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Deelnemers  Taptoe   

    J Music Band                          ( Voorprogramma) 

De band is gesticht door Jean Courtois. Jean was de trombonist van het toenmalige ‘Francis Bay tv 

orkest’ en ook dirigent van de harmonie van Houtem bij Vilvoorde. Dit onder de naam ENSEMBLE 

CORTI. Jean was ook de schrijver/bewerker van de exclusieve Corti muziek. 

Na het overlijden van Jean Courtois werd in 1994 de band opnieuw opgestart door enkele oud-

muzikanten eerst nog onder de naam Ensemble Corti om nadien over te gaan naar ‘CORTI BAND’ 

met als dirigent Roger Robberechts. Nadien onder leiding van Rudy Haemers die in 2004 de 

dirigeerstok doorgaf aan Johan Guns. 

Sinds 2014, bij het 20-jarig bestaan, werd het orkest hernoemd naar de huidige naam    “J MUSIC 

BAND”  



 

 

Bellovaque Music Show                              (France) 

 

 De Bellovaque Music Show, dikwijls de BLV Music Show genoemd werd opgericht in 1948. 

De groep dankt zijn naam aan een volk van de Galliërs die in de oudheid gevestigd waren aan de 

oevers van de l’Oise en die eveneens hun naam hebben gegeven aan de stad Beauvais. 

De BLV is een orkest van Show en Marching Band dat beschikt over een modern en gevarieerd 

repertoire waardoor zij een fantastische interactie hebben met hun publiek. 

Ze treden op doorheen heel Europa naast de veel grotere Franse formaties (Musique des pompiers 

de Paris, Légion étrangère, Paris Brass Band), maar ook naast Europese groepen uit Engeland, 

Nederland, België, Italië, Polen Oekraïne, zelfs naast Amerikaanse groepen tijdens de 

Nieuwjaarsparade op de Champs Elysées.   

Deze show neemt u mee naar een wereld van pop-rock vermengd met invloeden van elektro en 

funk doorheen de gespeelde hits van populaire groepen en artiesten van de laatste tien jaar: van 

Imagine Dragons naar Sia, Coldplay et One Republic.   



 

 

Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten 

                                                                      (Duitsland) 
 

 

De Iserlohner Stadtmusikanten werden in 1979 opgericht als muziekkorps bij de Schutterij van 

Iserlohn. Sinds 1995 is de Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten als zelfstandige band 

toegetreden tot de Volksmusikerbund Nordrhein-Westfalen.  

Ze spelen o.a. op stadsfeesten, schutters- en volksfeesten, bloemencorso’s, en andere feestelijke 

optochten. Hoogtepunten in de geschiedenis van deze muziekvereniging zijn: de talrijke optredens 

op de Internationale Muziekparade in Iserlohn, de tournee van de Federale Muziekparade in o.a. 

Münster, Trier en de Lancess Arena in Keulen, alsook de grote Duitsland Taptoe in de Veltins Arena 

op Schalke voor bijna 20.000 toeschouwers. 

Op de Duitse kampioenschappen in juni 2019 hebben de Iserlohnse stadsmuzikanten met hun 

”Queen show” een gouden medaille en de eerste plaats in het showklassement behaald. Zij zijn 

daarmee officieel Duits Kampioen 2019. 

In oktober 2022 vieren de Iserlohnse stadsmuzikanten hun 25-jarig jubileum als onafhankelijke 

vereniging met een groot muziekspektakel in Iserloh. 



 

 

Koninklijke Steltenlopers van Merchtem  

Stichting Langevelde                  (België) 

Wereldtentoonstellingen, Olympische spelen, prinselijke bezoeken en andere hoogtepunten 

Doorheen de voorbije 70 jaar traden de steltenlopers op tijdens vele belangrijke manifestaties zoals 

wereldtentoonstellingen te Osaka (Japan) (1970) , te Hannover (Duitsland) (2000), Aichi 

(Japan)(2005) , en Zaragossa (Spanje)(2008) 

Een droom ging in vervulling, toen zij in 1983 met de groep doorheen de Amerikaanse staat 

Tennessee trokken.  Latere optredens volgden: in 2001 (Branson, Missouri), 2002 (Dallas Texas), 

2006 en 2009 (Dollywood, Tennessee). 

In speciale rode en witte pakken en met een grote ballon op hun hoofd zorgden de Merchtemse 

steltenlopers voor halsbrekende toeren tijdens de openingsceremonie van de Olympische 

winterspelen van Albertville in 1992.  

In 1997 vergezelden ze toen nog kroonprins Filip en andere prominenten ter gelegenheid van de 

start van een nieuwe vliegbestemming naar Cincinnati in de Verenigde Staten.  

Inmiddels verzorgden zij ook optredens in China, Hong Kong en Korea Ook in Europa werden de 

laatste jaren nieuwe landen aangedaan, zoals Denemarken, Oostenrijk, en Roemenië, De bruisende 

muzieksectie zorgt voor de nodige ambiance, geeft ritme aan de steltenlopers en bracht hen op 

tientallen taptoes in binnen- en buitenland.   



 

 

 

Show- en Marching Flora Band                (Nederland) 
 

 

Show- 

Marching- en Concertband Flora Band werd opgericht op 1 augustus 1968 en mag zich tot de 

internationale top rekenen. Dit blijkt onder andere uit hun meer dan uitstekende prestaties op het 

Wereld Muziek Concours in Kerkrade, maar ook uit de drukke agenda. De Flora Band is namelijk in 

hun stijl, muziekkeuze wat betreft show en mars, uniform en uitstraling, de meest Engelse onder de 

Nederlandse show- en marchingbands. De Flora Band gaat uit van een brassbandbezetting. 

De geschiedenis van Flora Band kent te veel hoogtepunten om op te sommen.  

Feit is wel dat de Flora Band bekend staat om hun fantastische agenda; taptoe Breda, nationale 

taptoe in Ahoy en diverse jaarlijks terugkerende buitenlandse trips zijn hier het bewijs van.  

De Floraband staat onder de muzikale leiding van dirigent Dennis Hazenoot en instructeur Stephen 

van den Bosch. De optredens worden geleid door tambour-maïtre Benjamin Driebergen.  

 



 

 

Drum- en Bugelkorps Jubal                    (Nederland)                       

Het Dordtse topkorps Jubal is opgericht in 1911 en begonnen als een club met fluitjes en een 

aantal trommeltjes, ter ondersteuning van een feestavond van jongensvereniging Timotheüs, een 

onderafdeling van de Dordtse CJMV. 

Duizenden mensen zijn sinds dat jaar lid geweest van deze wervelende en zichzelf continu 

vernieuwende muziekvereniging, die inmiddels over een groot gedeelte van de aardbol heeft 

opgetreden. Van Vlissingen tot het Franse Nice, van Frankfurt tot het Noorse Hamar en van 

Dubbeldam tot Chicago. Vele successen, ontelbare prijzen, lovende recensies: meer dan 100 jaar 

Jubal heeft de club geen windeieren gelegd. Maar wat misschien nog veel belangrijker is, zijn de 

vriendschappen, het plezier, de ervaringen, the way of life, dingen die de Juballers allemaal hebben 

meegekregen. 

Het huidige Drum & Bugle Corps is in 2021 al honderdtien jaar lang méér dan een muziekvereniging. 

Het is een club die bindt en boeit, ontroert en in vervoering brengt. Jubal is een korps dat in binnen- 

en buitenland bekendheid geniet met aansprekende showprogramma’s. Dat heeft niet alleen 

geleid tot een overvolle prijzenkast, maar nog belangrijker, tot de status van ware publieksfavoriet. 

 


