n
e
l
e
i
T
p
r
o
d
k
Muzie

Tielen Muziekdorp
Al meer dan 25 jaar draagt Tielen fier de titel van Muziekdorp. Deze
heeft het dorp te danken aan het grote aantal inwoners en verenigingen die muzikaal actief zijn. Tielenaren leveren vaak muzikale prestaties van een hoog niveau en organiseren muziekevenementen bij
de vleet.
Tielen is de thuishaven van koor Eglantier, dweilorkest Just For Fun
en de Kemp’ner Musikanten. Maar ook de Koninklijke Fanfare de
Kempenzonen, bestaande uit een fanfare, Brassband, Jeugdbrassband en Drumteam draagt bij aan de intense muziekbeleving in het
dorp. Het hele dorp beleeft de muziek en neemt je mee op sleeptouw!
Vanaf 1 september 2017 tot en met 2 september 2018 zet Tielen haar
identiteit als Muziekdorp in de kijker met meer dan 50 muzikale evenementen. Drie brochures brengen je op de hoogte van wat er te
beleven valt.
Neem een kijkje in deze eerste editie en kies uit de vele nieuwe initiatieven en lang gevestigde waarden, georganiseerd door Tielense
inwoners, horeca en (muziek)verenigingen. Klinkt als muziek in de
oren, nietwaar?
Mies Meeus
schepen van cultuur

Tielen Muziekdorp schoolstart
vrijdag 1 september 2017  14.45 uur

Tielen start aan een extra muzikaal schooljaar! Op de eerste
schooldag werken alle Tielense schoolkinderen een hele dag
rond hun nieuwe schoollied. Iedereen is welkom tijdens het
toonmoment om 14.45 uur.
gratis
speelplaats Vrije Basisschool De Omnibus, Tielendorp 43 in Tielen
organisator: Vrije Basisschool De Omnibus, www.vbs-omnibus.be

Pop-Uptreden

zaterdag 9 september 2017  14 uur

Levend heemerf
met de Kemp’ner Musikanten
zondag 10 september 2017  14 uur

De Kemp’ner Musikanten stappen op de kar en verspreiden
hun muziek doorheen Tielen. Je vindt ze om 14 uur in het station, om 16 uur aan de kapel in de Prijstraat en om 18 uur in de
Liezendries. Met hapjes en drankjes aan democratische prijzen!

Een spetterende start van het nieuwe seizoen van het levend
heemerf: de Kemp’ner Musikanten spelen het riet van de
schuur! Met Tielen Muziekdorp in het achterhoofd konden we
geen betere keuze maken dan deze Tielense groep.

gratis
station Tielen om 14 uur, kapel Prijstraat
om 16 uur en Liezendries om 18 uur

gratis
Heemerf Waaiberg 1A in Kasterlee

organisator: Kemp’ner Musikanten

organisator: Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw

 rassband Kempenzonen starring
B
Mauro Pawlowski en Jo Hermans
woensdag 11 oktober 2017  20 uur
vrijdag 13 oktober 2017  20 uur
zondag 15 oktober 2017  14.30 uur

Mauro Pawlowski en Jo Hermans zijn te gast bij Brassband De
Kempenzonen. Zij brengen een wervelend concert in een unieke omkadering. Dit doen ze samen met gitarist Mauro Pawlowski en trompettist Jo Hermans, die beiden een sterke band met
Tielen hebben.
tickets €15
via www.kempenzonen.be
spiegeltent aan de oude
brandweerkazerne, Tielendorp
in Tielen

KOFFIE…KOEKEN…KILIWATCH
donderdag 12 oktober 2017  13.30 uur

Kom langs en geniet van een optreden van Herman en Eddy.
Zij brengen gezellige muziek en fijne meezingers. Met gast
optredens van de Bosblazers, het huisorkest van het GielsBos,
en De Bandshakers.

tickets €5 via animatiedienst@hetgielsbos of Tel. 014 60 14 04
spiegeltent aan de oude brandweerkazerne, Tielendorp in Tielen
organisator: Het GielsBos

Spiegeltent, oude brandweerkazerne, dorp, tielen

organisator: Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen

reServeren www.kempenzonen.be / 0475.294503 (ilse roes) / ticketS@kempenzonen.be

Buitengewonemensenfuif
donderdag 12 oktober  20 uur

Fuif met DJ VINYLAH en optreden van BRIEZZ tussen 20 en 21 uur.

tickets €5
via animatiedienst@hetgielsbos
of Tel. 014 60 14 04
spiegeltent aan de oude
brandweerkazerne, Tielendorp
in Tielen
organisator: Het GielsBos

