
 

 

 

 

 

25 januari 2019 

 

Lieve muzikanten, 

 

Binnenkort hebben we 2 leuke optredens. 

Hoog tijd dus voor wat meer informatie. 

 

Op het zangfeest brengen we opnieuw een leuke show, waarvoor er uiteraard flink zal 

moeten worden gerepeteerd. Wanneer en waar we repeteren vinden jullie in 

onderstaand schema : 

 

 

Datum Wat Uur Plaats van 

afspraak 

info 

18 januari Repetitie 19u30 tot 20u45 KSA lokalen! Nieuwjaarsreceptie 

25 januari Repetitie 19u30 tot 20u45 KSA lokalen  

1 februari Repetitie 19u30 tot 20u45 KSA lokalen  

8 februari Repetitie 19u30 tot 20u45 KSA lokalen  

15 februari Repetitie 19u30 tot 20u45 De Doos (gavers) Show zangfeest 

oefenen 

22 februari Repetitie 19u30 tot 20u45 De Doos (gavers) Show oefenen 

24 februari Krakelingen 14u00 tot 17u30 JC de Spiraal Meer informatie kan 

je hieronder vinden 

1 maart Repetitie  19u15 tot 

20u45 

De doos (Gavers) Marcheren + show 

oefenen 

8 maart Geen 

repetitie 

  Voorbereidingen 

stoempfestijn 

9 maart Stoempfestijn! 11u00 tot 21u00 Zaal de reep  

10 maart Repetitie 17u30 tot 18u30 De doos (Gavers) Extra zondag-repetitie 

15 maart Repetitie 19u15 tot 20u45 De doos (Gavers)  

17 maart Zangfeest 07u00 tot 21u00 Parking KSA De grote dag! 

Meer info verder in 

deze brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zondag 24 februari: Krakelingenstoet 
 
Reeds vele jaren zijn we een vaste waarde in de krakelingenstoet. 
Vele duizenden Geraardsbergenaars juichen ons vol enthousiasme toe, een heel leuk optreden om te doen dus. 
 
Hier is wat praktische informatie : 

 

• We verzamelen om 14.00u aan Jeugdcentrum De Spiraal (Zakkaai Geraardsbergen). Jullie hoeven 
niet in uniform te zijn (dus ook geen witte handschoenen…) 

 

• Iedereen dient zwarte onopvallende schoenen (liefst bottines) te dragen. Uurwerken en juwelen 
zijn verboden. 

 

• De kostuummaten werden doorgeven. Voor iedereen zal een pakje op zijn naam klaar liggen… 
 

• Zorg voor warme kledij die je onder je historische plunje kan aandoen! Ook handschoenen (zeker 
voor de klaroenen) zijn geen overbodige luxe. Dit mogen geen felle kleuren zijn! 
 
 

• Wanneer iedereen zijn kledij aanheeft, nemen we onze instrumenten en gaan we samen naar de 
Hunnegemstraat, waar de stoet vertrekt. 
 

• De organisatie vraagt om tijdens de stoet niet te praten met de toeschouwers. 
We worden, zoals elk jaar beoordeeld op stijl ! 
 

• De stoet eindigt boven 
op de oudenberg. Van 
daaruit keren we te 
voet terug naar de 
Spiraal. 
 

• Als je de historische 
kledij hebt 
uitgetrokken, eindigt 
onze KSA-dag. Je kan 
dan naar huis gaan (of 
de stad intrekken bij je 
ouders). Indien nodig 
kan je hen opbellen. 
Einduur rond 17u30! 
 

Zondag 17 Maart: Zangfeest 
 

Een zeer dankbaar optreden voor duizenden zanglustigen. 
We brengen een leuke show als voorprogramma in de Lotto Arena. 
Clouseau heeft er niets aan ;) 
 

• We verzamelen om 07u00  ’s morgens. Heel vroeg dus, maar geen paniek, jullie kunnen lekker nog 
wat snurken op de bus! ☺ 

 



• Gelieve een lunchpakket voor het middagmaal mee te nemen en wat zakgeld (voor frietjes). Er 
worden normaal ook ter plaatse wat broodjes en soep voorzien, maar beter het zekere voor het 
onzekere nemen. 

 

• Het optreden zelf vindt plaats rond 14u00, en daarna doen we nog een klein optreden aan de deur 
van de lotto arena, als afsluiter. 
Hierna nemen we de bus en gaan frietjes eten in het centrum van de stad. 
We komen 
terug thuis 
rond 21.u00. 
Jullie kunnen 
naar huis bellen 
als we 
toekomen, 
zodat jullie 
ouders niet 
nodeloos 
moeten staan 
wachten. 

 
 
 
 
 
 

 
Iedereen moet verplicht in perfect KSA-uniform zijn!!  
 
- uniformhemd, das, dasring en fluitkoord 
- donkerblauwe korte broek (ribflueel, geen 
jeans) 
- grijze kousen met daarboven witte kousen 
- zwarte bottines. 
- witte handschoenen 
Tijd dus om te shoppen indien nodig!! 

 
 
Zoals altijd mogen jullie het fanfarecomité (Roeland, Juliaan, Maartje, Eva, Jarno en Robrecht) bestoken met 
duizenden vragen ! zij zullen deze met plezier beantwoorden! 
 
Alvast een hele dikke “merci” voor jullie inzet, en tot op de repetitie’s! 
 
 
 

Van Lierde Robrecht 

Muziekkorps KSA Geraardsbergen 
Fanfareleider 
tel : 0485/94.82.90 
mail: fanfare@ksageraardsbergen.be 
web: http://www.ksageraardsbergen.be/fanfare 

http://www.ksageraardsbergen.be/fanfare

