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TAPTOE BRUSSELS 2019 
 
 

Zaterdag 14 september 2019 

Brussel Grote Markt 
 

 
 

Gratis toegang 
 
 
 

Organisator : Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Met de bijzondere steun van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest, 
de medewerking van de stad Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 



Realisatie : Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

 

 

 

 

P

r

o

g

r

a

m

m

a

 

2

0

1

6 

 

 

 

 
 

 Programma 

 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 – GROTE MARKT 

 
   14.00u – 19.00u Concertband Festival Brussels  

met deelname van korpsen uit Brussel, Vlaanderen,              

Wallonië en Oostenrijk 
 
 

20.00u – 22.30u  
Taptoe Brussels   

 
Met optredens van: 

DVS-Marchingband – Katwijk  (Nederland) (show Into the Light)  
 
Die Stadtkapelle Fehring – Fehring (Oostenrijk)  

 
FASAM – Doornik  (België) 

 
ONS VERLANGEN – Beverst  (België)  
 

DVS-Marchingband – Katwijk  (Nederland) (show The Western Trail) 
 
 
Om 22.00u: Gezamenlijke uitvoering door de deelnemende korpsen 

 

 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 – GROTE MARKT 

 
12.00u -22.00u   Concertband Festival Brussels, met       

deelname van korpsen uit Brussel, Vlaanderen,Wallonië en 

Oostenrijk 
 
    19.00u -22.00u   u   Brussels Concertband  
 

                             Swing, jazz, pop, rock, folk 

 
 

GRATIS TOEGANG 

www.taptoebrussels.com 

Een realisatie van de Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Gewest 

http://www.taptoebrussels.com/


 

Wat is een taptoe ? 
Een taptoe is een muzikaal schouwspel, 

opgebouwd uit licht, klank en kleur.  
 

Natuurlijk is het al mooi een korps te horen 

spelen, maar het publiek is ook visueel 

ingesteld, en wil muziek vooral zien.  
 

Daarom moet die ook ingekleed worden, liefst met veel verrassingseffecten. Sommige 

korpsen slagen daarin op een verbluffende manier. 
 

Naar Engels voorbeeld is de taptoe uitgegroeid tot een muzikaal spektakel, waarin de 

meewerkende korpsen het beste van zichzelf geven.  
 

De finale kan beschouwd worden als de voortzetting van de oorspronkelijke ceremoniële 

taptoe.  
 

Was de taptoe van oorsprong een zuiver militaire aangelegenheid, dan is dit thans 

geenszins meer het geval. 
 

De uitvoering ervan door burgermuziekkorpsen neemt de laatste jaren hand-over- hand 

toe. 

Wat is “ Taptoe Brussels ”  ? 
 
De Brusselse Grote Markt is reeds jaren een trekpleister voor duizenden toeristen. Zij 

komen vanuit alle werelddelen om dit historisch patrimonium te aanschouwen. Dit is echt 

een unieke plaats die keer op keer lof krijgt. 

 

In 2001 nam de “Koninklijke Muziekfederatie van het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest” 

het initiatief om  een  “ internationale  taptoe”  te  organiseren  op  de Grote Markt van 

Brussel. 

 

Oorspronkelijk werd dit evenement aangekondigd als gewoonweg “Internationale 

muziektaptoe” ondertussen beter gekend als “Taptoe Brussels”.  

 
“Taptoe Brussels” geniet ondertussen grote faam in binnen- en buitenland.  
 
 

De combinatie van talentvolle nationale en internationale 

showkorpsen en de historische panden in Vlaamse 

Renaissancestijl zorgen voor een uniek Brussels spektakel. 

“Taptoe Brussels” is een evenement dat bijdraagt tot het 

nationaal en internationaal imago van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  
  



 

 

Taptoe Brussels         Deelnemers         

   

 DVS - Marchingband uit Katwijk (Nederland) 

 

DVS - Marchingband behoort tot de absolute top in de amateurmuziekwereld en is 
door de jaren heen uitgegroeid tot het muzikale visitekaartje van Katwijk.  
De Marchingband heeft, naast optredens in eigen land, opgetreden in onder andere 
Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Canada, Duitsland en Engeland. Vele gouden 
successen werden behaald op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade, met 
als hoogtepunt het behalen van de titel WMC-kampioen op het onderdeel mars in de 
hoogste divisie in 2009. In datzelfde jaar eindigde de Marchingband op de derde 
plaats in de eindrangschikking bij de showwedstrijden.  

 

Into the Light  

Soms lijkt je leven donker en uitzichtloos; is er twijfel en verwarring.  
Maar als je uiteindelijk de liefde vindt stijg je boven jezelf uit en vier je het leven 
uitbundig met muziek. 
U hoort muziek uit de film Batman, de rockopera Tommy, The Exodus en klassiekers 
van Queen, Prince, Kiki Dee, Mason Williams en Marco Borsato. 

