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PERSBERICHT
RIEMST HULDIGT CULTUURKAMPIOENEN ELINE VANDEPUT EN DRUMBAND
VAN FANFARE SINT-CECILIA
Elk jaar huldigt de gemeentelijke Cultuurraad op haar jaarvergadering een individu of vereniging met
uitzonderlijke prestaties. Op woensdag 17 oktober zijn de winnaars bekend gemaakt. Het gaat om:
Eline Vandeput: werd in 2012 nationaal kampioene dwarsfluit bij Vlamo-nationaal.
Ter info: Eline zit in 1ste middelbaar in het VIIO in Tongeren. Ze houdt van muziek…meer nog: ze is
één en al muziek. Ze zingt continu: vanaf het opstaan, onder de douche, bij het tandenpoetsen, in de
auto ...tot het slapen gaan. Zij zit in het vierde jaar notenleer (L4), maar volgt nog maar 2 jaren fluitles
bij Catharina Tammeling (muziekacademie Voeren-Riemst).
Naast fluit volgt ze inmiddels ook 2 jaar pianoles. Eline schreef zich onlangs in voor de Cobra
Classics (een klassieke muziekwedstrijd georganiseerd door de VRT), waarin ze éénn van haar eigen
composities liet horen. Eigen muziek schrijven is een van haar favoriete bezigheden.
Eline is het afgelopen jaar nationaal kampioene dwarsfluit bij Vlamo-nationaal geworden. Ze kreeg
een geldprijs van 75 euro.
Drumband van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia: behaalde in 2012 grote onderscheiding op de
“Grote Prijs der Lage Landen” in Hamont.
Ter info: In 1959 richtte de pas overleden Freddy Thijs de drumband op, als toemaatje bij de fanfare.
De band trok vooral jonge muzikanten aan. Al in 1962 behaalde ze hun eerste prijzen. Amper zes jaar
later was deze drumband al kampioen van Limburg in eerste afdeling. Vanaf dan werd de ene prijs na
de andere binnengehaald in België, maar ook in Nederland en in Frankrijk. In 1973 wist deze
drumband de grote prijs van de Duitse Bondsrepubliek te winnen in hoogste afdeling. Bij de eerste
deelname in 1989 werd al meteen goud behaald. Het is onmogelijk om alle prijzen en titels van deze
drumband weer te geven, maar een zilveren medaille bij de tweede deelname aan het
Wereldmuziekconcours in Kerkrade en tien nationale titels in de hoogste afdeling mogen toch vermeld
worden. De drumband stond het aflopen jaar onder de leiding van Pascal Delvoi. Voorzitter Guido
Thijs nam de geldprijs van 125 euro in ontvangst.
Marina Pauly, schepen van Cultuur: “Bij kampioenen denkt men al snel aan sportkampioenen. In
Riemst zou dat te eng bekeken zijn: we zijn immers de muzikaalste gemeente van Vlaanderen! Er
loopt hier dus heel wat muzikaal talent rond. Als gemeentebestuur willen we blijvend oog hebben voor
uitzonderlijke prestaties binnen deze muzikale tak van onze gemeenschap. Daarom viert de
Cultuurraad elk jaar alle gekende kampioen (individu of vereniging), ongeacht hoeveel het er zijn.”
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