BEZOEK, RESERVATIE
—————————————————

Het “Harmonium Art museuM”
is gelegen in het pittoreske
Klein-Willebroek tussen de Rupel en het
Zeekanaal, en is geopend van april tot
einde september,
elke zondag van 13 tot 18u.
Toegang: Vrij, drankgelegenheid!
Bereikbaar met het openbaar vervoer
van de Lijn:
-autobus, lijn 290,
Antwerpen Zuid tot Boom, markt.
-autobus, lijn 295
Antwerpen Zuid tot Boom, markt.
-autobus, lijn 500
Antwerpen Groenplaats tot Boom markt.
Ook van Mechelen e.a. tot Boom markt, dan
5 min. stappen naar de veerboot over de Rupel
(gratis, om het halfuur) en dan
ong.150m. naar het museum.(kerk)
Gehandicaptenparking vóór het museum.
Parking voor meerdere auto’s over het
sasbruggetje van het kanaal.

Groepsbezoek mogelijk van,
april tot midden december,
uitsluitend na afspraak.
telefonisch, schriftelijk of e-mail,
5€ p. p. met minimum van 75 €.
Toegang, ontvangst met tas koffie, rondleiding met deskundige uitleg en korte
demo op enkele harmoniums inbegrepen.
Het museum is gesloten in de wintermaanden,
Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. en Maart.

Wordt lid van het enige echte
harmoniummuseum in
Vlaanderen, het HAM,
en wordt lid!
Jaarlijks lidmaatschap,
Beschermlid: 150 €
Erelid:
50 €
Steunend lid: 30 €
Lid:
20 €
Op rekening nr: BE36 8600 1185 3681
van “VZW Scelliana”
Alle betalende leden hebben recht op gratis
toegang tot het museum, en speciale korting
bij onze harmoniumconcerten.

—–——
Nieuw!
Wordt SPONSORLID,
betaal maandelijks een klein bedrag: 5€-10€ of 15€ op
het speciale nummer: BE45 1030 4109 1389 van
VZW Scelliana en u heeft faciliteiten in het museum,
o.a. Gratis toegang tot het museum, ook gratis inkom
bij de harmoniumconcerten ingericht door het harmoniummuseum of VZW Scelliana. Vraag inlichtingen.
Harmonium Art museuM
H.A.M
Beheerder;
VZW Scelliana
o.nr: 0441 438 288
Zetel: B 2627 Schelle (Antwerpen)
tel: 0032 03 887 61 97 - 0497 50 83 50
giro: BE 36 8600 1185 3681
e-mail: harmonium.art@skynet.be
Web: www.harmoniummuseum.be

VZW SCELLIANA
Sinds 1989

H.A.M.

Klein-Willebroek.
In de voormalige kerk,
O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen,
Volksstraat 55
2830 Klein-Willebroek

Harmoniumklavier met registertrekkers

Met de steun van:

Klein Brabant

Het “ Harmonium Art museuM “
kortweg HAM genoemd,
geopend sedert september 1999,
is ontstaan uit de verzameling van
Ben Roemendael, die zijn passie voor het
harmonium langs deze weg met het grote
publiek wou delen. Hij zoekt harmoniums,
die overal in de wereld werden gebouwd
om ze, na gerestaureerd en speelklaar te
hebben gemaakt, tentoon te stellen.
Zo zijn er harmoniums uit:België,
Nederland, Duitsland,Oostenrijk,
Engeland, Frankrijk,Amerika en Canada
Het HAM bezit een grote verzameling
harmoniums in ons land gebouwd.
Het Franse “ drukwindharmonium “ en
het Amerikaanse “ zuigwindharmonium”
zijn in ruim aantal te bewonderen.
Groepsbezoek (duur 1,30 tot 2 u.)
is mogelijk, met deskundige uitleg en
demo op enkele harmoniums.
De harmoniums mogen, na vraag
door organisten, worden bespeeld.
——————————
Voor meer inlichtingen, zie voorkant.

Sinds juli 2009 is het harmoniummuseum gevestigd in de voormalige kerk O.L.V.
Volksstraat, Klein-Willebroek. Voorheen in
Huize Scelliana, Schelle. (1999-2009)
Het museum is geopend elke
zondag van 13 tot 18 uur,
vanaf 1 april tot einde september.
Rond 21 maart en rond 21 september
is er jaarlijks een Lente- en Herfstconcert op
harmonium door vooraanstaande organisten.
Al meer dan 30 harmoniumconcerten werden,
met veel succes, georganiseerd.
(info op website)
VZW Scelliana werd in sept. 1989 opgericht
om alles in goede banen te leiden.

Concert: Rond het Harmonium.

Het harmonium is een bijna vergeten
muziekinstrument, van midden de jaren 1800, en dat vroeger meestal te
vinden was in kerken en kloosters.
Ook was het aanwezig in scholen waar
het bij de zangles werd gebruikt om
een melodie aan te leren. Soms had
ook de gegoede klasse een harmonium
in het salon
In sterk protestantse landen, zoals Nederland, Duitsland, Zweden e.a. had
menig gezin er een in de huiskamer,
om samen psalmen te zingen aan het
harmonium op de dag des Heren. Het
werd dan ook met een spotnaam bedacht, “psalmenpomp !”
Nu is het terug van weggeweest.
Organisten met grote faam (Joris Verdin, Jan Van Mol, Nico Declerck, e.a.)
hebben het harmonium en de muziek
(C.Frank, J.N.Lemmens, LefebureWely, e.a.) herontdekt en bespelen
deze instrumenten met bravoure.
VZW Scelliana.
HAM
v.u. Ben Roemendael
2627 Schelle
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Met dank aan onze beschermleden:
Betonfabriek FR COECK, NIEL;
Patisserie Lauwers, SCHELLE;
Foto Studio 58, AARTSELAAR en NIEL;
Eet & Dessertkaffee Sacchetti’s, KLEIN-WILLEBROEK,
Pizzeria Da Peppe, KLEIN-WILLEBROEK; Brandstoffen Hens-Van Meulder, HINGENE; Verzekeringsmakelaar REVANAS, HEMIKSEM; Daniël en Lisette DeVleminck, Breendonck.

