOLIA

Kamerkoor Quadrofolia bestaat al 

sinds 1961 en ontstond als vierstemmig 

kerkkoor. Vandaag de dag werkt 

het koor, dat een dertigtal leden 

telt, meestal naar een project toe. 

Zo is er een jaarlijks concert in een 

bepaald thema, zoals zigeunermuziek, 

volksmuziek, religieuze muziek van 

Franse componisten,... In het repertoire 

 QUADROFOLIA 

 PER VOCE 

 PRO ECCLESIA  



SINT-ELOOISKOOR KORTRIJK

Het Sint-Elooiskoor werd opgericht 

in 1992 met als doel éénstemmige 

kerkliederen te brengen die de 

aanwezigen kunnen meezingen. 

Behalve Nederlandstalige (kerk)

liederen wordt er ook gregoriaanse en 

tweestemmige muziek gebracht. Het 

gemengd koor telt 31 leden en treedt op 

bij feestelijke eucharistievieringen. Ook 

concerten staan op het programma. 

Dirigent Walter Deschodt 

Repetitie Sint-Elooiskerk (Mariakapel), 

Overleiestraat, Kortrijk 

donderdag 18.30 - 19.30 u 

Lidmaatschapsvoorwaarden kunnen 

zingen (muzikale opleiding niet nodig)

Contact Walter Deschodt, 

Morinnestraat 53, 8500 Kortrijk 

walter.deschodt@telenet.be

0476 689 712 - 056 759 704 

SINT-JANSKOOR KORTRIJK

Het Kortrijkse Sint-Janskoor luistert 

vooral kerkdiensten op, maar werkt 

daarnaast ook mee aan initiatieven van 

de stad of andere evenementen die 

niks met religieuze muziek te maken 

hebben. Het vierstemmig Sint-Janskoor 

houdt van feesten en koorreizen en 

treedt graag op met andere koren of 

een harmonie. Ze zijn met 42 leden 

waarvan de jongste 23 jaar is en de 

oudste 80 jaar. 

Dirigent Philip Hiltrop

Repetitie Sint-Janskerk, Sint-

Jansplein, Kortrijk

donderdag 20.00 - 21.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden sociaal 

zijn. Kennis van notenleer is aanbevolen.

Contact Rita De Taevernier,  

Goudwinde 9, 8530 Harelbeke 

detaevernier.rita@gmail.com 

0474 703 006 

SINT-LUTGARDISKOOR

Het Sint-Lutgardiskoor uit Bellegem is 

een gemengd zangkoor. Haar repertoire 

omvat divers werk, van profane tot 

religieuze liederen. 

Dirigent Stefaan Desramault 

Repetitie St-Amanduskerk, 

Bellegemplaats 5, 8510 Bellegem 

dinsdag 19.15 - 20.45 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

graag zingen

Contact Camiel Vertriest,  

Kwabrugstraat 32, 8510 Bellegem  

vertriest-dhaene@hotmail.com 056 226 177

VOICES

In 2015 beslisten enkele muzikale vrienden 

om samen een popkoor op te starten 

in regio Kortrijk. Ondertussen is dit koor 

uitgegroeid tot een vrolijke bende van 

20 leden (tussen de 25 en 40 jaar), die 

wekelijks samenkomt om meerstemmig 

te zingen. Pop, rock en filmmuziek in het 

Engels, Nederlands of Afrikaans... Het kan 

allemaal! Daarnaast verzorgen zij met veel 

plezier de muzikale noot op allerhande 

feesten en evenementen. Zin om eens 

te komen luisteren of mee te zingen? 

Neem dan zeker contact op, want nieuwe 

stemmen zijn altijd van harte welkom! 

Dirigent Marijke Demeestere

Repetitie De Hazelaar, 

Heulsekasteelstraat, 8501 Heule 

vrijdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden kunnen 

zingen. Kennis van notenleer is een 

meerwaarde, maar geen vereiste 

Lidgeld Wordt elk jaar opnieuw 

vastgelegd in samenspraak met de 

volledige groep (ongeveer €50/jaar)

Contact Bram Verstraete,  

Kleine Ieperstraat 153, 8560 Gullegem 

verstraetebram@hotmail.com

https://www.facebook.com/ 

voiceskortrijk/

 SINT-ELOOIS KOOR  SINT-LUTGARDIS KOOR 

 SINT-JANS KOOR 

 VOICES 

1918
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BBKEY BAND

BbKey Band is qua bezetting geen big 

band pur sang. Toch haalt de groep 

de mosterd vooral uit dit repertoire 

en grabbelt bij uitbreiding graag in 

de ton van 100 jaar jazzmuziek. Dit 

ensemble is dan ook uiterst geschikt 

voor het stijlvol opluisteren van 

recepties en andere feestelijkheden. 

De bezetting bestaat uit sax, klarinet, 

trompet, trombone, ritmesectie, 

gitaar, bas, piano, drum en zang.

