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Banjo-Orkest 

Epistola ex Ponto 3 van 19 april 2017 

Het bestuur vergaderde op 19 april 2017 bij Jan en Mieke Verraes. 

Aanwezig: Fons Bouckaert, Felicien Wallays, voorzitter, Jacques Lecluyze, dirigent, Rik 

Decramer, Frank Deleu, Martin Depuydt, secretaris,  Bernard De Tavernier, Yves 

Vandenbossche, Jan Verraes, Marc Decramer, notulist. 

Verontschuldigd: Johan Decramer. 

 

1.- Evaluatie voorbije concerten: 

- 08 april 2017: Beselare, Neos Groot-Zonnebeke: iedereen blijkt deugd van het concert te 

hebben gehad. 

Jacques laat opmerken dat we in de toekomst toch altijd beter werken met onze eigen 

geluidsinstallatie, eerder dan een beroep te doen op de lokale zaalinstallatie. Dit is 

kwaliteitsvoller. 

Maar tevens laat Jacques gelden dat de nieuwe opstelling van het orkest, een soort 

driehoeksvorm, hem niet echt zint. Hij heeft onder meer liever de solo-banjo dichter in zijn 

omgeving. 

Fons vindt dat de klankregeling op zich wel zeer goed was, maar dat de banjo’s iets te sterk 

naar voren kwamen tegenover de zang (sommige mensen uit het publiek hadden hem laten 

opmerken dat de gezongen woorden niet altijd echt verstaanbaar overkwamen). 

Wat de opstelling betreft zal men reeds bij de repetitie van komende zaterdag een en ander 

uitproberen, en bvb. de solo-banjo laten plaatsnemen aan de publiekzijde, naast Rik. 

 

2.- Concerten in voorbereiding: 

a)- Vrijdag 16 juni 2017: Elverdinge, zaal Lissewal, Neos:  

De doodle toonde aan dat geen van onze drie geluids-logistiekers aanwezig kan zijn. Het 

bestuur wilde dit optreden toch niet weigeren omdat dit concert interessant is voor eventuele 

volgende concerten bij Neos. Maar Gery zal iemand contacteren die hij goed kent, om hem 

die dag als geluidstechnieker bij te staan. Martin zal dit via Gery opvolgen. 

In de rand laat men opmerken dat de voor ’s anderendaags voorziene repetitie van 17 juni hoe 

dan ook gehandhaafd blijft. 

b)- Woensdag 21/06/2017: namiddagconcert WZC Maria Rustoord Ingelmunster; 

Martin laat opmerken dat hij wegens vakantie aan geen enkel concert in juni zal kunnen 

deelnemen. Maar hij zal tijdig alle voorzieningen treffen opdat iedereen vooraf grondig 

geïnformeerd is, waarvoor hij onze gemeende appreciatie verdient. 
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c)- Vrijdag 23/06/2017: verrassings-verjaardagsfeest Jan Adriaen Poperinge: ( top 

secret!!!). Magda maakte haar verlangens over wat betreft het programma. 

d)- 21/07/201/ tot 28/07/2017 . 6 optredens gedurende de concertreis: is okee. 

e)- Najaar 2017: concert in eigen beheer in Ieper of Oostende: wordt verder opgevolgd door 

Bernard en Rik. Oostende zou dus ook een mogelijke plaats zijn naast Ieper. 

f)- December 2017: Mesen, Kerstviering: wachten op verder antwoord van Marc. Marc zal 

eerstdaags een gesprek hebben met de organisatoren en ons informeren. 

g)- Kerstconcert in Sint Janskerk te Kortrijk: - voorkeur voor zat. 23 of 26 dec. Maar 26 

december lijkt moeilijk te liggen, namelijk tweede Kerstdag. Als alternatief wordt vrijd. 15 of 

22 dec. weerhouden. Jan volgt verder op. 

h)- Donderdag 04 januari 2018: Geluwe, Neos: namiddagconcert. Is toegezegd. Maar tot onze 

verrassing heeft Neos Geluwe nu reeds onze gage betaald! 

i)- Zondag 01 juli 2018: Koksijde: misviering kerk Ter Duinen. Ligt ondertussen vast. 