Aftrap 140 jaar fanfare met
tentoonstelling en toonmoment
drumteam en jeugdbrassband
140 jaar Tielense fanfaregemeenschap in een boeiende overzichtstentoonstelling en filmfragmenten. Muzikale optredens van de
Jeugdbrassband en het Drumteam vervolledigen een gezellige
Kempenzonennamiddag. Voor een hapje kan je steeds terecht bij de
foodtrucks.

gratis familienamiddag
spiegeltent aan de oude brandweerkazerne,
Tielendorp in Tielen
Organisator: Koninklijke Fanfare De Kempenzonen

Tielen Muziekdorp

KALENDER
september - december 2017

vr 1 sept

Tielen Muziekdorp schoolstart

za 28 okt

Muziekgriezelzoektocht

za 9 sept

Pop-Uptreden

zo 12 nov

Clari Cantuli zingt wereldhits

zo 10 sept

Levend heemerf
met de Kemp’ner Musikanten

zo 19 nov

Kemp’ner Brunch

woe 11 okt
do 13 okt
zo 15 okt

 rassband Kempenzonen starring
B
Mauro Pawlowski en Jo Hermans

za 25 nov

Zingen met peuters

do 12 okt

KOFFIE…KOEKEN…KILIWATCH

za 25 nov
zo 26 nov

Muzikaal Tafelen

do 12 okt

Buitengewonemensenfuif

vr 15 dec

Kerstconcert met Ive Rénaarts

za 14 okt

Aftrap 140 jaar fanfare / toonmoment
drumteam en brassband / tentoonstelling

zo 17 dec

Kerstconcert ‘Midden in de winternacht’

za 21 okt

Brassband Willebroek in Tielen Muziekdorp

woe 27 dec Nieuwjaarszingen met ZVC de Witte Bergen

Wist je dat?
 Nadat brassband Kempenzonen in 1990 nationaal kampioen werd in het Fedekamconcours opperde Kempenzonen
secretaris Marc Soentjens om Tielen uit te roepen tot
muziekdorp. Ongeveer 12% van de Tielense bevolking was
op dat moment muzikaal actief in een vereniging of het muziekonderwijs.
 
Wereldberoemd organist, pedagoog en componist Flor
Baron Peeters afkomstig was uit Tielen? Ook vandaag de
dag leveren heel wat Tielenaren muzikale prestaties van een
hoog niveau!
 
Jeugdwerking ‘De Apennootjes’ kinderen uit het 1ste en
2de leerjaar op een speelse manier laat kennismaken met
muziek? Kinderen kunnen zo vlot doorstromen naar de
muziekacademie. Het is dankzij deze intense samenwerking
tussen de fanfare en de academie dat er zoveel musicerende jongeren zijn in Tielen.
 Tielen muziekdorp dankzij de fanfare ook een eigen muziekstuk ‘Thyellene’ én levensechte mascottes Cor & Net heeft.
 
Sinds 2008 aan het station een standbeeld naar Tielen
Muziekdorp verwijst.

Brassband Willebroek
in Tielen Muziekdorp
zaterdag 21 oktober  20 uur

Brassband Willebroek is een toporkest van 35 muzikanten: een
mix van beroepsmusici, studenten en liefhebbers muzikanten.
Frans Violet richtte de brassband op in 1979 en dirigeert nog
steeds met passie.
Een aantal Tielense muzikanten zijn of waren lid van dit orkest.
Reden genoeg om ze in dit Muziekdorpjaar een podium aan te
bieden. Kwaliteit van de bovenste plank!
tickets €12 (t.v.v. ’t Locomotiefje)
via bbw21102017reservatie@gmail.com
OC Tielen, Kasteeldreef 34 in Tielen

Muziekgriezelzoektocht

Kemp’ner Brunch

Jong en oud griezelen op Mazelakkeren.
geschikt voor deelnemers van 5 tot 95 jaar (geen kinderwagens) je vertrekt in groepjes van max. 15 personen

Een (h)eerlijke brunch met koud en warm buffet, dessert en
koffie. Met aansluitend optreden van Die Original Rheinstädter
Musikanten en de Kemp’ner Musikanten.

zaterdag 28 oktober 2017 vanaf 18 uur

zondag 19 november 2017  11.30 uur

€1 per deelnemer
start aan de kantine van de kleiduifschieters, Tielenheide in Tielen
inschrijven vanaf 18 uur, eerste vertrek om 19 uur
organisator: een samenwerking tussen fanfare De Kempenzonen,
JETI, de Orchidee, ZVC den Toren, de Kleiduifschieters en Heemkundige Kring KLT

€20 via tickets@kempnermusikanten.be
OC Tielen, Kasteeldreef 34 in Tielen
organisator: Kemp’ner Musikanten

Clari Cantuli zingt wereldhits

Zingen met peuters

KOORLINK a capella biedt topkoren al meer dan tien jaar een
podium in Tielen en organiseert drie concerten per jaar. Dit
keer is het de beurt aan Clari Cantuli: een kinderkoor uit Kessel-Lo. Zij zingen fenomenaal goed. Hun repertoire bestaat uit
liedjes uit alle hoeken van de wereld: in zeven talen. Iedereen is
welkom. Laat je verrassen door prachtige kinderstemmen.