 

Dirigent Stany Criel

Repetitie Café Middenstand, 

Grote Markt 4, 8560 Wevelgem

vrijdag 20.00 - 22.00 u

Contact Stany Criel, 

Kouterstraat 41, 8730 Harelbeke 

stany.criel@gmail.com 

0476 838 941

www.bbkey.be

CONCERTHARMONIE CRESCENDO

Een zestigtal jeugdige, geschoolde 

muzikanten brengen een gevarieerd 

concertprogramma. Op de pupiter 

vinden we origineel werk van 

(eigentijdse) Belgische componisten 

en lichtklassieke bewerkingen, maar 

ook swing en jazz. Op geregelde 

tijdstippen presenteert Crescendo 

zich op concerten, zowel in eigen 

streek als nationaal en internationaal. 

Ook neemt de harmonie dikwijls 

deel aan wedstrijden en festivals.

 

Dirigent Alain Verhoeven

Repetitie De Repelnote, binnenplein 

oud-gemeentehuis, 8501 Bissegem

zondag 9.30 – 11.30 u

Lidgeld éénmalige borg van €37,50 

per gezin voor het uniform.

Gratis uitlening instrumenten mogelijk

Contact Lieven van Baelen,  

Albrecht Rodenbachlaan 5,  

8501 Heule - 0479 952 183 

www.concertharmoniecrescendo.be 

✰ JONG CRESCENDO

Jong Crescendo biedt aan jonge 

muzikanten een uitstekende 

gelegenheid om rustig de 

basisprincipes van het samen 

musiceren aan te leren. Wekelijks 

repeteren onder leeftijdsgenoten en 

zelf ook themaconcerten brengen, 

werkt aanstekelijk. Op termijn 

groeien de muzikanten door naar de 

concertharmonie Crescendo zelf.

Dirigent Alain Verhoeven

Repetitie De Repelnote, 

Bissegemplaats 8, 8501 Bissegem

zondag 11.30 – 12.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

vanaf instrument Lagere 3

✰ CRESCENDOENTJES

Voor de kleinsten is er Crescendoentjes, 

waar de eerstejaars instrument 

samen kunnen musiceren. Via 

samenspel vorderen ze vaak ook 

individueel sneller. Oudere muzikanten 

ontfermen zich als peter en meter 

over hen naast de pupiter.

Dirigent Niels De Potter

Repetitie De Repelnote, 

Bissegemplaats 8, 8501 Bissegem

zondag 9.00 – 9.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden vanaf 

het 1ste jaar instrumentbeoefening

INSTRUMENTALE
ENSEMBLES 

 BBKEY BAND 

CRESCENDO
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DIE LUSTIGEN FREUNDE

Die Lustigen Freunde brengt vooral 

Märische en Böhmische blaasmuziek 

uit Tsjechië. Hun voornaamste doel 

is optredens te geven waar mensen 

blij van worden. Ze willen bewijzen 

dat blaasmuziek vandaag de dag 

veel meer is dan wat in de volksmond 

hoempapa genoemd wordt.

 

Dirigent Bart Strynck

Repetitie oud-gemeentehuis Bissegem, 

Bissegemplaats 8, 8501 Bissegem

woensdag 20.30 – 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

vanaf 16 jaar; een minimum 

aan muzikale opleiding

Contact Chantal Pattyn, 

Bissegemsestraat 132, 8501 

Bissegem - chantalpattyn@

hotmail.com - 056 370 958

www.dielustigenfreunde.be

DIE ORIGINAL LEIELÄNDER  

MUSIKANTEN

Die Original Leieländer Musikanten is 

een blaaskapel, gesticht in 1996. Zij 

verzorgt optredens tijdens braderieën, 

kermissen, recepties, Oberbayern 

avonden,... Met marsen, walsen, 

potpourri’s, oude en nieuwe meezingers 

brengen ze sfeer op elk feest.

 

Dirigent Germain Vandenberghe

Repetitie De Noote, 

Weggevoerdenplein 3, 8520 Kuurne

donderdag 20.00 u (tweewekelijks)

Contact Robrecht Vanoverberghe, 

Meensesteenweg 411, 8501 Bissegem  

e.s.d@skynet.be 

056 366 340 - 0473 494 860 

www.leielandermusikanten.be

ENSEMBLE RESPIRO

Als je een passie hebt voor oude 

muziek, dan zit je goed bij Ensemble 

Respiro. Ze zijn een gemotiveerde 

groep muzikanten die er samen naar 

streven om uitstekende renaissance- en 

barokconcerten te geven. Jaarlijks doen 

ze een viertal optredens. Soms alleen, 

maar vaak ook in samenwerking met 

dansers, zangers of andere muzikanten. 

Het ensemble is samengesteld uit 

gitaar, cello, contrabas, klavecimbel, 

luit, harp, hobo, fagot, blokfluit,...

