
 

 

08.30u :  welkom met croissants en koffie 
09.00u :  start van de partitële repetities :  
 houtblazers en kopers 
10.30u :  pauze met koffie en versnapering 
10.45u :  vervolg partitiële repetities 
12.15u :  lunch - buffet 
13.00u :  frisse neus ophalen met wandeling in de Sint-

Amandse polders en bezoek aan het 
molenmuseum met gids 

14.30u :  repetitie met het volledige orkest in het 
 pakhuis van de Steenovens 
16.00u :  pauze met koffie en versnapering 
16.15u :  vervolg repetitie 
17.30u :  einde en napraten 
 

Zaterdag  
24 maart 

 

 

REPETITIEDAG 

Natuurlijk neem ik deel! J 

 

Met steun van 

De Steenovens is een prachtige, in haar oorspronkelijke stijl, 
gerenoveerde hoeve aan de Schelde. De site kende een 
opzienbarende evolutie doorheen de geschiedenis. Zij is 
gesitueerd in één van de oudste gebieden van de heerlijkheid 
Sint-Amands. Al in de 16de eeuw vonden er steenbakkerij-
activiteiten plaats in veldovens: 'de Steenovens' . In de 18de 
eeuw evolueerde het geheel naar een handelshuis. De hoeve 
werd een bruisend economisch centrum dat in de loop der tijd 
o.a. de functies had van aanlegplaats met veerdienst, blekerij, 
herberg en boerderij. 
 

Steven Verhaert is trompettist bij deFilharmonie, docent 
Trompet en Hafabra-directie aan het Conservatorium te 
Antwerpen en gastprofessor Kamermuziek aan de 
Musikhochschule in Frankfurt. Hij is verbonden aan het 
Orchestre des Champs-Elysées en het Collegium Vocale 
Gent en is een frequent gevraagd dirigent bij vele, 
gerenommeerde orkesten. Verder is hij is artistiek leider van 
het Casino Brass Ensemble en Musical Director bij Festival 
Brass Band. 
 

Eddy Chrisostomus was eerste solist-klarinettist bij het 
orkest van de Opera van Vlaanderen in Antwerpen. Als leraar 
gaf hij les aan de muziekacademies van Brasschaat, 
Londerzeel, Schoten en Hoboken en was hij assistent-leraar 
aan het Conservatorium in Antwerpen. Hij was tevens 
muzikant bij het Clarinet-Choir Walter Boeykens en het 
klarinettenkwartet Arghul. Hij speelde als vervanger bij diverse  
professionele orkesten in België. Eddy heeft heel wat ervaring 
in het leiden van harmonie-orkesten. 

De Steenovens 
Kuitegemstraat 120 
2890 Sint-Amands 

 
deelnameprijs € 15 

 

on-line inschrijven of via 
muziek@dharmonie-vzw.be 

 