Een workshop om samen met je peuter aan deel te nemen. We
doen stemspelletjes, stemimprovisaties, zingen liedjes met
gebruik van kleine instrumentjes en attributen, liedjes zonder
woorden of doen bewegingsoefeningetjes,… Ouders krijgen
heel wat tips mee om ook thuis samen met hun ukken te zingen.

zondag 12 november 2017  16 uur

€15 (receptie inbegrepen), via www.koorlink.be of Tel. 014 55 53 84
Kerk Tielen, Tielendorp in Tielen
organisator: KOORLINK Kempen

zaterdag 25 november 2017  10 uur

€3 voor leden Gezinsbond / €6 voor niet-leden
info en inschrijven: www.gezinsbondtielen.be
OC Tielen, Kasteeldreef 34 in Tielen
organisator: Gezinsbond Tielen

Muzikaal Tafelen

Kerstconcert met Ive Rénaarts

Geniet van een heerlijk driegangenmenu in een Kastels
restaurant, met muzikale omlijsting van een lokale muzikant of
muziekgroep.

Geniet van dit unieke kerstconcert verzorgd door alle kinderen
-kleuters tot en met het zesde leerjaar- van basisschool
De Omnibus i.s.m. Ive Rénaarts en orkest.

zaterdag 25 november 2017  19 uur
zondag 26 november 2017  12.15 uur

€35 voor een menu met drie gangen (excl. dranken), je reserveert
rechtstreeks bij het restaurant van jouw keuze
meer info deelnemende restaurants:
www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp
locatie: verschillende Kastelse restaurants
organisator: gemeentebestuur Kasterlee, Tielense en Kastelse
muzikanten en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
uit Herentals.

vrijdag 15 december 2017  13.30 en 18 uur

prijs: €12, tickets via VBS De Omnibus in Tielen, www.vbs-omnibus.be
St.-Margarita kerk, Tielendorp in Tielen
organisator: Vrije Basisschool De Omnibus, Tielendorp 43 in Tielen

Kerstconcert
‘Midden in de winternacht’

Nieuwjaarszingen
met het WZC De Witte Bergen

Een spannende cross-over van Just for Fun en Eglantier. Dirigenten Bart van Ossel en Patrick Van Looy stelden een programma samen waar koperblazers en koor zowel samen als
apart concerteren. Rond de Missa Brevis van J. De Haan weven
zij een kleurrijk tapijt van religieuze werken en traditionele
kerstliederen, ook van de Tielense componist Flor Peeters.

Steek creatief een toffe ‘beus’ in elkaar en leer een nieuwe
hippe song. Dan ben je helemaal klaar om te gaan nieuwjaar
zingen! Dit jaar voor het eerst samen met de bewoners van het
woonzorgcentrum De Witte Bergen. Jong en oud slaan de handen in elkaar en houden samen de traditie levend.

zondag 17 december 2017  16 uur

woensdag 27 december 2017

€12, vvk €10, studenten €8, kinderen gratis
St.-Margarita kerk, Tielendorp in Tielen

vertrek aan de bib, Tielendorp 31 in Tielen
info en inschrijven: www.gezinsbondtielen.be

organisator: www.kooreglantier en www.jff.be

organisator: Gezinsbond Tielen

Tielen Muziekdorp
www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp

tielenmuziekdorp@kasterlee.be
v.u. Ward Kennes - Markt 1 - 2460 Kasterlee

De eerste partituren van Tielen Muziekdorp zijn reeds gespeeld.

buitengewonemensenfuif was zeker geen gewone fuif.

Basisschool De Omnibus was op 1 september 2017 gastheer voor de
start van dit veelbelovende jaar. Onder grote belangstelling stelden de
kinderen hun eigentijds & hip schoollied voor.

Met Halloween was het niet stil op de Mazelse akkers! Grollen, gillen
en krijsen wisselden elkaar af met enkele noten muziek.

