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Koninklijke Fanfare “ De Ridder Jans Zonen” uit Dadizele 

 

De Koninklijke Fanfare 
“Ridder Jans Zonen” uit 
Dadizele, genoemd naar 
de Daiselse kasteelheer 
uit de 15-de eeuw, 
Ridder Jan, Heer van 
Dadizele, ontstond in 
1926 en is dit jaar  90 
jaar jong. De “Ridder 
Jans Zonen”, momenteel 
een 75-tal leden tellend, 
spelen sinds 1991 in de 
ere-afdeling.  
 
 

 
 
Show- en drumfanfare ORANJE (Ijsselmuiden / Nederland)   
 

Oorspronkelijk werd dit 
korps in 1960 opgericht 
als drumband om 
vervolgens over te gaan 
in een jachthoornkorps. 
In 1991 werd besloten 
om een andere richting 
uit te gaan door het 
creëren van een show- 
en drumfanfare in 
Engelse stijl.  
 
Momenteel bestaat het 
korps uit ongeveer 50 
muzikanten.  

 
Met ‘Concert’O’ richten wij ons op prachtige, herkenbare klassieke muziek in een verrassend 
en modern jasje. Inspiratie voor de show is Canon in D van de Duitse barok componist Johan 
Pachelbell.  
  



 

 

 

 

TAPTOE BRUSSELS  
 
 

Deelnemers 2016  
 
RSF Showband (Saint-Fulgent / France  
 

De RSZ Showband bestaat uit een 50-tal muzikanten en dansers, en behoort zonder twijfel 
tot één van de meest prestigieuze korpsen in dit genre. Dit korps beschikt over een muzikaal 
programma voorzien van prachtige choréografieën.   In Frankrijk behaalden ze reeds 8 x de 
kampioenstitel  show in stadion. 
Naast de vele optredens in Frankrijk waren ze reeds meermaals te gast in oa Duitsland, 
Nederland, Spanje en Zwitserland 
 
 
Fanfara Bergaglieri Garibaldina (Italië)    

In Bergamo, heeft, de 
Bersaglieri Fanfare 
"GARIBALDINA", van de 
Fanfare ANB Sécurité 
(Associazione Nazionale 
Bersaglieri), zowel 
nationaal als 
internationaal een lange 
traditie. Haar genre  is 
uniek, en is voortgekomen 
uit de geschiedenis van de 
vrijwilligers 
scherpschuttersgilde die 
deel uitmaakte van de 
brigade van de   held 
GIUSEPPE GARIBALDI 
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Koninklijke Steltenlopers stichting Langevelde  (Merchtem/België) 
 

 
 
Doorheen de voorbije 70 jaar traden de steltenlopers op tijdens vele belangrijke 
manifestaties zoals wereldtentoonstellingen te Aichi (Japan)(2005) , en Zaragossa 

(Spanje)(2008),… 
 
Ze waren reeds 4 x op tournée in de Verenigde 
Staten, traden ook op in Vietnam, China, Korea, 
Roemenië,..  
De bruisende muzieksectie zorgt voor de nodige 
ambiance, geeft ritme aan de steltenlopers en 
bracht hen op tientallen taptoes in binnen- en 
buitenland.   
In 2015 namen ze deel aan de militaire taptoe te 
Moskou.   

 
 
 
 
 
 
 