 



 

 

Die Stadtkapelle  Fehring  -  Fehring - Oostenrijk               

 

 

Die  Stadtkapelle Fehring werd gesticht in 1875  onder de naam “Feuerwehrkapelle 

en “Jungsteierkapelle, maar draagt sinds 1962 de naam “Stadtkapelle Fehring”. 

De Band deed tournees in Oostenrijk, Duitsland, Zweden en de Tsjechische 

Republiek, nam verscheidene malen deel aan radio uitzendingen van de “Austrian 

Broadcasting Corporation” en heeft ook drie CD’s opgenomen. Voorzitter Klaus Sundl 

is trots op zijn vereniging. 

Die Stadtkapelle Fehring reisde 956 km vanaf het afgelegen stadje Fehring in het 

Zuidoosten van Oostenrijk naar Brussel.  

De Band brengt een door commandant Markus Reichmann samengestelde  show. 

Muzikaal werd de show voorbereid en bewerkt door de dirigent Peter List en bestaat 

uit traditionele Oostenrijkse en Tsjechische muziek zoals: “Einzug der Gladiatoren”, 

“Rosamunde”, “Wien bleibt Wien”, “Oh du mein Österreich” en natuurlijk de 

“Radetzkymars”.  

Uiteraard  mag een solistisch gedeelte niet ontbreken,… twee topmuzikanten gaan in 

duel. Om te besluiten eindigt de show met een gekende popsolo.  



 

 

Royal FASAM – Orchestra  - Doornik / België 

 

Fasam werd in 1904 opgericht onder de naam Fanfare St. André,  genoemd naar de 

patroonheilige van de parochie Bizétoise uit Doornik, St. André. 

In 1988 werd de Fanfare St André uitgebreid met majorettes en veranderde van naam. 
Het werd FASAM Orchestra (fanfare St Andrew en Majorettes). 
 

In 2004 vierde FASAM Orchestra zijn 100ste verjaardag en mocht vanaf die datum het 
predicaat  “Koninklijk” opnemen in zijn naam. 
 
In 2011 worden de meeste majorettes opgenomen in het orkest en wordt de groep 
majorettes ontbonden. 
 

Het Royal Fasam Orchestra trad ook op in Taptoe Berlijn.  
 
 

The Battle of Heroes 

Onze wereld wordt bedreigd. Superman de beschermer van het universum ziet het 
gevaar en doet beroep op meerdere andere helden. 

De onzichtbare vijand die in een duistere wereld gelooft, verwent zich met 
een duivelse dans. Daarna valt het masker. 

De Incredibles,Spiderman enThor ondersteunen Superman in zijn strijd. 

Het universum wordt bevrijd en de orde in de kosmos herstelt. 



 

Ons Verlangen – Beverst  (Bilzen – België) 

 
De Koninklijke Harmonie ‘Ons Verlangen’ uit Beverst (Bilzen, België), een unieke 

combinatie van harmonieorkest, drumband en doedelzakkenkorps, samen een 90-tal 

muzikanten, in de stijl van de Britse militaire bands. 

 

In 1910 opgericht als fanfare met als doel de plaatselijk jeugd een aangename 

vrijetijdsbesteding aan te bieden. Kort na de bevrijding in 1944 wordt de fanfare 

omgevormd tot een harmonie. 1953 wordt een historisch jaar voor “Ons Verlangen”. De 

vereniging treedt op tijdens de Blijde Intrede van de jonge koning Boudewijn in Hasselt, 

een aanleiding om voor het eerst in een volledig uniform aan te treden. In 1955 pakt ‘Ons 

Verlangen’ met een zoveelste vernieuwing uit, met name een volledig vrouwelijk 

trommelkorps. Sinds 1967  koestert ‘Ons Verlangen’ de unieke combinatie van harmonie 

en doedelzakband. Gravin Nathalie de Renesse verleent het recht om het familiewapen 

te dragen. 

Tot de vele optredens van ‘Ons Verlangen’ behoren de opluistering van de ‘Last Post’ 

aan de Menenpoort in Ieper. Van het laatste optreden op zondag 24 juni 2018, plaatste 

de ‘Last Post Association’ een video-opname van ‘Gabriel’s Oboe’ op haar Facebooksite, 

die intussen wereldwijd maar liefst 340.000 maal bekeken werd. Andere memorabele 

optredens zijn de opluistering van de WK-Voetbalinterland België-Schotland in 2001, de 

7-jaarlijkse Kroningsprocessies in Tongeren, het Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-

Kues, de Paardenprocessie in Hakendover,  ’s werelds grootste Bloemencorso in 

Zundert, de Ypres Memorial Tattoo in 2014 en het Schots Weekend in Alden Biesen. 