Dirigent Francis Michels

Repetitie Muziekcentrum Track, 

Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

dinsdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

een degelijk muzikaal niveau

Lidgeld €50/jaar

Contact Katrien Demoen, 

Gymnasiastraat 22, 8510 Marke

katrien.demoen@telenet.be 

0495 158 072

www.ensemblerespiro.be

FESTINATO

Festinato is een orkest met 12 

enthousiaste muzikanten (hout- en 

koperblazers). Ze brengen van 

alles: van feestelijke muziek en 

Nederlandstalige meezingers tot 

swingende pop. Hun repertoire klinkt 

bij jong en oud bekend in de oren.

Repetitie Da Capo, Baron J. 

de Bethunestraat, Marke

maandag (om de 14 dagen)

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Een muzikale opleiding 

gevolgd hebben of volgen.

Contact Geert Tandt,  

Hemelweg 11, 8501 Heule 

info@festinato.be 

056 353 053 – 0472 661 945  

www.festinato.be

 LEIELÄNDER MUSIKANTEN 

 ENSEMBLE RESPIRO 

DIE LUSTIGEN FREUNDE 

 FESTINATO 
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GROENINGHE BIG BAND (GBK)

De GBK is een bigband met een 

divers repertoire: van Glenn Miller tot 

Buddy Rich, van Sammy Nestico tot 

Louis Armstrong, van Ella Fitzgerald 

tot Michael Bublé. De band bestaat 

uit 5 trompetten, 4 trombones, 

5 saxofoons, piano, basgitaar/

contrabas, gitaar en drums

 

Dirigent Piet Vanhoutte

Repetitie Da Capo,  

Baron J. de Bethunestraat, Marke

woensdag 20.00 - 22.00 u

(tweewekelijks)

Lidmaatschapsvoorwaarden Een 

bigbandinstrument kunnen bespelen.

Contact Piet Vanhoutte,  

Berkenlaan 7, 8550 Zwevegem 

piet.vanhoutte@skynet.be 

www.gbkband.be

HOORNENSEMBLE F-FUN

Hoornensemble F-Fun werd in 

2016 opgericht door 8 enthousiaste 

hoornisten. Hun hoofddoel is 

kwalitatieve muziek te brengen, waarbij 

vriendschap en amusement voorop 

staan. Met o.a. filmmuziek, jacht- en 

kerstmuziek bieden ze verschillende 

programma’s aan voor diverse 

gelegenheden. 

 

Repetitie Aalbeke - dinsdag

Lidmaatschapsvoorwaarden 

vanaf hogere graad hoorn

Contact Philippe Vanoverberghe,  

Rue des Courbes 60, 7750 Mont de 

l’Enclus - f-fun@proximus.be 

www.f-fun.be

 GBK 

 F-FUN 

KONINKLIJKE HARMONIE EENDRACHT 

KORTRIJK-AALBEKE

De Koninklijke Harmonie Eendracht 

is een vaste waarde in het muzikale 

en culturele leven in Aalbeke, in de 

streek en zelfs in het buitenland. 

Zij zijn een harmonieorkest dat op 

een kwaliteitsvolle manier muziek 

instudeert en dat zich presenteert 

aan een zo ruim mogelijk publiek. 

Het orkest legt zich vooral toe op 

concert- en wedstrijduitvoeringen, 

maar neemt ook zijn sociale rol op 

binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Dirigent Aaron Eggermont 

Repetitie Lauwsestraat 46, 8511 Aalbeke 

vrijdag 20.30 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden

Voldoende muzikale bagage 

hebben. Als (jeugd)muzikant kan 

je lid worden van de harmonie 

wanneer je 15 jaar geworden bent 

en gestart bent met Hogere 1.

Contact Filip Santy,  

Bergstraat 41, 8511 Aalbeke 

info@harmonieaalbeke.be 

056 423 305- 0476 311 085 

www.harmonieaalbeke.be

✰ JEUGDHARMONIE 

 JONG EENDRACHT AALBEKE

De jeugdafdeling bereidt leerling-

muzikanten voor op hun toetreding tot 

de Koninklijke Harmonie Eendracht 

Aalbeke. De jeugdharmonie organiseert 

jaarlijks een nieuwjaarsconcert, dat 

wordt voorbereid tijdens een meerdaags 

muziekkamp. Het orkest verzorgt ook 

regelmatig andere concerten, neemt af 

en toe deel aan wedstrijden en streeft 

er naar ook concerten te geven in het 

buitenland, zoals in 2017 in Italië. 

 

Dirigent Stan Christiaens 

Repetitie Lauwsestraat 46, 8511 Aalbeke

instaporkest de Mini’s: 

vrijdag 18.00 - 18.45 u 

jeugdharmonie: vrijdag 19.00 - 20.15 u.

Lidmaatschapsvoorwaarden 

Voldoende muzikale bagage hebben.

