
J E U G D O R K E S T  &  H A R M O N I E O R K E S T  
n a a r  h e t  W e r e l d k a m p i o e n s c h a p  

Op 18 en 26 juli nemen het Jeugdorkest en het Harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie van Peer deel aan het 
prestigieuze Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade (NL). 216 Peerse muzikanten zullen er zich van hun meest 
muzikale kant tonen op dit vierjaarlijks wereldkampioenschap voor harmonies, fanfares en brassbands. Deelnemen 
aan deze wedstrijd is een hele belevenis: de voorbereidingsperiode startte al meer dan een jaar geleden en de laatste 
weken wordt er bijna dagelijks gerepeteerd. Een beetje 'topsport' in de muziek zeg maar. Alle muzikanten leven 
keihard naar dat ene moment toe: het moment waarop ze het grote podium in Kerkrade mogen betreden. Hieronder en 
op www.harmonie-peer.com leest u meer over de deelname. 

Voor het Jeugdorkest is het de tweede  
opeenvolgende deelname. 4 jaar geleden 
werd het orkest al vice-wereldkampioen in de 
3e afdeling. Dit jaar doen 101 jongeren, met 
een gemiddelde leeftijd van 15 jaar, opnieuw 
mee met een opmerkelijk muzikaal 
programma. Zo passeert de ijsmummie Ötzi 
de revue en brengt het orkest hulde aan 
‘Rushmore’: een monument in het 
Amerikaanse natuurpark Rushmore. 

Met deze deelname neemt de Koninklijke 
Harmonie van Peer afscheid van dirigent Peter 
Cools. Hij startte zijn carrière als dirigent bij 
het Jeugdorkest van Peer in 1991. Het orkest 
telde destijds 17 muzikantjes. Onder zijn 
deskundige leiding groeide het orkest in de 
daaropvolgende jaren uit tot een volwaardig, 
100-koppig harmonieorkest, waar op een hoog 
niveau gemusiceerd wordt.  

Voor het Harmonieorkest is het de vijfde 
opeenvolgende deelname aan deze ‘Olympische 
spelen van de Blaasmuziek’, de eerste onder 
leiding van dirigent Alex Schillings. Hun optreden 
in de hoogste afdeling van het festival wordt een 
totaalbeleving: een  unieke mix tussen 
verschillende kunstvormen. Naast muziek zullen 
de 1200 toeschouwers op 26 juli kunnen 
genieten van dans, film, fotografie en citaten uit 
de literatuur en de geschiedenis.  

Perenaar Pieter Bruegel de Oude is de spil van 
het muzikaal verhaal. Zijn schilderijen dienen als 
leidraad doorheen de voorstelling. Kevin Houben, 
een andere talentvolle Perenaar,  componeerde 
één van de 4 werken die uitgevoerd zullen 
worden: een muzikale impressie van het 
schilderij ‘De Kruisdraging’.  

Deelname Jeugdorkest 
18 juli - 11u40 
Afscheid van dirigent Peter Cools 

Deelname Harmonieorkest 
26 juli – 20u30 
Dans, fotografie, film, literatuur en Muziek! 

W a t  i s  h e t  W e r e l d  M u z i e k  C o n c o u r s  ( W M C ) ? 
Het WMC is een muziekwedstrijd tussen zo'n 75 harmonieorkesten van over de hele wereld. Zij strijden in Kerkrade 
(NL) allemaal voor de titel van 'Wereldkampioen'. Dat doen ze door een concert te geven, dat beoordeeld wordt door 
een internationale jury. Wil dit dan eigenlijk zeggen dat het Jeugdorkest en het Harmonieorkest eigenlijk concurrenten 
van elkaar zijn? Nee integendeel, alle deelnemende orkesten worden op basis van hun niveau onderverdeeld in 4 
verschillende categorieën. Een orkest dat deelneemt in een lagere categorie moet op zijn concert minder moeilijke 
muziek spelen dan een orkest dat deelneemt in een hogere categorie. Het Harmonieorkest neemt dit jaar opnieuw 
deel in de hoogste afdeling, de ‘Concertafdeling’. Het Jeugdorkest neemt het in de 3e afdeling op tegen orkesten die 
bijna uitsluitend uit volwassenen bestaan.  

w w w . h a r m o n i e - p e e r . c o m  

Online dagboek 
Op onze website www.harmonie-peer.com kan u alle voorbereidingen van het Harmonieorkest en het Jeugdorkest op 
de voet volgen. In het “WMC-dagboek” verschijnen regelmatig foto- en videoverslagen van de vele repetities, 
concerten en het WMC zelf. Lees, kijk, luister en geniet van de WMC-sfeer op: 