Kemp’ner Musikanten zorgden met hun Pop-uptreden en concert op
het levend heemerf niet enkel voor muziek, maar serveerden voor
iedereen die honger had ook een uitgebreide muzikale brunch!
In oktober stond de spiegeltent te blinken in Tielen, Brassband
Kempenzonen werd er door Mauro Pawlowski en Jo Hermans bijgestaan. Bij Herman en Eddy mocht dan weer iedereen meezingen en de

Omdat muziek een universele taal is nodigden we ook artiesten uit
met een ander dialect. Zo kwamen de Willebroekse Brassband en het
Kinderkoor Clari Cantuli uit Kessel-Lo op bezoek.
Op 15 & 17 december 2017 kan je je nog laten opwarmen met
twee kerstconcerten.
Heb je iets gemist? Niet getreurd, want zoals je in deze tweede
editie kan lezen gaat Tielen muziekdorp in 2018 met evenveel
enthousiasme verder!
Mies Meeus
schepen van cultuur

Multicache ‘Tielen Muziekdorp’
maandag 1 januari 2018 t/m 17 juni 2018

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een gps-ontvanger (of gsm met deze
functie) om ergens ter wereld een verstopplaats te vinden.
Voor je van start kan, maak je een eigen account aan op
www.geocaching.com.
De coördinaten van verschillende locaties vormen samen een
route van zo’n 5,5 km door het mooie Tielen. Elke geocache
heeft een link met het muziekdorp en onthult een tip. Slechts
één of enkele geocaches opsporen kan natuurlijk ook. Echte
speurders volbrengen de volledige multicache, ontrafelen de
code en ontdekken zo de schat.
Zoek- en wandelplezier gegarandeerd!
gratis
start aan het erfgoedhuis Tielen
organisator: Lieve Crauwels i.s.m Kato en Ward Vissers & Femma

Nieuwjaarsdrink Tielen
zaterdag 6 januari 2018  vanaf 19 uur

We zetten samen 2018 in met een drankje, een hapje en
muziek van fanfare De Kempenzonen en ons eigen broederlijk
DJ-duo Bartje en Geertje.
Laat je niet afschrikken door het winterweer, wij zorgen voor
een verwarmde en vooral gezellige feesttent!
gratis inkom, drank en hapjes aan democratische prijzen
plein achter het kerkhof, Stationsplein 1
Organisator: zvc Den Toren

ISHANGO zingt Maria, Kerst
en Vic Nees

Kempenzonen in concert

Voor dit concert heeft KOORLINK KEMPEN een kamerkoor uit
Wallonië uitgenodigd. ISHANGO komt uit Namen, sinds jaren
het mekka van de koormuziek in Wallonië. Zij zingen kerst- en
Mariamotetten van componisten als Arvo Pärt, Britten en Rachmaninov. Ook de Vlaamse componist Vic Nees past in die rij.
Koormuziek zoals het hoort.

Brassband De Kempenzonen brengt een gevarieerd concertprogramma met populaire muziek, marsen en spetterend
brassbandwerk.
Het voorprogramma wordt verzorgd door de Jeugdbrassband
en kinderband ‘De Apennootjes’.

zondag 14 januari 2018  16 - 17.30 uur

€15 receptie inbegrepen, Davidsfondsleden €12, kinderen gratis.
Tickets www.koorlink.be of 014 55 53 84
Kerk Tielen, Tielendorp
Organisator: KOORLINK KEMPEN

zaterdag 3 februari 2018  19.30 uur
zondag 4 februari 2018  14.30 uur

€9 kinderen - 12jaar gratis
via www.kempenzonen.be of 0475 29 45 03
OC Tielen, Kasteeldreef 34
Organisator: Koninklijke Fanfare De Kempenzonen

Musa Horti brengt hulde aan
Vic Nees
zondag 11 maart 2018  16 - 17.30 uur

Vijf jaar geleden stierf Vic Nees, de belangrijkste koorcomponist in Vlaanderen van de laatste halve eeuw. MUSA HORTI uit
Leuven brengt enkele van de briljantste koorwerken van deze
componist. O.a. Concerto per la beata vergine voor hobo en koor
en Signet dem Herrn ein neues Lied. Ook in het programma:
een creatie van Kurt Bikkembergs.
€15 receptie inbegrepen, Davidsfondsleden €12, kinderen gratis.
Tickets www.koorlink.be of 014 55 53 84
Kerk Tielen, Tielendorp
Organisator: KOORLINK Kempen

KALENDER
januari - april 2018

ma 1 jan

Multicache ‘Tielen Muziekdorp’

zo 25 mrt

Kemp’ner festival

za 6 jan

Nieuwjaarsdrink Tielen

za 14 apr

17 de muziekkroegentocht

zo 14 jan

ISHANGO zingt Maria, Kerst
en Vic Nees

za 28 apr

Kabaal aan’t lokaal

za 3 feb
zo 4 feb

Kempenzonen in concert

ma 30 apr

70 ste meiboomplanting

zo 11 mrt

Musa Horti brengt hulde
aan Vic Nees

t/m 30 apr

biertocht: D’r was es....
Thiele kerremis

za 17 mrt

Zingen met peuters en kleuters

Tielen Muziekdorp
www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp

tielenmuziekdorp@kasterlee.be

Zingen met peuters en kleuters

Kemp’ner festival

Een workshop om samen met je peuter/kleuter aan deel te
nemen. We doen stemspelletjes, stemimprovisaties, zingen
liedjes met gebruik van kleine instrumentjes en attributen, liedjes zonder woorden of doen bewegingsoefeningetjes,… Ouders
krijgen heel wat tips mee om ook thuis samen met hun ukken
te zingen.