Contact Filip Santy,  

Bergstraat 41, 8511 Aalbeke 

info@harmonieaalbeke.be 

056 423 305- 0476 311 085 

www.harmonieaalbeke.be

 EENDRACHT AALBEKE  
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KONINKLIJKE HARMONIE ST.-CECILIA 

ROLLEGEM

Sint-Cecilia is een harmonieorkest 

met 25 spelende leden. Hun 

repertoire bestaat vooral uit het 

lichtere genre, meer bepaald pop- 

en filmmuziek. Ze willen samen in 

een vriendschappelijke sfeer muziek 

maken op een manier waar zowel de 

solist als de derde instrumentalist zich 

gewaardeerd voelt. Iedereen wordt 

er met open armen ontvangen. 

Dirigent Melinda Cornette

Repetitie Zaal Domino, 

Rollegemplaats, 8510 Rollegem

donderdag 19.30 - 21.00 u 

Contact: Marnix Soens,  

Oude Aalbeeksestraat 74, 8510 

Rollegem 

marnix_soens@hotmail.com 

0486 942 796 

www.harmonierollegem.be

✰ JEUGDHARMONIE DE DOMINOOTJES

Bij de jeugdafdeling krijgen de nieuwe 

muzikanten een meter of peter zodat ze 

er niet alleen voor staan. Ook beginnende 

volwassen muzikanten zijn welkom. 

Dirigent Melinda Cornette 

Repetitie Zaal Domino,  

Rollegemplaats, 8510 Rollegem  

dinsdag 19.15 - 20.15 u 

✰ DRUMBAND ST.-CECILIA

De drumband telt ongeveer 

achtentwintig leden die wekelijks 

repeteren. Zelfs wie geen muziek kan 

lezen, kan toetreden. Men hoeft alleen 

een goed gevoel voor ritme te hebben; 

de rest wordt aangeleerd door Bruno. 

Dirigent Bruno Vanoverbeke 

Repetitie Zaal Domino,  

Rollegemplaats, 8510 Rollegem 

zaterdag 19.00 - 21.00 u  

beginners ook maandag 18.00 - 19.00 u

 SINT CECILIA ROLLEGEM 

FANTASIA 

KONINKLIJKE HARMONIE  

SINT-LEONARDSZONEN BELLEGEM

De Sint-Leonardszonen is een 

harmonieorkest waar jong en oud bij 

kan aansluiten. Het orkest bestaat 

momenteel uit een 50-tal muzikanten. 

Ze verzorgen jaarlijks een lenteconcert 

in mei en een winterconcert in 

december. Regelmatig nemen ze 

ook deel aan grotere projecten. 

Daarnaast verzorgen de Sint-

Leonardszonen gelegenheidsoptredens 

en nemen ze al 20 jaar deel aan 

de Reuzenommegang en de Ros 

Beiaardstoet in Dendermonde.

Dirigent Kevin Casteleyn 

Repetitie OC De Wervel,  

Processiestraat 6, 8510 Bellegem 

vrijdag 20.15 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

vanaf de hogere graad of met 

gelijkwaardige muzikale ervaring

Contact Mike Matton,  

Doornikserijksweg 326, 8510 Bellegem 

info@harmoniebellegem.be  

0497 804 570 

www.harmoniebellegem.be

✰ JEUGDHARMONIE FANTASIA BELLEGEM

Het jeugdorkest van Muziekvereniging 

Bellegem bestaat momenteel uit 

een 40-tal jongeren tot 25 jaar. De 

jeugdharmonie verzorgt 2 concerten 

per jaar en organiseert ook andere 

activiteiten. In de herstvakantie is er een 

Fantasia kamp. Heb je interesse om mee 

te spelen of wil je weten hoe het eraan 

toe gaat in onze vereniging, spring dan 

gerust even binnen tijdens een repetitie.

Dirigent Kevin Casteleyn 

Repetitie OC De Wervel,  

Processiestraat 6, 8510 Bellegem 

vrijdag 19.00 - 20.00 u 

✰ DEBUTANTENENSEMBLE  

DE FANTASIETJES

Het instaporkest van de vereniging is 

gericht naar de allerjongste muzikantjes 

van 9 tot 12 die op een speelse 

manier concertervaring opdoen. 

Dirigent Tine Vanhee 

Repetitie OC De Wervel,  

Processiestraat 6, 8510 Bellegem  

zondag 11.30 - 12.30 u
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 DE HEULSE CONCERTBAND

De Heulse Concertband is de 

volwassenenafdeling van de Koninklijke 

Muziekmaatschappij Sint-Cecilia 

Heule. Deze groep brengt een mix van 

hedendaagse en klassieke sfeermuziek. 

Behalve optredens op verplaatsing 

(aperitiefconcerten, opluisteren 

vieringen, e.d.) en straatoptredens, 

organiseert De Heulse Concertband de 

tweejaarlijkse “Heulse Vonken”, waarbij 

het optreden wordt bijgekleurd door 

een Vlaamse zanger of zangeres. 

 

Dirigent Nathan Feys 

Repetitie OC De Vonke,  

Lagaeplein 24, 8501 Heule 

woensdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden

vanaf 14 jaar

Lidgeld €25/jaar. Mogelijkheid tot 

huur instrument aan €15/jaar.

Contact Ghislain Dedeurwaerder, 

Peperstraat 24, 8501 Heule

secretariaat@deheulseconcertband.be 

0473 340 122 

www.deheulseconcertband.be

✰  FIERAMENTE

Spelen bij het jeugdensemble 

Fieramente is de ideale start 

om als beginnend muzikant het 

samenspel onder de knie te krijgen. 

Stapsgewijs word je als jonge (of 

minder jonge) muzikant begeleid 

in het samen musiceren. Vanaf 14 

jaar kunnen leden ook instappen 

in De Heulse Concertband.

 

Dirigent Nathan Feys 

Repetitie OC De Vonke,  

Lagaeplein 24, 8501 Heule 

woensdag 18.45 - 19.45 u 

Lidmaatschapsvoorwaarden vanaf 

10 jaar. Minimum 1 jaar instrumentale 

opleiding (of eerder, na overleg).

Lidgeld €25/jaar. Mogelijkheid tot huur 

instrument aan €15/jaar. 

 DJOEM 

✰  DJOEM

Heb je eerder zin in een potje 

tromgeroffel? Dat kan bij ons eigenste 

trommelkorps Djoem. Op jonge leeftijd 

kan je hier reeds kennis maken met 

ritme en muzikaal gevoel. Na wat 

opleiding kan je mee op stapconcerten 

met De Heulse Concertband, maar 

ook los daarvan gaat Djoem geregeld 

op stap bij diverse festiviteiten. Het 

hoogtepunt, zowel voor Fieramente 

als Djoem, is het jeugdweekend met 

spannende activiteiten, veel muziek, 

lekker eten en een eigen concertje! 

Dirigent Aranka Dekyvere 

Repetitie Zaal Basisschool Spes Nostra, 

Koffiestraat, 8501 Heule 

vrijdag 19.00 -20.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden vanaf 

10 jaar. Minimum 1 jaar instrumentale 

opleiding (of eerder, na overleg)

Lidgeld €25/jaar + mogelijkheid 

tot huur instrument aan €15/jaar

 FIERAMENTE 

DE HEULSE CONCERTBAND 
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KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING 

SINT-JAN MARKE

De Koninklijke Muziekvereniging Sint-

Jan Marke is een blaasorkest dat muziek 

speelt in een harmoniebezetting. Ze 

brengen een gevarieerd programma, 

met de voorbije jaren o.a. projecten 

met Free Souffriau, Guido Belcanto 

en een hommage aan Louis Neefs. 

Hun project Level Up! Video Games 

in Concert werd zelfs opgevoerd op 

het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse 

Feesten in 2016. Naast de muzikale 

prestaties hecht de vereniging ook 

veel belang aan de groepssfeer. 

Dirigent Bart Feys

Repetitie Da Capo,  

J. de Bethunestraat, 8510 Marke 

donderdag 20.00 - 22.00 u

Lidgeld €20/jaar (verzekering en huur 

muziekinstrumenten inbegrepen)

Contact Philippe Vancompernolle, 

Gullegemsesteenweg 33,

8501 Bissegem

secretaris@sjmarke.be

0473 681 535 

www.sjmarke.be

KORTRIJK BRASS BAND 

De Kortrijk Brass Band is een orkest 

bestaande uit 30 kopers en slagwerk. 

Dirigent Ward de Ketelaere is actief 

als freelance percussionist in diverse 

gerenommeerde orkesten zoals het 

Brussels Philharmonic, De Munt, 

Antwerp Philharmonic Orchestra en 

ensembles zoals Bl!ndman, Nadar,…

In het repertoire is er aandacht voor 

hedendaagse, jonge componisten 

uit binnen- en buitenland, cross-

over, solowerken en het klassieke 

wedstrijd- en concertrepertoire. 

Dirigent Ward de Ketelaere

Repetitie Spinnerijstraat 107,  

8500 Kortrijk 

maandag 20.00 - 22.30 u

Lidmaatschapsvoorwaarden een 

niveau dat overeenkomt met een 

hogere graad; bij voorkeur zelf 

een instrument in bezit hebben

Contact Wim Baekelandt,  

Korte Meersstraat 3, 8900 Ieper 

voorzitter@kortrijkbrassband.be 

0477 270 526 

www.kortrijkbrassband.be

 SINT-JAN MARKE 

KORTRIJKS SYMFONISCH ORKEST

Symfonisch orkest voor en door 

amateurmusici. Op het repertoire 

staat zowel klassiek, zoals Mozart 

en Beethoven, als hedendaags, 

zoals Shostakovich en Moussorgsky. 

Ook Belgische componisten (Elias 

Ghistelinck en Frederic Devreese) 

komen aan bod, alsook jazz.

Dirigent Erik Desimpelaere

Repetitie Groeningeheem, 

Passionistenlaan 1, 8500 Kortrijk 

dinsdag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

hogere graad 

Contact Wim Storme, 

Lindendreef 19, 8510 Kortrijk 

bestuur@hetkso.be 

056 257 525 - 0475 538 131

www.hetkso.be

KORTRIJKS SYMFONISCH ORKEST 

KORTRIJK BRASS BAND
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MAINSTREAM MUSIC BAND

Mainstream Music Band is een 

enthousiaste groep muzikanten met  

een hart voor jazz en swing.  

Ze streven een zeker niveau na op 

vlak van stijl, klankkleur en samenspel. 

Naast gastoptredens voor diverse 

organisatoren, organiseren ze jaarlijks 

ook eigen activiteiten. Het repertoire 

varieert van oldschool swing tot 

moderne arrangementen, zowel 

instrumentaal als vocaal. De Mainstream 

Music Band bestaat uit een ritmesectie 

(piano - bas - drums - gitaar), blazers 

(trompet - trombone - saxofoon), 

een zanger en een zangeres

Dirigent Tom Vandersarren

Repetitie Ezelstraat 4, 8560 Wevelgem 

maandag 20.00 - 22.00 u

Lidmaatschapsvoorwaarden 

voldoende instrumentbeheersing

Contact Tom Vandersarren, 

Bellegemsestraat 155, 8510 Bellegem - 

info@mmband.be 

www.mmband.be

MUSAMIS

Musamis is een gloednieuw 

kamerorkest in Kortrijk, opgericht door 

een groep vrienden met enkele jaren 

orkestervaring. Het orkest richt zich 

tot amateurmuzikanten - strijkers en 

blazers - met een passie voor hun 

instrument en een grote liefde voor 

de (klassieke) muziek. Het repertoire is 

zeer gevarieerd: van barok en klassiek, 

vroegromantiek tot filmmuziek en 

tango. De bezetting bestaat uit viool, 

altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, 

fagot, klarinet, basklarinet en hoorn. 

Afhankelijk van het repertoire gaan ze 

op zoek naar bijkomende instrumenten.

Dirigent Ann Pareyn

Repetitie Savaco nv,  

Beneluxpark 19, 8500 Kortrijk 

dinsdag 20.00 - 22.00 u  

(met uitzondering van schoolvakanties)

Lidmaatschapsvoorwaarden 

minimum hogere graad 

Lidgeld vanaf 25 jaar bedraagt 

het lidgeld €50/jaar.

Contact Jan Debaillie, 

Bozestraat 28, 8501 Heule 

jandebaillie01@gmail.com - 0499 976 915

www.musamis.be

 MAINSTREAM MUSIC BAND 

SUPERIOR JAZZ BAND

De Superior Jazzclub zorgt in Kortrijk 

voor de organisatie van maandelijkse 

jazzconcerten (doorgaans op de 

laatste zondag van de maand), waarop 

de traditionele New Orleans jazz 

centraal staat. Het vaste huisorkest is 

de Superior Dance Band. Regelmatig 

spelen er ook gastmuzikanten mee.

Dirigent Dan Vercruysse

Repetitie VC Mozaïek,  

Overleiestraat 15 A, 8500 Kortrijk 

laatste zondag van de maand 

Contact Dan Vercruysse, 

Zevenkavendreef 6, 8560 Gullegem

info@superiordanceband.be 

056 412 064

www.superiordanceband.be  MUSAMIS 

SUPERIOR JAZZ BAND
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THE CONCORD JAZZ ENSEMBLE

The Concord Jazz Ensemble is een 

Vlaamse bigbandformatie. Het orkest 

treedt regelmatig op met internationaal 

bekende solisten en biedt bovendien 

aankomende jonge beroepsmusici de 

kans om orkestervaring op te doen. 

Het orkest was reeds meermaals te 

gast in het buitenland, waaronder op 

het befaamde Montreux jazzfestival. 

Het orkest wil vooral unieke projecten 

realiseren binnen de Vlaamse 

jazzwereld. Belangrijk hierbij is dat er 

een link wordt gelegd naar andere 

muziekgenres en andere kunstvormen 

zonder hierbij de toegankelijkheid 

uit het oog te verliezen. 

Dirigent Joost Deryckere

Repetitie Zaal Burleske, 

Poezelhoek 10, 8560 Gullegem 

maandag

Lidmaatschapsvoorwaarden 

selectie door ensemble

Contact Frederik De Smet,  

Bieststraat 176, 8560 Wevelgem 

frederik.desmet2@telenet.be 

0473 554 559 

www.tcje.be

THE PEARL EXPORT NEW 

ORLEANS JAZZBAND

 

‘The Pearl Export New Orleans 

Jazz Band’ is op de meest diverse 

gelegenheden een graag geziene 

gast. Door het grote enthousiasme 

en de lekker in het gehoor liggende 

muziek is ‘The Pearl’ niet alleen in 

de regio, maar ook daarbuiten een 

populaire jazzband. Het afwisselend 

programma wordt geput uit het 

authentieke New-Orleansrepertoire.

