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contactpersoon: Kristel Kinders, teamverantwoordelijke, 037783856, kristel.kinders@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
auditorium 05-05-2022, 20:00 uur 
 
aanwezig 
Freddy De Leenheer (voorzitter), Tim Haerinck (directeur), Filip Baeyens (schepen), Cris Bruelemans, Joke Parleviet, 
Jeanine van Doninck, Hugo De Vriese, Ann Krijnen, Rita Waterschoot, Filip Smet, Erik Vercauteren, Dirk Baeck 
 
verontschuldigd 
Erik De Lathouwer, Chris Weyers, Eduard Quasten, Tineke Van Britsom, Herman Waterschoot,  
 
 
agenda 
 -  gastspreker Youri Vande Sande (voorzitter bestuur VLAMO Oost-Vlaanderen) 
 -  terugblik opera / blikfabriek 
 -  aankomende activiteiten 
 -  verslag evacuatieoefening 
 -  varia 
 
 
 
      *  Goedkeuring vorig verslag 
Verslag goedgekeurd 
 
     *  Evacuatieoefeningen 
De evacuatieoefeningen op woensdag 20 april zijn vlekkeloos verlopen. De 
geregistreerde tijden waren vergelijkbaar met de bibliotheek, dat een gelijkaardig 
gebouw is. 
Opmerkingen in het verslag: enkele deuren/ramen zijn blijven open staan. 
Onze bemerking: 

• de verzamelplaats op de parking van de stadsschouwburg is niet erg veilig. We 
zullen voortaan evacueren op het afgezette gedeelte ‘artiestenparking’ van de 
schouwburg. 

• Enkele ramen in de VTS-gebouwen die te hoog zijn om zonder ladder te sluiten. 
Deze staan nu semi-permanent open wegens verluchtingsredenen. 

De huidige oefening was ‘basis-oefening’ met als hoofddoel om de vluchtweg en de 
procedure op te frissen. Dit omdat het (wegens corona) erg lang geleden was.  
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    *  Terugblik opera 22-23-24 april en meiconcert 30 april 
De opera had een erg aangename setting. Het was een multidisciplinair werk (muziek + 
woord + dans) en van een hoogstaand niveau. 
Dit was het eerste grote evenement sinds lange tijd. Op 3 voorstellingen hebben we 600 
mensen mogen ontvangen.  Alle disciplines (muziek-woord-dans) hebben eraan 
meegewerkt. 
Korte inhoud: Cupid & death komen in een hotel logeren en hun pijlen worden 
verwisseld. Cupid schiet mensen dood en death doet oude geliefden weer in vuur en 
vlam herleiden. 
 
Op 30 april waren we te gast in de Blikfabriek voor het meiconcert (lenteconcert). 
Het was een fantastisch concert. Op deze unieke locatie en bracht het symfonieorkest 
een herwerkte versie van Miške (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis). Daarnaast brachten 
zij, samen met bandoneonspeler Carel Kraayenhof, muziek van Astor Piazzolla. 
 
 
    *   Komende activiteiten 
 

• Zondag 8 mei 2022 11u: Huisconcert met Ramsy Irani - L’Oiseau Lyre - 
auditorium 

• Vrijdag 13 mei: ‘Van Aznavour tot Zaz’ Franse chansons in ’t Ey in Belsele 
• Vrijdag 13 mei (19u), zaterdag 14 mei (15u en 20u) en zondag 15 mei (15u) 2022: 

dansvoorstellingen (thema ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’) - Stadsschouwburg 
• Dinsdag 17 mei 2022: JPR L!VE @ De Casino – 19u (Combo’s – Choir – Bigband) 
• Vrijdag 20 mei: ‘Van Aznavour tot Zaz’ Franse chansons in ’t Ey in Belsele 
• 20 juni 19u : slotconcert lln JPR 4.3 en S2 (volwassenen) in VTS (Anton Van 

Wilderodezaal) 
• Zaterdag 25 juni 2022: opendeurdag 14-17 uur 
• Donderdag 30 juni 2022: 2e pedagogische studiedag 

 
 
    *  Varia 
Mijnpodiumvereniging.be  
We gaan deze website binnenkort nieuw leven in blazen.  Sommige verenigingen zijn 
intussen gestopt en er zijn nieuwe verenigingen bijgekomen.  We komen hier op een 
later tijdstip op terug. 
 