De Kemp’ner Musikanten spelen samen met Ragtime
Adventure Club. Een niet te missen spetterende muzikale
namiddag met als ingrediënten, Jazz, Polka, Calypso, Wals,…

zaterdag 17 maart 2018  peuters: 10 - 11 uur / kleuters 14 - 16 uur

peuters €3 voor leden gezinsbond/ €6 voor niet-leden
kleuters: 8€ voor leden/12€ voor niet-leden
info en inschrijvingen: www.gezinsbondtielen.be
OC Tielen, Kasteeldreef 34
Organisator: Gezinsbond Tielen

zondag 25 maart 2018  13.30 - 18 uur

gratis
OC Tielen, Kasteeldreef 34
Organisator: Kemp’ner Musikanten

de

17 muziekkroegentocht
zaterdag 14 april 2018  20 - 2 uur

In het dorpscentrum van Tielen kan je op zes plaatsen
een live band aan het werk horen. Een gratis belbus pendelt tussen de kroegen en buurgemeenten. De deelnemende cafés zijn Tejater De Orchidee, In den Drietip,
Sportkafee Tielenhei, De Koetsier, JETI en De Grote Fluit.
C’mon and let’s rock ’n roll!
voorverkoop €6 / aan de deur €8
tickets: deelnemende kroegen, gratis belbus 0470 08 85 06
Tielense kroegen
Organisator: Koninklijke Fanfare De Kempenzonen

Wist je dat?
 D
 e Koninklijke Fanfare de Kempenzonen in 2018 al 140 jaar
bestaat!
 T
 ielen Muziekdorp ook op Facebook zit? Hier kan je alle nieuwtjes te weten komen en evenementen volgen.
 D
 at er in Tielen veel rossekoppen geboren worden? Hoe dit komt
is niet geweten, maar er is wel een lekker biertje naar genoemd.
 In januari, februari en april huiskamerconcerten georganiseerd
worden? Kijk op onze Facebookpagina voor meer informatie.
 T
 ielen tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog vaak
“Little Britain” werd genoemd vanwege de aanwezigheid van het
Britse leger in die periode.

Kabaal aan’t lokaal

zaterdag 28 april 2018  13.30 - 17.30 uur

Naar goede gewoonte plant de jeugdbrassband Kempenzonen een
themaconcert in het voorjaar. Deze keer wordt het repetitielokaal
omgetoverd tot een echte concertruimte. Laat je verrassen door het
enthousiasme van de jeugd!
Extraatje: zij die de tentoonstelling ‘140 jaar Kempenzonen’ gemist
hebben, krijgen die dag een herkansing.

70ste meiboomplanting
maandag 30 april 2018  18.30 uur

Marsuitstap waarbij traditioneel de meiboom wordt gepland,
gevolgd door een snoepjesgooi voor jong en oud, een drankje en tenslotte een bezoek aan een Tielense herberg. Daar
worden eretekens uitgereikt aan jubilarissen voor hun inzet in
de instrumentale amateurmuziek.

gratis
in en rond het fanfarelokaal, Kerkstraat 1

gratis
start aan het fanfarelokaal, Kerkstraat 1 via de Kasteeldreef
naar de Tielense Rakker (bibliotheek)

Organisator: JBBK Tielen

Organisator: Koninklijke Fanfare De Kempenzonen

Ne Rosse van Thielen
De Kastelse Biervereniging ‘2460’ stelt naar aanleiding van
Tielen Muziekdorp een nieuwe biercreatie voor.
Deze fermenture, waarbij hopbellen ritmisch als noten op een
balk het beslag schroten, is dynamisch gecomponeerd zoals
het tempo op een partituur tot een enzymatisch proces dat uiteindelijk na gisting gedoopt werd tot: ‘ne Rosse van Thielen’.

