
Johan Van den Eede, 1ste dirigent KGPH 

Johan Van den Eede werd geboren te 
Grembergen op 11 april 1966 als jongste 

zoon van 3 kinderen. Zijn eerste 
muzieklessen kreeg hij bij de Koninklijke 
Harmonie St.Cecilia van Grembergen in 
1974, alwaar zijn vader bestuurslid was, 

en zijn grootvader en zijn twee broers 
spelend lid waren. 
 

Zeer snel werd hij ingeschreven in de 
Stedelijke Muziekacademie van Aalst 
alwaar hij les volgde bij de Heer Abel De 
Gussem (notenleer) en de Heer Honoré 

Verstraeten (trompet). In 1985 behaalde 
hij de regerings mediale voor Trompet. 

Ondertussen was hij al student aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel waar hij prijzen 

behaalde voor Notenleer, Transpositie en Trompet. 
 
In 1987 slaagde hij in de toegangsproeven voor de Muziekkapel van de Belgische Marine als 
Ruiterijtrompettist. Twee jaar later, door toedoen van het beruchte plan Charlier, moest hij de 

muziekkapel verlaten. Hij bleef echter in dienst als volwaardig militair tot in 1993. