
           

BANJO- 

ORKEST 
in 

Oostenrijk 

en 

Sonthofen  

Dagen die druipen van allerlei bonte herinneringen... 
Heenreis op dinsdag 3 aug. om 8 u., met de organisatie van de 
Sint-Paulusreizen, voor wie een pluimpje! 
Reisweg over Aken, Keulen, Limburg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm. 
Kempten, Reutte... Stanzach.   Een belevenis,  die  nachten op de 
Duitse autosnelweg met de  Raststätten.  De eerste maal  sedert 
veertien dagen zagen de  Oostenrijkers  weer de zon,  door  jonge 
kerels uit Vlaanderen naar het heerlijke Lechtal gebracht. De avond 
van de aankomst : eerste concert  !   Trouwens  elke avond   optreden  
( beklimming van de Wetterspitze uitgezonderd ),  op  een bepaalde 
dag  twee concerten,  en  op een  andere  avond,  het orkest  gesplitst 
in twee formaties die terzelfdertijd optraden in twee Gasthofen ! ... 
Hoogtepunten : medewerking aan Eremis van zwarte priester in 
Stanzach, optreden te Holzgau, en Elmen : op deze twee laatste 
plaatsen : ontvangst door de plaatselijke Blaskapelle. Welke eer ! ... 
Het uitbundig publiek te Bach, te Plansee, het droomprachtige maar 
moeilijk te bereiken  plaatsje Boden,  de tweedaagse beklimming van 
de Wetterspitze, de afscheidsavond te Stanzach, enz.  
16 



We traden eens op  ten  voordele  van de gebieden die getroffen 
waren  in het voorjaar door de watersnood;  dit gebaar  werd  met 
lof in de Oostenrijkse pers en radio gemeld en naar we vernamen 
werd het bericht in de  Vlaamse  pers  doorgegeven.  Een andere 
keer ging de opbrengst voor die nieuwe zwarte priester. Onze 
linkerhand wist niet wat onze rechterhand deed. 
Het programma in het Lechtal: in de voormiddag : stevige repetitie; 
in de namiddag bergtocht of dalwan,deling. Heerlijk ! U moest de 
dia's zien, lezer! Elke avond optreden van het orkest. 
Zaterdag 14 en zondag 15 aug. verblijf in Sonthofen : nieuw 
hoogtepunt in onze reis.  Met de verleden Paasdagen waren de 
muzikanten  van  de  Jugendblaskapelle  in Menen  te  gast geweest 
en dit was hun zo bevallen dat ze op hun beurt ons alle eer wilden 
betuigen. Op een nieuw podium stond de Jugendblaskapelle ons 
spelend op te wachten. De burgemeester was er om het Banjo-
orkest,te begroeten. Uit zijn schone toespraak deze woorden : 

«  Namens  der Stadt Sonthofen habe  ich die  Freude und 
die Ehre Sie hier begrüssen zu dürfen. Das Banjo-Orchester 
Menen ist in Sonthofen seit einer Reihe von Jahren bekannt. 
Diese unsere Bekanntschaft wurde durch die Jugend unserer 
beiden  Städte,  nämlich von den Banjo-Orchester Menen 
und unserer Jugendblaskapelle begründet... 
Diese Freundschaft, gefördert und fundiert durch gegen-
seitige Besuche, ist bereits zu einem festen Bestandteil 
unserer   kulturellen   und  menschlichen  Beziehungen  gewor- 
den. » 

De burgemeester hoopt dat  deze betrekkingen tussen die beide 
steden en mensen zullen verder ontwikkelen en groeien. De 
muzikanten waren dan te gast bi j families  in  Sonthofen.  Heerlijk ! 
’s Avonds groot concert in de Stadhalle samen met de 
Jugendblaskapelle. De pers schreef: 

« Mit bewunderswerter Musikalikät dirigierte A. Bouckaert 
sein Orchester, das äussert diszipliniert auf jedem Impuls 
anspricht... Das Orchester bezaubert sowohl durch den 
Reichtum der Melodie als auch durch die moderne, 
abwechs- lungsreiche rhytmische Untermalung. In feinen 
Nuancen passt sich die Klangfarbe dem Charakter des 
jeweiligen Stückes an, so dass der Inhalt verstanden und 
erfühlt werden kann, auch wenn die Texte in der Sprache 
des Nachbarlandes gesungen werden... » 

De zondagavond, na een rijke dag in Sonthofen met vele bekenden, 
reisden  we  terug  naar  huis.   Aankomst 16 aug. om 13 u. vergast 
op Belgische regen... 
Dit was nu de derde maal dat we met het banjo-orkest naar 
Oostenrijk reisden : de meest geslaagde keer : én met het weder, 
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én met het muzikaal optreden en met de uitstekende geest : geen 
wolkje aan  de hemel.  « Dich vergesssen kann ich nicht... » zo 
zongen we ons laatste lied en toeristen en  Lechtalbewoners  waren 
zo aangegrepen dat ze maar bleven aandringen om dat liedje op 
plaat te brengen. Ze komt overmorgen binnen. 
Dat dit alles zo kon slagen is  te  danken aan de  individuele inzet 
van ieder muzikant, zeker, maar dan ook dank zij een uitnemende 
ploeg: 
De kampleiding: Werner Coudyser, Luc Decramer en Fernand 

Tanghe. 
Algemene organisatie: de Hr. Arnt. Moerkerke, foerier  

,Mevrouw Moerkerke en juffrouw L. Maer  
tens. kookmoeders  
E. H. Rob, Gheeraert.- kas, relations,  
supervisie  
E. H. A. Bouckaert, dirigent en kampproost.  

Zum Wohl !                          
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L E C H T A L  

zo ju is t gepers t :       

de derde FONOPLAAT van het Banjo-orkest       

Een sprankelend Neder lands-Duits l iedje , Lechtal       

Als tweede nummer het ins trumentale Fata Morgana

 

Beschikbaar zolang de voorraad s t rekt . 

Vorige platen zi jn u i tverkocht . 

Stor t 75 Fr , (verzendingskosten inbegrepen) op         
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E. H. R. Gheeraer t

 

College, Menen.  

De plaat wordt U onmiddel l i jk toegestuurd. . . en dank 


