
Opgrimbie kwam het indrukwekkende Spaanse 
orkest Joven Banda Sinfonica de Castilla y Leon uit 
Vallodalid op het podium. Een aantal van ons die dit 
orkest van jonge conservatoriumstudenten had 
gehoord was er niet gerust in en van deze groep 
verliezen zou zeker geen schande zijn. Daarna was 
nog een Nederlands, een Duits en een Fins orkest 
aan de beurt. 

En dan is het nagelbijtend en vol spanning 
afwachten hoe deze buitenlandse confrontatie zal 
aflopen. Op de proclamatie stijgt de spanning ten 
top als blijkt dat er maar kleine verschillen waren 
tussen vier en drie en tussen twee en één: het 
Finse orkest uit Lappeenranta krijgt derde prijs , de 
Spaanse muzikanten uit Vallodalid kregen de 
tweede prijs en The WindBand Saint Martinus from 
Opgrimbie (Belgium) wordt uitgeroepen tot 
winnaar van de eerste prijs IWF Berlin. Dirigent 
Georges Moreau en voorzitter John Spronck 
mogen de trofee in ontvangst nemen en dan begint 
een feest van zingende en dansende muzikanten. 
En toegegeven, alhoewel fanatiek , de Spanjaarden 
waren  goede verliezers  en  dolle feestvierders. 

1ste Prijs uit Berlijn 
 
Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend trok de 
Koninklijke Harmonie St. Martinus met 2 volle 
bussen en een vrachtwagen naar Berlijn om er deel 
te nemen aan het International Wind  Music Festival 
2010. 
 
Wanneer  je als muziekvereniging een concertreis 
plant,  moet je altijd de keuze maken tussen 2 
doelstellingen: gaan we voor de uitstap of gaan we 
voor een  zo goed mogelijke score op het festival? 
Gezien de ambities van Opgrimbie om het steeds zo 
goed mogelijk te doen, lag onze keuze voor de hand. 
Dat betekende dus vooraf veel en minutieus 
repeteren, tal van concerten in de 
voorbereidingsweken,  nog een laatste repetitie en 
generaal concert in Berlijn en dan de volgende dag 
supergeconcentreerd en gemotiveerd dat podium 
op. 
 
Zaterdag 15 mei  is het dan zo ver: om 9u vertrekken 
de bussen voor een stadsrondrit met gids maar 
tegen 11.30u komen de zenuwen al opzetten wegens 
het naderende optreden. Om 13.30u opent PESO, 
het percussie ensemble van sint martinus het 
namiddaggedeelte van het Internationaal  Festival in 
het Fontane-Haus; om 14u staat het harmonieorkest 
klaar om (eindelijk) het podium te betreden. Zij 
krijgen 45 minuten de tijd om de jury en het publiek 
te overtuigen van hun kwaliteiten en dan is het 
programma wat je speelt hèt middel om te laten 
horen tot wat je in staat bent. 

Als opwarmer was gekozen voor Martenizza  van de 
Tongerse componist Piet Swerts. Als plichtwerk had 
onze dirigent gekozen voor het klassieke 4delige 
Belkis van de Italiaanse componist O.Respighi  en 
als afsluiter was er het prachtige Xenia Sarda van 
Hardy Mertens. De zaal was laaiend enthousiast na 
de aangrijpende uitvoeringen en de dirigent kreeg al 
meteen mondelinge complimenten van jury en 
concurrenten.                                                     
 
Maar we waren er natuurlijk niet gerust in, want we 
wisten niet hoe het ’s ochtends was geweest en er 
moesten nog 4 orkesten optreden na ons. Na 
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sint-martinus algemene activiteiten kalender. 

Indien U deze “smaak”-flash niet meer wenst te ontvangen gelieve dan een mailtje te sturen naar info@opgrimbie.be of een brief te stu-
ren naar Heirstraat  485,   B-3630 MAASMECHELEN 

Receptie en Feest 
Zaterdag 29/5 21:00 

De overwinning willen we nog verder vieren met U 
op zaterdag 29/5 21:00 in onze zaal Hierstraat 485 

Opgrimbie na de repetitie! 
Iedereen is van harte welkom! 

Muzikanten 1 week rust 
 
Na het behaalde succes van afgelopen weekend 
hebben de muzikanten van de Harmonie zaterdag 
22 mei een vrije dag! 
 
Maar de jonge leden van het jeugdorkest Toontje 
Hoger kunt u aanstaande maandag om 10:30 uur 
horen aan de kapel van Heikant (oude Baan 
Opgrimbie) 
 
En de slagwerkgroep Peso is te horen op het 
schoolfeest van Mozaïek op zaterdag 29 mei in de 
Parklaan van Maasmechelen. 