De groep heeft zijn roots in Bellegem 

en vindt muzikale inspiratie bij o.a. Louis 

Armstrong, Kid Ory, King Oliver, Jelly 

Roll Morton, en Capt. John Handy.

 

Repetitie OC De Wervel, 

Processiestraat 6, 8510 Bellegem

1x per maand

Contact Jef Depaepe, 

Sint-Pietersweg 51, 8510 Bellegem 

jefdepaepe@skynet.be 

056 201 509 - 0485 054 020 

www.pearlexportnojb.net

 CONCORD JAZZ ENSEMBLE 

THE SCALDISH NEW ORLEANS JAZZ 

MESSENGERS / DE COUREURS

Met jazzy melodieën animeert the 

Scaldish New Orleans Jazz Messengers 

allerlei evenementen: braderie, 

sportevenementen, recepties... 

Ook kwalitatieve jazzoptredens 

staan op het programma.

Repetitie OC‘t Kastanjehuis,  

Kooigemplaats 23, 8510 Kooigem 

zondag

Lidmaatschapsvoorwaarden 

voldoende onderlegd zijn in jazz 

Contact Piet Defever,  

Kortrijksestraat 381, 8501 Heule  

piet.defever@telenet.be - 0473 652 684 

www.thescaldish.be  

www.decoureurs.be

DE COUREURS

 THE PEARL EXPORT NEW ORLEANS JAZZBAND 
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RESPIRO DELL’ARTE

Respiro Dell’Arte organiseert 

instrumentlessen, muziekkampen 

voor jong en oud en muziekinitiatie 

voor kleuters en jonge kinderen.

Ben je ouder dan 6 jaar, hou 

je van muziek en krijg je geen 

genoeg van je instrument? Dan 

is het jaarlijkse muziekkamp van 

Respiro Dell’Arte iets voor jou! 

De instrumentlessen verlopen in een 

ongedwongen sfeer waarbij zowel 

tempo als inhoud van de lessen op maat 

van de leerling zijn. Muziekinitiatie voor 

de kleintjes gebeurt in samenwerking 

met de scholen of met Sportplus.

www.respirodellarte.be

JEUGDMUZIEKATELIER KORTRIJK

Je wil op een unieke en plezierige 

manier binnentreden tot de wondere 

wereld van de muziek? In het 

Jeugdmuziekatelier ontdek je jouw 

mogelijkheden, voorkeuren en talenten. 

Met Carl Orff als grote inspiratiebron 

brengt het muziekatelier kinderen 

ritmisch en muzikaal gevoel bij. 

Samenzang en groepsmusiceren 

worden aangemoedigd en beoefend. 

Na een jaartje notenleer kan je starten 

met piano, saxofoon, viool, slagwerk, 

gitaar, zang, dwarsfluit, klarinet of 

woord . Er gaat een hele wereld van 

muzikaal plezier voor je open!

 

www.westvlaamsejeugdmuziek 

ateliers.be/jma_kortrijk

 CONSERVATORIUM 

CONSERVATORIUM

Je wil een instrument bespelen 

en de boeiende taal van noten 

en sleutels leren? Ben je een 

podiumbeest dat graag in de huid 

van een ander kruipt? Wil je met jouw 

stem en een goede tekst een publiek 

begeesteren? Of is bewegen op muziek 

meer jouw ding en spring je daarom 

liever in een stel superdansschoenen? 
Ben je gedreven om je passie onder 

steengoede begeleiding onder de knie 

te krijgen en geef je niet graag op tot 

je ergens het fijne van weet? Dan is 

het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk 

zeker iets voor jou, ongeacht je leeftijd!  

www.kortrijk.be/conservatorium

 RESPIRO DELL’ARTE  JEUGDMUZIEKATELIER 

MUZIEKONDER WIJS
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MUZIEKCENTRUM TRACK 

Muziekcentrum Track is een huis van en 

voor muzikanten, muziekorganisaties en 

muziekliefhebbers. Met vijf concertzalen, 

38 leslokalen, negen bureauruimtes, drie 

repetitieruimtes, één opnamestudio en 

twee radiostudio’s behoort Track tot de 

grootste muziekcentra van Vlaanderen.

Als hotspot van Kortrijk Muziekstad 

ondersteunen, informeren en coachen 

we muzikanten en geven we ruimte 

aan organisaties en creatieve bedrijfjes. 

Het Muziekcentrum wil een draaischijf 

vormen van alles wat muziek is in 

de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

De ‘huisgenoten’, of bewoners 

van Track zijn op dit moment:

AMPLO toonaangevende HR-partner 

voor de creatieve sector. Amplo biedt 

payrolling, personeelsadministratie 

en aanvullende services

Athena campus Heule innovatieve 

en creatieve studierichtingen. De 

lessen Multimedia gaan door in de 

lokalen van het Muziekcentrum.

Chemisch Circus tv- en 

videoproductiehuis met een sterke 

muzikale link en de focus op verrijkende 

televisie en authentieke human-intrest.

Conservatorium Kortrijk de stedelijke 

academie voor muziek, woord en 

dans; zie ‘Muziekonderwijs’

Legato de naam waaronder het 

Conservatorium alle cultuureducatieve 

initiatieven bundelt, met o.a. concerten, 

masterclasses en vormingen.

Pand.A het café op de muzieksite, met 

heerlijke muziek en een inspirerende 

vinylshop. Een huis voor creativiteit 

waar altijd wel iets te beleven valt.

Quindo Kortrijks medialab met 

een avontuurlijke jongerenradio. 

Straffe radio en media voor 

jongeren van 16 tot 30 jaar.

Radio 2 West-Vlaanderen  

de regionale redactie van Radio 2

Schouwburg Kortrijk cultuurbeleving 

en -participatie en unieke projecten 

voor een zo breed mogelijk 

publiek in Kortrijk, Zuid West-

Vlaanderen en de Eurometropool.

Stad Kortrijk

Vlamo West-Vlaanderen zie verder

Wilde Westen concert- en 

festivalorganisator met toonaangevende 

programmatie op het gebied van 

hedendaags, jazz, klassiek, pop, rock.

www.muziekcentrumtrack.be

STEUNPUNTEN
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VLAMO

Mensen samenbrengen en 

verbinden door - instrumentale - 

amateurmuziek. VLAMO (Vlaamse 

Amateurmuziekorganisatie) wil een 

platform creëren en faciliteren.

Vlamo zorgt voor praktische en 

artistieke ondersteuning, speelkansen, 

wedstrijden, vormingen, verzekering... 

Kortom: alles wat je nodig kan 

hebben voor het leren, inoefenen 

of opvoeren van muziek.

Van de 65.239 muzikanten en 

bestuursleden binnen Vlaanderen telt 

Vlamo West-Vlaanderen er 13.359. Van 

de 1.182 Vlaamse muziekverenigingen 

telt West-Vlaanderen er 197 en 19 

onderwijsinstellingen. Een groot deel 

van de aangesloten verenigingen 

bestaat uit harmonieën of fanfares, 

maar daarnaast is er een ruim en 

kleurrijk aanbod van brassbands, 

symfonische orkesten, bigbands, kleine 

ensembles, drum- en percussiegroepen, 

accordeonverenigingen, showkorpsen, 

doedelzakgroepen, enzovoort.

Klankbord, het tijdschrift van Vlamo, 

is hét magazine voor de Vlaamse 

amateurmuzikant. Via Klankbord blijf 

je op de hoogte van alles wat er in 

Vlaanderen gebeurt op vlak van de 

instrumentale amateurkunsten.

Iedere Vlaamse provincie heeft een 

trefpunt en voor de provincie West-

Vlaanderen is dit trefpunt gevestigd in 

Muziekcentrum Track. Zo brengt Vlamo 

ook verschillende partners samen en 

nodigt ze muzikanten uit om elkaar  

te ontmoeten.  

Trefpunt Vlamo West-Vlaanderen

Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

056 32 49 92

west.vlaanderen@vlamo.be

www.vlamo.be
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TEAM EVENEMENTEN  

EN VERENIGINGEN

Wil je met je muziekvereniging een 

bijzonder project opzetten en zoek je 

ondersteuning? Neem je deel aan een 

internationaal festival en wil je weten 

of je hiervoor een toelage kunt krijgen? 

Ben je op zoek naar een repetitieruimte? 

Zoek je logistieke ondersteuning?

Team Evenementen en Verenigingen 

van stad Kortrijk helpt je graag 

verder. Deze dienst is o.a. 

het  Kortrijks aanspreekpunt voor de 

amateurkunstensector. Ze behartigt de 

subsidiëring en verstrekt info over en 

aan de amateurkunsten. Ze ondersteunt 

en organiseert ook zelf initiatieven 

ten bate van de amateurkunsten.

 

Team Evenementen en Verenigingen

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

amateurkunsten@kortrijk.be

056 277 437

www.kortrijk.be/

verenigingen-amateurkunsten

 © GERALD.BE 



Muzikanten, opgelet!  

Wil je graag muziekles volgen? 

Zoek je een vereniging - een 

koor, een harmonie, een (brass)

band - waar je je muzikale ei kwijt 

kan? Of zou je met jouw vereniging 

graag iets op poten zetten maar 

weet je niet waar te beginnen?

Dit boekje helpt je op weg! Hier 

vind je een overzicht van alle koren, 

instrumentale muziekverenigingen, 

muziekeducatieve organisaties en 

steunpunten in Groot-Kortrijk.  

 

Deze brochure kwam tot stand dankzij 

de goede samenwerking tussen 

Muziekcentrum Track en Team 

Evenementen en Verenigingen Kortrijk.
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