Biertocht: D’r was es....
Thiele kerremis

t/m 30 april 2018  wekelijks op donderdagavond
vanaf 18 uur t/m zondag
Het verhaal gaat dat iemand het nieuwe bier van de biervereniging gestolen heeft. De 'Jokke', een man uit Gierle die al een
tijd een oogje heeft op Marie uit Tielen, mag pas met haar naar
de kermis als hij ontdekt wie het bier gestolen heeft. Tijdens
dit spel volg je het nachtelijke spoor van de dader en kom je
aan de hand van enkele opdrachten te weten wie de dader is.
Onderweg kom je langs drie Tielense cafés en geniet je van
lekkere Kastelse streekbieren.
€6 (inclusief 2 bonnen voor een kastels bier)
Tickets & info: toeristisch infokantoor Markt 1 Kasterlee,
014 84 85 19 of toerisme@kasterlee.be
vertrek aan de bibliotheek, Tielendorp

Thielen mijne vriend! Liever een bier van de Rosse dan een pint!
Te degusteren vanaf half december in de betere buurtwinkel en
cafés van Kasterlee, Lichtaart en Tielen.

tielenmuziekdorp@kasterlee.be

v.u. Ward Kennes - Markt 1 - 2460 Kasterlee

Tielen Muziekdorp
www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp

Tielen
p
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er 2018
mei /septemb

Begin jaren ’90 werd Tielen tot muziekdorp uitgeroepen. Om deze
titel nieuw leven in te blazen werd begin 2015 de hulp ingeroepen
van een projectgroep. Die slaagde erin om samen met Tielense
verenigingen, vrijwilligers en sympathisanten een verrassend programma uit te broeden. Bedankt daarvoor!
Het project Tielen Muziekdorp gaat nu zijn laatste muzikale maanden in en sluit op 2 september 2018 feestelijk af. Op deze afsluiter
krijgt nieuw muzikaal talent een duwtje in de rug.
In deze laatste brochure vind je naast enkele ‘golden oldies’ ook
enkele nieuwe en buitengewone Tielen Muziekdorp evenementen.
Mies Meeus
schepen van cultuur

Tejater de Orchidee speelt
'De Gebroeders Leeuwenhart'

Vlinderklanken
mei/juni

vrijdag 4 mei t/m zondag 13 mei
 vrijdag 4 mei, 19 uur
 zaterdag 5 mei, 19 uur
 vrijdag 11 mei, 19 uur

 zaterdag 12 mei, 19 uur
 zondag 13 mei, 15 uur

De bossen van de Hoge Rielen vormen het decor voor de
openlucht familievoorstelling ‘De Gebroeders Leeuwenhart’
(8+) in regie van Michai Geyzen. Ontdek dit avonturenverhaal
over de broers Jonatan en Kruimel Leeuwenhart met gloednieuwe live muziek van drie Kastelse muzikanten (Bart Van
Soom, Philip Marynissen en Jef Imants).
€11, -19 jaar €7 via www.deorchidee.be
In openlucht aan het Theater van De Hoge
Rielen, Molenstraat 62, Kasterlee
Organisator: Tejater de Orchidee vzw

Vlinderklanken biedt uiteenlopende muzikale workshops voor
en met mensen van alle leeftijden.
Improvisatie, stem, zang, relaxatie, klank, ritme,… verschillende
facetten van muziek komen aan bod. Je hoeft hier geen muziek
voor te kennen. Het gaat niet om resultaat of iets leren, maar
om spelen, doen en voelen!

Organisator:
An Adriaens
0486 55 53 34
vlinderklanken@gmail.com
www.vlinderklanken.be

Muzikale tuinen

maandag 21 mei  14 tot 18 uur

Vier tuinen gevuld met prachtige muzikanten: Roel Avonds en
pianiste Yasuko Takahashi, Jeroen Corneillie en Lien Keusters,
Galley Head en Mr. and Mrs. Smith. Klassiek en folk. Onthaal
door Davidsfonds, Eglantier, KVLV en Kastelse Biervereniging
met hapjes en drank. Het publiek verplaatst zich te voet, per
fiets of per auto voor vier optredens in unieke sfeer.
gratis
Organisator: Davidsfonds Tielen www.davidsfonds.be/tielen
info: vanlooypatrick@skynet.be
Muziek en sfeer van tuin tot tuin

3-daagse Just For Fun
vrijdag 25 mei t/m maandag 27 mei
vrijdag 25 mei - deuren 18 uur, aanvang 20 uur
Kienavond met prijzentafel ter waarde van 4000 euro.
speelformulieren vanaf €15
zaterdag 26 mei - deuren 19 uur, aanvang 21 uur
Just For Fun Live on stage with Eveline Cannoot,
Inge, Ive Rénaarts & Luc Caals.
€15 VVK, €18 ADD
Tickets: www.jff.be, muzikanten,
café De Koetsier (Tielen), café De Kroon (Poederlee)

zondag 27 mei, 10 - 20 uur
Muzikaal café met een zwoel zomers terras en een
tweedehandsmarkt van 10 tot 16 uur.
Standhouders: meer info op www.jff.be
Feesttent - grasplein Broekstraat, Tielen
Organisator: Dweilorkest Just For Fun – Tielen

Huldeconcert Flor Peeters

Teerfeest ‘Stalen Ros’

Organist, componist en pedagoog Flor Peeters, is Tielens
beroemdste musicus in de wereld. Hij leefde van 1903 tot
1986. Eglantier wil hem eren via zijn koorcomposities en die
van zijn studenten: Vic Nees, Herman Roelstraete, Peter Cabus
en Lode Dieltiens. Donne Domenica, Cantat en Herman De
Houwer werken mee, Patrick Van Looy leidt het concert.

