
 

 

Geachte, 
 
De JET Symphonic Band, Muzikaal Ambassadeur van Europastad Tielt, blijft de culturele wereld beroeren. 
Het project “JET op de dansvloer” van 2008 was een groot succes met een quasi volle schouwburg “De Spil” in 
Roeselare. Onder leiding van dirigent Nick Vandendriessche werd er intensief gemusiceerd met een vijfde JET-
CD “JET in five” als resultaat. Deze CD zal aan het Tieltse publiek voorgesteld worden op de JET-concerten 
2009. De JET Mini Band wordt stilaan maar zeker een vaste waarde onder leiding van dirigente Mieke De 
Meyer. De jongste JET-muzikanten stralen van motivatie bij elke samenspelrepetitie waar ze spelenderwijs 
muziek beleven. 
 

Beide orkesten ontmoeten u graag in het Cultureel Centrum Gildhof in Tielt voor hun JET-concerten op 
zaterdag 7 maart 2009 om 20 uur en op zondag 8 maart 2009 om 17 uur.  
 

 

WARME MELANCHOLISCHE JETKLANKEN 
 

Veel composities en arrangementen voor harmonieorkest voorzien specifieke instrumenten om aangename 
warme klankkleuren te kunnen creëren. Dergelijke klankkleuren vormen de slagroom op de taart. JET brengt 
steeds verzorgde concerten met bijzonder veel aandacht voor diverse klankschakeringen die letterlijk voor 
“koude rillingen” kunnen zorgen bij de toehoorders. Eén van die warme gevoelige instrumenten is de althobo 
(of “Engelse hoorn”). De benadering van de menselijke stem is treffend en daardoor ook zo mooi. Een 
investering in het JET-instrumentarium is wenselijk om al die mooie composities met althobo te kunnen 
programmeren. De investering voor een althobo komt vlot op 5000 €. Om het budget in evenwicht te houden 
hopen onze muzikanten op uw interesse in één van onze mogelijkheden : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw bijdrage kan gestort worden op rekening 001-3126830-14 van vzw JET Tielt (graag vóór 
15 februari 2009). Uw toegangskaarten liggen op 7 en 8 maart 2009 klaar “op naam” aan de 
kassa van het C.C. Gildhof. Een fiscaal attest wordt bezorgd. 

 
  Hartelijk dank voor uw medewerking en in naam van de JET Symphonic Band en de 
  JET Mini Band groeten wij       
 

    het JET bestuursteam:   
    Hugo De Vooght - Hein Debever - Tom Demeire - Walter De Meyer 
    Amelie Geerolf - Eric Van den Abeele - Dirk Vanderbeke - Martin Delannoye 
 

                  de dirigenten:  Nick Vandendriessche - Mieke De Meyer  

♫♫ JET  partner ♫♫ 
U stort 130 Euro, u ontvangt 4 toegangskaarten en de nieuwe JET-CD, uw publiciteit en logo 
komt in het programmaboekje op de JET concerten en extra één jaar lang in ons ledenblad 

 

♫ JET  fan ♫ 
U stort 60 Euro, u ontvangt 2 toegangskaarten voor ons JET concert, u wordt vermeld in het 
programmaboekje op de JET concerten en in ons ledenblad 
 

♪ JET  sympathisant ♪ 
U stort 30 Euro, u ontvangt 1 toegangskaart voor ons JET concert, u wordt vermeld in het 
programmaboekje op de JET concerten en in ons ledenblad 
 

 


