
UITNODIGING  VOOR EEN WERVELEND  
BRABANTS-HENEGOUWS PROGRAMMA 

 

BINCHE  - BRAVO !  
 

Vrijdag 30 november 2007 om 20.30 uur in G.C. De Wildeman 
Herent-centrum 

 
Sedert enkele jaren is er tussen het Brabants Volksorkest en de Tamboureurs  van de Société Royale 
‘Les Indépendants’ van Binche meer dan een gewoon contact!  Veelvuldige ontmoetingen op 
persoonlijk, sociaal en muzikaal vlak: vriendschappelijke samenkomsten, teerfeesten, gezamenlijke 
repetities en nadien concerten in het Théâtre Communal te Binche, hebben een hechte band gesmeed 
tussen de muzikanten van het Brabants Volksorkest en de Tamboureurs van Les Indépendants… 
Hieruit groeide het plan om samen een podiumprogramma uit te werken. 
 
Het programma Binche – Bravo !  bestaat uit een rijke bloemlezing uit de  Airs de Gilles van het 
beroemde Carnaval de Binche, door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed ! Deze melodieën 
buiten Binche horen uitvoeren is al zeer uitzonderlijk. Ongewoon is het ook ze te horen vertolken door 
het Brabants Volksorkest, dat in 1989 de Europa-Preis für Volkskunst ontving, dat eigenlijk niks met 
het beroemde carnaval te maken heeft, maar dat wel door de Tamboureurs ritmisch wordt begeleid en 
ondersteund… Deze samenwerking van Waalse trommelaars en een Brabants orkest resulteert in en 
onwaarschijnlijke symbiose van ‘zachte’ snaar- en blaasinstrumenten en ‘luide’ slaginstrumenten. Het 
ongeëvenaarde en systematisch onregelmatig tromgeroffel van de Tamboureurs is gewoon 
duizelingwekkend en staat in schril contrast met de toch vloeiende melodielijn van de Airs de Gilles 
uitgevoerd door het Brabants Volksorkest. Maar het carnaval van Binche is niet weg te denken zonder 
zijn trommelaars. Zij vormen eigenlijk de drijvende kracht achter het hele carnavalsgebeuren, omdat 
juist de tamboerritmes de passen van de Gilles bepalen. 
 
Daarnaast wordt in het programma ook beroep gedaan op twee virtuoze Waalse cornettisten:  
André Philippe en Géry Dumoulin. Samen met het Brabants Volksorkest brengen ze een aantal 
traditionele Vlaamse en Waalse dansen en arguèdènes (typische airtjes). 
Sommige  nummers zijn zeer zwierig en speels, andere dan weer meer poëtisch. Sommige melodieën 
zijn erg virtuoos en in een aantal hiervan zorgen de cornettisten, André Philippe en Géry Dumoulin, 
voor muzikaal spektakel… 
 
Binche – Bravo! staat voor de Société Royale ‘Les Indépendants’  uit BINCHE en voor het BRAbants 
VOlksorkest. De titel verwijst naar vriendschap tussen de twee gelauwerde gezelschappen en naar de 
gedrevenheid en het enthousiasme waarmee ze dit project opgezet hebben.   
 
 
 
Kaarten:  
 
Reservaties en info: 
GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020 Herent.  
Tel.: 016 / 211 431.  e-mail: info@gcdewildeman.be 
 
Meer info over Binche-Bravo!: 
Het Brabants Volksorkest, p.a. Egide Vissenaekens, Termereboslaan 7, 3020 Winksele.  
Tel. 016 / 48.86.73; tel.&fax&antw. 016 / 48.95.44 e-mail: egide.vissenaekens@belgacom.net 
 