10 tot 11.15 uur: ontbijt brasserie de Mansarde
11.30 tot 13.45 uur: café De Grote Fluit
14.45 tot 16.30 uur : café In Den Drietip
16.45 tot 18.30 uur: JeTi
vanaf 18.45 uur: café De Koetsier

zondag 3 juni  16 tot 17.30 uur

€12 ADD; €10 VVK, studenten €8, kinderen gratis
Tickets: Piet Ardui: 014 41 09 50 of vanlooypatrick@skynet.be
Sint-Margaritakerk, Tielen
Organisator: Eglantier

zaterdag 16 juni  vanaf 10 uur

Organisator: Kemp'ner Musikanten
info: jan.avonds@kempnermusikanten.com

Wist je dat?
Er twee nieuwe straatnamen in Tielen zijn die verwijzen naar
Tielen Muziekdorp? De Muziekstraat en Baron Flor Peetersstraat
verwelkomen binnenkort de eerste gezinnen.
Flor Peeters, toen hij 16 jaar was, een mars heeft gecomponeerd voor de fanfare De Kempenzonen van Tielen? In 1988
werd dit stuk weer in het repertoire opgenomen.
Just For Fun bij hun eerste optreden in 1995 eigenlijk nog geen
naam had? Door het plezier dat ze maken tijdens hun optredens konden ze niet anders dan zichzelf Just For Fun dopen.
De jeugdbrassband van de Kempenzonen in augustus op kamp
naar Halen gaat?
In 1980 en 1988 de bus voor de Kempenzonen in Tienen stond
in plaats van Tielen
Het woord 'dweil' in dweilorkest komt van de term 'dweilen',
'doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven'. Vroeger
was het gebruikelijk om tijdens carnaval van café naar café te
'dweilen', dit gebeurde onder begeleiding van kleine carnavalskapellen die voor de muziek zorgden.

De Kemp’ner Musikanten op zoek zijn naar een nieuwe
bugelspeler? Solliciteren kan via Jef Avonds, 0474 97 07 25.

KALENDER
mei-september 2018

4 mei t/m
13 mei

Tejater de Orchidee speelt
‘De Gebroeders Leeuwenhart’

mei / juni

Muurschildering voetgangerstunnel

mei/juni

Vlinderklanken

t/m 17 juni

Geocaching ‘Tielen Muziekdorp’

21 mei

Muzikale tuinen

28 juli

Effenaf festival

25 t/m
27 mei

3-daagse Just For Fun

2 t/m
5 augustus

Mazel kermis

3 juni

Huldeconcert Flor Peeters

14 augustus

Cubaanse avond

16 juni

Teerfeest ‘Stalen Ros’

25 augustus

Onder den bloe-we-ten hemel

24 juni

Fanfarefeesten Kempenzonen

2 september

Feestelijke afsluiter
Tielen Muziekdorp

Fanfarefeesten Kempenzonen

Muurschildering voetgangerstunnel

zondag 24 juni  11 tot 22 uur

mei / juni

Muzikale gezelligheid in en rond het Tielense OC met live
optredens voor jong en oud van o.a. Kemp’ner Musikanten,
JBBK, JFF, …
Kinderen worden geanimeerd en de honger kan je stillen in het
befaamde Kempenzonenrestaurant.

Van half mei tot eind juni tovert de academie voor Schone Kunsten Arendonk de voetgangerstunnel van het station om tot
een prachtige wandelgang. De leerlingen brengen een permanente muurschildering aan in het teken van Tielen Muziekdorp.
Je kan hen in deze periode aan het werk zien elke woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.

gratis
OC Tielen, Kasteeldreef 34
Organisator: KF De Kempenzonen Tielen VZW

Geocaching ‘ Tielen Muziekdorp’

Effenaf festival

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een gps-ontvanger (of gsm met deze functie) om
ergens ter wereld een verstopplaats te vinden. Voor je van start
kan, maak je een eigen account aan op www.geocaching.be.
De coordinaten van verschillende locaties vormen samen een
route van zo’n 5,5 km door het mooie Tielen. Elke Geocache
heeft een link met het muziekdorp en onthult een tip. Slechts
één of enkele geocaches opsporen kan natuurlijk ook. Echte
speurders volbrengen de volledige multicache, ontrafelen de
code en ontdekken de schat.

