
 
Muziekoptreden Limbrant 

Datum: woensdag 23 april 2008, 20.00u 
Plaats: zaal Limburg (Poortgebouw), abdij Averbode 

Inkom: 6 euro 
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Heemkring Averbode organiseert jaarlijks voor alle geïnteresseerden een culturele 
avondactiviteit. Vorig jaar was dat een lezing over de kapellen en kapelletjes in het 
Vlaamse land.  
Onlangs hadden enkele bestuursleden van onze kring het genoegen om Limbrant 
aan het werk te zien in het Kasteel van Horst. De kritieken waren er unaniem lovend. 
 

Limbrant is een volksmuziekgroep bestaande uit 5 vaste leden en 1 gastmuzikant die een 
luisterconcert brengen van 1 uur. Hun programma bestaat voornamelijk uit dansmuziek 
uit onze gewesten: polka, mazurka, redova, wals, schottisch en interessante vergeten 
nummers zoals contradans en menuet. Deze dansen zijn ook elders in Europa bekend, 
maar Limbrant brengt typische voorbeelden uit eigen land met melodieën uit de eigen 
streek. 
 
Limbrant onderscheidt zich van andere groepen doordat men aandacht schenkt aan het 
regionale aspect, zowel muzikaal als danstechnisch. Andere groepen spelen een 
repertoire dat bijna volledig ontleend is aan het Franse, Bretoense, Engelse, Ierse en 
Zweedse dansrepertoire. Traditionele melodieën uit onze gewesten worden uiterst zelden 
of nooit gespeeld en de typische dansstijlen die in ons land bekend zijn, komen amper of 
helemaal niet aan bod. Doordat Limbrant dat wel doet maakt het hen uniek in de 
folkwereld. 
  
De meeste traditionele dansmelodieën van onze gewesten hebben een ingewikkelde 
structuur en zijn niet te vergelijken met het huidige folkrepertoire dat veel eenvoudiger is. 
Het traditioneel repertoire van ons land is vooral bedacht voor instrumenten met een 
groot toonbereik en modulatiemogelijkheden (het kunnen spelen in verschillende 
toonaarden) zoals klarinet, fluit, cornet en  bugel, of viool. Limbrant probeert dit muzikaal 
erfgoed levend te houden. 

 
Heemkring Averbode haalt Limbrant naar 
onze streek voor een avondje muzikaal 
genieten. Kom kijken en luisteren op 23 
april in Zaal Limburg van de abdij van 
Averbode. Het optreden start om 20 u. 
Toegang: 6 euro. Reserveren is niet 
nodig, maar het aantal plaatsen is 
beperkt. 
 
Van harte tot dan! 
Eddy Exelmans voor het bestuur                  ism Abdij Averbode 

  