 

3.- Nieuwe CD: 

De werkgroep CD bestaande uit Jacques, Martin, Johan D., Rik en Frank Deleu heeft zijn 

huiswerk verricht. 

a)- Wat de liederen betreft werd definitief geopteerd voor: 1)- de drie liederen van de USB-

stick, zijnde Mimosa, Costa Dorada en Abschiedstunde; 2)- vier liederen uit de CD ‘Gele 

Anjers’, zijnde de enige die volgens de werkgroep voldeden aan de normen van kwaliteit 

zowel wat opname als spel betreft (te bewerken indien nodig door Hans Vandaele), namelijk: 

Ballade, Weideblomke, Herinnering, Nieuwe lente; 3)- zes nieuw op te nemen liederen 

(opname op zaterdag 06 mei 2017), namelijk: Take 332, Als de ziele luistert, Avond aan de 

berg, Bootje, Aan de stromen van Babel, Persbericht. 

b)- Maar de zoektocht naar een CD-naam is niet afgerond. Zal eerstdaags het geval zijn. 

Bij de opname op 06 mei zal Frank Deleu niet meespelen, maar naast Hans Vandaele 

optreden als inspiciënt-supervisor. 

 

4.- Concertreis 2017: 

a)- Jacques stelt hierover kort te kunnen zijn. Er is weinig aanvullend nieuws, nu alles in zijn 

plooi blijkt te vallen Maar de werkgroep ‘concertreis’ komt binnenkort nog bijeen. 

b)- Het bestuur beslist om het saldo van 600,00 euro thans in de loop van de maand mei op te 

vragen bij alle deelnemers. 

 

5.- Varia: 
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5.1- Wat betreft de restauratie van de banjo’s, blijkt dit zeer goed te zijn uitgevallen. Hugo 

Valcke heeft prima werk verricht. Maar er was ondertussen beslist om de kosten ten laste te 

leggen van elke banjo-eigenaar, niet van de kas, en Martin heeft de individuele afrekeningen 

aan elke banjospeler overgemaakt, na uit de kas de factuur van Hugo Valcke ineens te hebben 

geregeld. 

5.2- Wat de ‘fliezen’ of ‘cardigans’ betreft, werd vastgesteld dat zo ongeveer zestien 

verschillende meningen werden geopperd over kleur en vorm. 

Er wordt beslist de bestelling te plaatsen in blauw-grijze kleur, en het passen zou gebeuren 

tijdens de opnamedag van 06 mei 2017.  De kostprijs van aankoop zal door de kas worden 

gedragen. Als kenteken op de cardigans wordt geopteerd voor het logo met banjo. De prijs 

hiervan is nog niet gekend. 

De prijs van de cardigans wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 30 maal 30,00 euro of  

900,00 euro, ex BTW.  

5.3- Tijdens de opname op 06 mei 2017 zullen foto’s worden genomen. Yves zorgt daarvoor. 

5.4- Marc laat opmerken dat het orkest toch wel echt iets aan zijn imago moet doen tijdens de 

concerten: men ziet zeer veel zuurpruimgezichten, gebogen hoofden die enkel aandacht 

hebben voor hun partitoers, enz. Men dient vanuit het publiek toch te zien dat die mannen op 

dat podium zich ook wel amuseren, met drummer Adri als voorbeeld? Er wordt gesteld dat 

wat meer discipline tijdens het opkomen, het stemmen, het groeten van het publiek, … 

wenselijk is. 

Men zal hierover nadenken. 

 

6.- Datum volgende vergadering: 

De volgende vergadering gaat door op 30 mei 2017 bij Jacques en Myriam. 

 

Marc, notulist 

 


