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Het reisboekje

•Het reisboekje werd drie weken voor het vertrek 
naar Valencia opgesteld en gedrukt. Sommige 
informatie kan dus nog wijzigen.

•Check daarom steeds je e-mail en de 
ledenpagina op http://www.harmoniepeer.be/. 

•Heb je vragen, contacteer een van de 
reisverantwoordelijken
•Els Agten: 0032 472 92 29 02
•Toon Monnens: 0032 473 33 94 09

http://www.harmoniepeer.be/


Praktische informatie

Vertrek

• Dinsdag 19 juli 2016

• Eigen vervoer naar 
luchthaven Eindhoven.

• Afspraak harmoniezaal 13u.

• Afspraak in Eindhoven 14u.

• Vlucht HV5105 (Transavia)

• 17u35 (Eindhoven) – 19u55 
(Valencia)

Terugkomst 

• Zondag 24 juli 2016

• Vertrek in hotel om 12u.

• Vlucht HV5106 (Transavia)

• 16u30 (Valencia) – 18u55 
(Eindhoven)

• Eigen vervoer naar huis.

•



Praktische informatie

Mijn valies

• 1 stuk handbagage van max. 10 kg. (afmetingen in boekje)

• Let op! Handtas, laptoptas, cameratas,… gelden ook als 
een stuk handbagage.

• Afhankelijk van de afmetingen: in vliegtuig of in ruim.

• Vloeistoffen (tandpasta, deo, parfum, douchegel, shampoo, 

lenzenvloeistof…): max. 100 ml./stuk, max. 1 liter.

• Steek ze in een doorzichtige plastic zak van max. 1 liter.

• Scheermesjes in veiligheidshouder of 
wegwerpscheermessen.



Praktische informatie

Mijn uniform

• Heren: herenuniform wordt zelf meegenomen in de 
koffer. Doe best je kostuumjas aan bij vertrek. Wit hemd, 
strik, zwarte kousen en schoenen in valies.

• Als er ruimte in de camionette is, kunnen er eventueel jassen 
mee.

• Dames: nette zwarte outfit, geen spaghettibandjes. 
Zwarte schoenen (geen sandalen) met eventueel blote 
hiel of peep toe.



Praktische informatie

Mijn instrument

• Camionette van awsnv.be met chauffeurs Tjeu, Joris en Toon.

• ‘All risk’-verzekering van KHP op de instrumenten die 
vervoerd worden met de camionette voor transport en 
verblijf.

• In Valencia is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar 
instrument. Instrumenten worden op de kamer bewaard.

• Opgelet! Niet met de camionette = niet verzekerd door KHP.

• Tip! Neem een aantal (detail)foto’s van je instrument voor 
vertrek die als bewijs kunnen dienen bij een eventueel 
schadegeval.



Praktische informatie

Niet vergeten!

• Partituren: iedereen neemt zijn eigen partituren mee en is 
daar verantwoordelijk voor.

• Wasknijpers tegen wegvliegende partijen.

• Identiteitskaart

• Europese ziekteverzekeringskaart

• -18 jarigen: reistoelating van je ouders

• Uniform

• Zonnecrème, zonnehoed, aftersun, zonnebril

• Comfortabele schoenen

• KHP T-shirt





Praktische informatie

Hotel

• Hotel Alameda Plaza, Paseo de la 
Alameda 38, 46023 Valencia

• Vol pension, kamers per 2.

• Metrostations Aragón en Alameda.

• Wandelafstand Palau de la Música en 
stadscentrum





Programma

19 juli

• Vertrek

• Metro naar hotel

• Diner om 22u in hotel

20 juli

• Repetitie in Torrent
(16u-18u30)

• Bus vertrekt om 15u15 
aan hotel.

21 juli

• Idem

• Concert in Torrent
22u-???

• KHP T-shirt

22 juli: Wedstrijddag

• Groepsactiviteit

• Gezamenlijke lunch

• Wedstrijd

23 juli

• Vrije dag: tips in je 
boekje

• Gezamenlijk diner en 
drink

24 juli

• ¡Adiós!

• Vertrek: 12u in hotel

• Metro naar 
luchthaven





Muzikale informatie

Het CIBM 
Certamen Internacional de Bandas de Música 

Ciudad de Valencia

• Jaarlijkse wedstrijd bestemd voor harmonieorkesten 
met ca. 3500 deelnemende muzikanten

• Vier afdelingen op basis van de grootte van het orkest

• Tweede afdeling: 6 orkesten (België, Alicante, Portugal 
[2] en Valencia [2])

• Plaats: Palau de la Música (500 meter van hotel)

• Paso Doble, plichtwerk en keuzewerk







Muzikale informatie

¡Anem…! of ‘So you think you’re from Valencia’

• Componist: Miguel Asins Arbó (Made in Valencia)

• Valenciaanse volksmuziek in 4 delen

• Folias < La Folio, een opzwepende dans (oud thema)

• Donçainers < Dulzaina: dialoog tussen een Spaanse 
hobo en een caja (trommel) in de vorm van een 
habanera

• Rat Penat = vleermuis: speciale betekenis voor 
Valencia

• Cançoneta = deuntje: verwijst naar de humor en spot 
van de Valencianen



Muzikale informatie

¡Anem…! of ‘So you think you’re from Valencia’

• Luisteren? http://fonoteca.cibm-
valencia.com/resultados-
cibm.aspx?compositor=Asins&banda=&director=&obra=
Anem&anyo=-1

• Meer weten? www.harmoniepeer.be > blog

http://fonoteca.cibm-valencia.com/resultados-cibm.aspx?compositor=Asins&banda=&director=&obra=Anem&anyo=-1
http://www.harmoniepeer.be/


Muzikale informatie

Derivations

• Componist: Marco Pütz

• Derivations = afleidingen

• Basis: motief van 3/4 tonen dat verschillende kleine en 
grote veranderingen ondergaat doorheen het stuk

• Handelsmerk van de componist

• Verplichte werk op de concertafdeling Fanfare op het 
WMC 2005.