Benefietconcert 27 mei tvv Oekraine  
Dit concert kwam tot stand in samenwerking met Dmytro Sukhovienko, Joanna 
Vlaeminck, Henri De Roeck, Isabelle Van Iseghem,…. 
Het concert zal doorgaan in de stadsschouwburg. 
Met de opbrengst wordt er medisch materiaal gekocht voor een ziekenhuis in Kiev. 
Ticket:s 25€. 
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De Vos Reynaert (massaspel)  
Het massaspel komt weer naar Sint-Niklaas in 2e + 3e weekend september 2023. 
De voorstelling zal doorgaan op de site van SVK.  Het wordt een moderne, iets wat 
donkere, versie van het gekende verhaal. 
In september 2022 worden er audities gehouden. 
 
 
  *   Gastspreker Youri Vande Sande (voorzitter Vlamo oost-vlaanderen) 
VLAMO is 1 van de 9 amateurkunstenverenigingen (zoals o.a. open doek, koor en 
stem,…) 
VLAMO staat voor Vlaamse AmateurkunstenOrganisatie.  
Zij richten zich vooral naar harmonieën, fanfares, brassbands, orkesten, bigband,… 
VLAMO organiseert vormingen, evenementen (bv. Wedstrijden, evaluatieconcerten, 
jeugdorkestenfestival) en bieden ondersteuning aan verenigingen. 
Voor DKO hebben zi jook een aanbod: play-ins (pop-up orkest), cursussen, workshops 
(bv. Gehoorbescherming, vzw of feitelijke vereniging, GDPR, boekhouding, sociale 
media,…) 
Je kan bij VLAMO terecht voor: 

• evaluatieconcerten: 4x per jaar, met evaluatie door een deskundige jury,  
• deelname aan kouterconcerten / Sint-Baafsconcerten (= opvolger van provinciale 

wedstrijden) 
• Ondersteuning: verzekering, coaching op maat, muziekkampen, play-ins, jubilea, 

advies geven (juridisch, subsidies…), 
• Documentatiecentrum (partituren, boeken tijdschriften… 
• VLAMO award: verenigingen die iets unieks doen of bepaald project 

(maatschappelijk) doen die blijvende impact hebben. 
 
VLAMO wil graag de brug vormen tussen het DKO en de verenigingen. 
Dit o.a. door wedstrijden te organiseren voor solisten en ensembles 
 
Een mooi initiatief van VLAMO (waar wij in het verleden al beroep op hebben gedaan) 
de ‘Doekoffer: van toeten noch blazen’. 
De cijfers van blazers zijn overal aan het dalen. Deze doe-koffer is ontworpen om 
blaasinstrumenten te promoten in de basisscholen. 
 
Momenteel spelen ze met het idee om cultuurdagen te organiseren op scholen, zoals 
sportdagen. Wellicht in samenwerking met partners zoals Open Doek en Koor en Stem. 
 
De laatste jaren is er een intensieve samenwerking met het DKO door de alternatieve 
leercontext (leerlingen mogen het vak ‘groepsmusiceren’ volgen in de harmonie, op 
voorwaarde dat de harmonie aan bepaalde voorwaarden voldoet) 
 
VLAMO is nog steeds op zoek naar deskundige juryleden of mensen die willen zetelen in 
de bestuursraad. 
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Vragen vanuit de academieraad: 
 
Stel: de stedelijke cultuurraad wil een concert organiseren, kunnen we daar 
ondersteuning voor vragen? 

➔ Ja, bv. Stadsconcert. 400 euro steun aan vereniging, mits enkele voorwaarden 
voldaan zijn (bv. Podium op publieke plaats,…) 

Vlamo kan ons ook in contact brengen met bepaalde verenigingen… 
 
Stel, vereniging wil een solist laten concerteren. Kunnen jullie ons in contact brengen? 

➔ VLAMO beschikt over een database met deskundigen. Maar dit zijn enkel 
deskundigen die zich daar vrijwillig voor aanmelden.  

 
Organiseren jullie componistenwedstrijden? 

➔ Afwisselend organiseren we orkestwedstrijden en componistenwedstrijden 
 
 
 
      *   Volgende adviesraden: 

• Dinsdag 4 Oktober 2022 
• Donderdag 12 Januari 2023 
• Dinsdag 7 Maart 2023 
• Donderdag 4 Mei 2023 

Telkens om 19.30 uur  
 

Verslag door Kristel Kinders 
 