Ook dit jaar zijn we weer van de partij met een nieuwe editie
van Effenaf. Jeugdhuis JeTi zorgt voor een spetterende dag
met 9 live-acts en een afterparty tot in de vroege uurtjes. Ook
aan de ouders met kinderen hebben we gedacht, er zal uitgebreide kinderanimatie aanwezig zijn!

tot en met zondag 17 juni

gratis
start aan het erfgoedhuis Tielen
Organisator: Lieve Crauwels i.s.m Kato en Ward Vissers & Femma

zaterdag 28 juli  13 tot 3 uur

gratis
Belgacom parking naast het station van Tielen.
Organisator: Jeugdhuis JeTi, www.effenaf.jeti.be

Mazel kermis

Cubaanse avond

donderdag 2 augustus vanaf 19 uur
vrijdag 3 augustus vanaf 21 uur
zaterdag 4 augustus vanaf 21 uur
zondag 5 augustus vanaf 13 uur

Cubaanse avond, in samenwerking met salsavibes uit Tielen.
Een evenement met muziek, cocktails sigaren. Allemaal in het
teken van Cuba.

donderdag 2 t/m zondag 5 augustus

Naar jaarlijkse gewoonte, in het eerste weekend van augustus,
organiseert KLJ Tielen een nieuwe editie van Mazel kermis. Dit kan beschouwd worden als een vaste waarde in het
uitgaansleven van Tielen. In 2018 zijn we aan onze 49ste
editie van de tentfuif toe.
Mazel, Tielen
Organisator: KLJ Tielen www.mazel.be

dinsdag 14 augustus  vanaf 18 uur

gratis
Cafe In Den Drietip, Tielen

Onder den Bloe-we-ten hemel

Feestelijke afsluiter Tielen Muziekdorp

Zaterdag de vijfentwintigste augustus kan je je oor te luisteren
leggen in de open lucht ‘onder den bloe-we-ten hemel’ en intens,
heel intens genieten van de zwoele folkmuziek die zal gebracht
worden ergens tussen de heerlijk geurende mastenbossen aan de
sportvelden van Tielen. Onder de warme, zomerse avondzon zal
je op de mediterende klanken kunnen wegdromen en nagenieten
van de fijne zomer van 2018. Met op de achtergrond het geknetter
van de laatste openspringende denneappeltjes en het gezang van
een overtijdse merel die er alsnog graag een mooi liedje wil aanbreiden, kan je die avond proeven van het simpele, stille genot. Er
zal teruggegaan worden naar de basis zonder luxe. Alles zal zich
afspelen in een decorzonder
elektricteit, lopend water of
andere moderne infrastructuren. Alles back to basic.

Op deze dag sluiten we het opmerkelijke projectjaar van
‘Tielen muziekdorp’ uitbundig af. Verwacht je aan foodtrucks, optredens en foto’s van alle activiteiten van Tielen
Muziekdorp. Ook de overzichtstentoonstelling 140 jaar KF De
Kempenzonen Tielen en 5O jaar drumband is weer van de
partij.

zaterdag 25 augustus  19 uur

gratis
sportvelden Tielen
Organisator: Robby Diels &
Peter Van Gorp

zondag 2 september  14 tot 19 uur

Iedereen is welkom om mee te genieten!

gratis
OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen
Organisator: Tielen Muziekdorp/cultuurdienst

oproep free podium
Wil jij doorbreken in de Tielense muziekscene?
Dan bieden wij jou een podium tijdens de feestelijke
afsluiter het afsluitmoment van Tielen Muziekdorp op
2 september.

Aan alle mooie liedjes komt een eind, maar in Tielen zal het
nooit helemaal stil zijn.

9 september

optreden Kemp’ner Musikanten in het heemerf in Kasterlee

29 september

50 klanken drum  KF De Kempenzonen Tielen

Mail je contactgegevens naar
tielenmuziekdorp@kasterlee.be

vanaf 1 oktober

D’r was es ... Thiele kerremis  Toerisme Kasterlee

11 t/m 14 oktober

Hotspot / spiegeltent

en wij houden je verder op de hoogte
over de afspraken en inschrijvingen.

21 oktober

Dubbelconcert in Vlimmeren  KF De Kempenzonen Tielen

3 november

Teerfeest  KF De Kempenzonen Tielen

11 november

Wapenstilstand  KF De Kempenzonen Tielen

11 november

A-capellaconcerten  Koorlink

18 november

Kemp’ner Brunch  Kemp’ner Musikanten

14 december

Kerstconcert met Ive Rénaarts, orkest en kinderkoor  Ive Rénaarts

16 december

Kerstconcert in de kerk van Tielen  Zangkoor Eglantier

Tielen Muziekdorp
www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp

tielenmuziekdorp@kasterlee.be