  



 

 

DVS - Marchingband uit Katwijk (Nederland) 

 

 

De uniformen van de Nederlandse Krijgsmacht in het algemeen en in het bijzonder 
het uniform van de Limburgse Jagers hebben model gestaan voor het uniform van de 
Marchingband. De keuze voor een groen uniform levert het korps de bijnaam De 
Groene Jagers op. Een naam die nog steeds met trots wordt gedragen. 
 
The Western Trail !    

Marchingband DVS Katwijk neemt u mee naar het Wilde Westen van Amerika in een 
tijdperk  waar wetten niet bestaan, cowboys, goudzoekers, schurken en 
ontdekkingsreizigers de dienst uitmaken. 
 
‘The Western Trail’ is een show boordevol heerlijke muziek uit de meest bekende 
westernfilms uit de jaren ’60 en ’70; ‘Once Upon a Time in the West’,‘The Good, the 
Bad and the Ugly’ en ‘For a few Dollars More’. Met de tijdloze muziek van componist 
Ennio Morricone.  
 
Maar wat denkt u van films als Silverado, The Hallelujah Trail of The Magnificent 
Seven? Allemaal door dirigent Rob Balfoort voorzien van de typische DVS-sound. 
Laat u meeslepen door de muziek, zang en dans van de Marchingband DVS Katwijk 
onder leiding van tamboer-maître Patrick Boezaard. 
 

 

    

  



 

 

 

Finale 

 
  

    Voorstelling van de deelnemende showkorpsen. 

 

DVS Marching Band uit Katwijk Nederland 
 

 Die Stadtkapelle Fehring – Fehring (Oostenrijk)  
 
FASAM – Doornik  (België) 
 
ONS VERLANGEN – Beverst  (België)  
 

 
 
 

                            Gezamenlijke Uitvoering  

 
 

Higland Cathedral  

Europese Hymne  

 
 

 

                            Muzikale leiding William Huybandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het ontstaan van een taptoe en “TAPTOE BRUSSELS” 

In de loop van de geschiedenis trokken legers dikwijls ten strijde. Op het slagveld was van 

belang om de manschappen een duidelijk signaal te geven wanneer zij moesten aanvallen, zich 

terugtrekken,… 

Daarvoor waren - weliswaar primitieve - trompetten uitermate geschikt. 

Een trompetter dewelke zich in de directe omgeving van de bevelhebber bevond, speelde een 

korte afgesproken melodie, dewelke het signaal was dat soldaten moesten aanvallen, zich 

terugtrekken,… 

Muziek had in dit geval een functionele betekenis, een signaalfunctie. 

  

Legers maakten ook gebruik van muziek om hun vijand te verassen en gemakkelijker te kunnen 

verslaan.  

Het Turkse leger maakte gebruik van wat we noemen de Turkse trom, de grote trom in de 

hedendaagse orkesten. Het leger werd voorafgegaan door een aantal militairen die een  

oorverdovend tromgeroffel  maakten. Doordat de plaatselijke bevolking (of legers) niet wisten 

wat er aan de hand was, gingen een aantal onder hen lopen en gaven de anderen zich zonder 

veel moeite over.  

De Engelsen gebruikten zowat eenzelfde techniek door hun legers zich te laten begeleiden door 

doedelzakken.  

Tegelijk zorgde de muziek voor een strijdvaardig gevoel onder de eigen manschappen. 

Na oorlog komt vrede en bij  het sluiten van vredesverdragen tussen twee landen of naties werd 

gebruik gemaakt van muziekkapellen. 

Voor de plechtigheid begon trok een muziekkapel door de stad richting marktplein. Dit trok de 

nodige aandacht bij de plaatselijke bevolking die op haar beurt op het marktplein verzamelde.   

Bij aankomst van de autoriteiten - staatshoofden of militaire leiders lieten hun komst graag door 

muziek aankondigen - werd een bepaalde herkenningsmelodie gespeeld,… 

Ter bezegeling van de vrede werden door de respectievelijke muziekkappellen de nationale 

hymnes gespeeld. 

Hierna gingen de muziekkappellen als het ware in een soort wedstrijd waarbij ze vooral hun 

eigen kunnen ten gehore brachten. Om elkaar te overtreffen moet ooit een korps begonnen zijn 

om niet enkel de muziek statisch ter plaatse te brengen maar tijdens de muzikale uitvoering het 

muziekkorps enige bewegingen of verplaatsingen te laten uitvoeren. Later werden er echte 

choreografieën of danspassen aan toegevoegd tot het geheel een echte show werd. 

