
Hoog"gespannen'verwachting
Eijsdens Hieringbietekonzèr

,Met medewerking van 00 {opa 200 en Wiener Soiree
vlotte muziek, die goed in
het gehoor ligt en op be-
paalde punten aangepast
is aan carnaval. De juiste
sfeer brengen, is erg be-
langrijk", zegt jan.

,CarnavalSUflr

"Weöeginnen ook op een
carnavalsuur, namelijk om
20.11 uur en de' prijs van
een consumptie bedraagt
€ 1,11, lacht de voorzitter,
die een- volle zaal ver-
wacht. "En er zullen best '
veel mensen tussen het
publiek zitten, die vlak
voor het concert nog een I
askruisje hebben gehaald. I
De entreeprijs hebben we t
op drie euro moeten hou-

De Cepo. 2000 is een van de twee orkesten, die het eerste Hieringbietekonzèr in den. I
Eijsqen mede gestalte geven. . , ' Om noq even in carnavals- ~

, Het tenorneen Hieringbie- sfeer te blijven wordt de 1
tekonzèr ging ln Maast- kensembles voor goede goede kwaliteit. Het is een- Voor het eerste Hiering- avond opgeluisterd door E
richt ter ziele omdat op muziek en een prima sfeer hechte club, en zeker geen bietekonzèr komen beide prins Theo I met D.e ~
een gegeven moment zorgen", zegt Han. .seniorenorkest, Da Capo gezelschappen met een Oruuqsjllépers en enkele [
hiervoor te weinig belang- Musici speelt vooral volksrnu- aangepast programma. bevriende carnavalsvere- \I

stelling was (hoewel, dit ,ziek, lichte ouvertures, ni gingen. ~
jaar op de Markt een nieu- Het salonorkest bestaat soul, marsen, blues en "Het moet een leuke' , n
we aanzet gemaakt wordt enkel uit professionals van popmuziek en verzorgt avond worderi, met lichte, Willy Theunissen s.

"We verwachten in Eijsden het luiks Philharmonisch per jaar vier à vijf coneer- ~-----'-~-~---~~----"'"-~
in elk geval dat de rnuzie- Orkest. Zij brengen met ten.

~-'---~--~~- .narne werken van beken-
de componisten als Frans Op de tweewekelijkse re-
lehar, johart Strauss en Ro- petitieavond ontbreekt
bert Stolz. Da Capo is een zelden iemand. De leiding

, Eijsdens 35 man sterk ge- van de beide gezelschap-
zelsthap, samengesteld pen is ,in handen van de
uit oud-muzikanten van thans in Eijsden wonende
korpsen uit de regio. Alle- .musicus Ger Chappin, .die
maal. muzikanten, die als cellist verbonden is aan
geen concoursverplichtin- het Luiks Conservatorium.
gen meer willen en op een "We krijgen geen subsidie
I leuke manier goede rnu- en spelen allen op eigen
.ztek willen maken. instrumenten", zegt jan

janssen, de voorzitter van
Hoewel DaCapo niet Da Capo.

prestatiegericht bezig is. Sfeer programma
wordt toch qestreefd naar

EIJSDEN- Aswoensdag 1
maart wordt iÎl het Cultu-
reel Centrum aan de
Breusterstraat het eerste
~Eijsdense Hieringbiete-
konzèr' gegeven.

Muziekensemble Da Capo
2000 en salonorkest Wie-
ner Soiree tekenen, met
CVDe Druugsjliepers, voor

. de-organisatie.
"We willen een concert-
evenement als dit eens
proberen. Niet geschoten
is altijd mis", zegt Han
janssen, preses van de
Druugsjliepers, die dit jaar,
5 x 11 jaar bestond. "We
horen niets dan enthousi-
aste geluiden, dus' dat
moet gaan lukken."


