Beste vrienden jachthoornblazers,
De pandemie en de lockdown verstoren nog steeds het leven van de jachthoornblazers en van de
groepen.
Wanneer zullen we elkaar op een veilige manier kunnen terugzien ?
Dit verhindert de BJF en de FITF niet om te handelen, om voorstellen te doen en om vooruit te
gaan.
- De organisatie van de Stage van saint-Hubert verloopt vlot (2 tot 4 juli).
- We plannen, met de familie Dumont de Chassart in 2022 en met de gemeente MERSCH in
2023 de kampioenschappen, waar we de zo gegeerde ambiance zullen terugvinden.
- Wij hebben een akkoord gesloten met de FITF dat het lidmaatschap van de BJF zal
inbegrepen zijn in het lidmaatschap van de FITF. Jullie zullen de bijdrage van de FITF
betalen en de BJF bijdrage zal meteen ook betaald zijn (de FITF stort de bijdrage van de
BJF door).
- Meerdere leden van de BJF zijn actief in de commissies van de FITF en ontwikkelen
initiatieven die ons allen aanbelangen.
o Voorbereidende video’s op de modules van het brevet.
o Een wedstrijd voor componisten voor de fanfares van het Frans kampioenschap en
het Frans kampioenschap voor dames.
o Om de erkenning door de Unesco te vieren, zal een wedstrijd voor componisten
worden georganiseerd voor een fanfare zoals bv La Daulne of La Tilleghem, les
Echos de Hautes Bruyères, …en die aan de Unesco zal worden opgedragen.
o Training van de FITF juryleden om de kwaliteit van de beoordelingen te verbeteren.
o …
Laat ons terugkomen op de stage van Saint-Hubert. Enkele goede monitoren hebben reeds
toegezegd. De site van « de forges » leent zich uitstekend voor de organisatie van een stage, in
de natuur maar vlak bij Saint Hubert. Wij denken eraan om een bijeenkomst te organiseren op
zondag 4 juli, onder de vorm van een mini-kampioenschap of een klein festival. Dit zou ons
toelaten om de modules van het brevet of het volledige brevet te laten afleggen en eventueel ook
de selecties voor het internationaal kampioenschap, dat begin september zou moeten
plaatsvinden (misschien in Sully).
Laat ons concreet zijn, wij beseffen dat het risico bestaat dat de stage zal moeten worden
afgelast. Wij gaan geen veiligheidsrisico’s nemen. Wij weten dat de lockdown ons parten zou
kunnen spelen. Wij houden hier rekening mee bij de organisatie: we maken alleen
voorwaardelijke afspraken en werken enkel met betrouwbare partners (in het bijzonder Bernard
Rutten van het Centre de Plein Air).
Dus alstublieft, indien jullie wensen deel te nemen aan de stage, schrijf jullie in zonder aarzelen.
Dit is belangrijk voor ons en zou ons helpen bij de planning en zal ons toelaten alles naar best
vermogen te organiseren. Wees niet ongerust, in geval van problemen ivm de Corona pandemie
zullen jullie intergraal terugbetaald worden.
Vriendelijke groeten.
François de Radzitzky
Voorzitter