In een latere periode werden militaire taptoes georganiseerd met uiteraard deelname van 

militaire korpsen uit verschillende landen, waarbij elke muziekkapel zijn natie vertegenwoordigd.  

Bij zo’n taptoe was het traditie om tijdens het spelen van de nationale hymnes, de standaarden 

(vlaggen) van de deelnemende landen omhoog te hijsen aan de vlaggenmasten. 

Om de vriendschappen te bezegelen werd op het einde van de taptoe minstens één nummer 

gespeeld door alle muziekkapellen te samen. Eigenlijk mag men het finale nummer bekijken als 

voorzetting van het officiële militaire ceremoniële gedeelte. 



 

Oorspronkelijk was een Taptoe een zuiver militaire aangelegenheid. 

Hedendaags worden taptoes georganiseerd voor het showgedeelte. Deelnemers kunnen zowel 

militaire korpsen als  burgerkorpsen zijn die zich specialiseerden in dit genre. De uniformen van 

de militairen waren steeds kleurrijk, de uniformen van de burgerkorpsen werden dit ook. 

Op een taptoe wordt niet alleen geluisterd naar muziek maar ook gekeken naar de kleurrijke 

uniformen en de mooie choreografieën die door de muzikanten uitgevoerd worden.  

Met enige military-style, drill, geordende bewegingen, choreografieën worden danspassen 

uitgevoerd op diverse muziekstijlen.  

In 2001 nam de “Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” het 

initiatief om een “Internationale Taptoe” te organiseren met als decor het historische patrimonium 

van de Grote Markt te Brussel. 

“Taptoe Brussels” is een muzikaal schouwspel opgebouwd uit licht, klank en kleur.   

Internationale showkorpsen maken voor hun show gebruik van muziek, prachtige kleurrijke 

uniformen en verassende choreografieën.    

 

De combinatie van talentvolle nationale en internationale showkorpsen en de historische panden 
in Vlaamse Renaissancestijl zorgen voor een uniek Brussels spektakel. 

 

BEELDEN  TAPTOE BRUSSELS 2018 

 

VIDEO 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=3 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=5 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=11 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=7 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=9 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=1 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=13 

 

 

FOTO 

https://www.taptoebrussels.com/taptoe-brussels-2018/ 

  

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=3
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=5
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=11
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=7
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=9
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=1
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=13
https://www.taptoebrussels.com/taptoe-brussels-2018/


 

 

TAPTOE BRUSSELS: zaterdag 14 september 2019 te 20.00u 

Plaats: Brussel, Grote Markt 

Gratis toegang publieke ruimte. (tribune enkel op uitnodiging)   

Meer info op website :  

https://www.taptoebrussels.com/ 

https://www.facebook.com/TaptoeBrussels/ 

Organisator Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw 

Contact: William Huybandt 0486 08 50 92 

muziekfederatie@hotmail.com 

 

 

 

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS  

In het kader van Taptoe Brussels worden op de Grote Markt ook concerten 

georganiseerd 

14/09/2019 van 14.00u tot 19.00u 

15/09/2019 van 12.00u tot 22.00u 

Programma CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS, zie volgende pagina  

  

https://www.taptoebrussels.com/
https://www.facebook.com/TaptoeBrussels/
mailto:muziekfederatie@hotmail.com


 

 

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS 

PROGRAMMA 

 

Zaterdag 14/09/2019 

14.00 u/h  PODIUM PHILHARMONIE ROYALE CONCORDIA uit Ottignies 
 

14.45.u/h  Kiosk/Kiosque UB2 BIGBAND 

15.30u/h 
 

PODIUM K.F. DE VERBROEDERING uit Zandvliet 

16.15. u/h  
 

Kiosk/Kiosque Slagwerkensemble No Limits  
 

17.00 u/h  
 

PODIUM STADTKAPELLE FEHRING (Oostenrijk) 

17.45 u/h  
 

Kiosk/Kiosque K.F. DOMMELGANG uit Neerpelt   

20.00 u/h   

 

 

Zondag 15/09/2019    

12.00 u/h 
 

Kiosk/Kiosque KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ STOKKEL 

12.55 u/h 
 

PODIUM FANFARE ROYALE DE FERNELMONT  

13.50 u/h  
 

Kiosk/Kiosque BRUSSELS POLICE BAND 

14.45 u/h 
 

PODIUM SOUTHERN BRUSSELS CONCERTBAND 

15.40 u/h 
 

Kiosk/Kiosque THE NEW MUSIC BAND 
 

16.35 u/h 
 

PODIUM KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA (Merchtem) 

17.30 u/h  
 

Kiosk/Kiosque J MUSIC BAND (Zemst) 

19.30 – 21.30 u/h PODIUM THE BRUSSELS CONCERTBAND 
 

 

 


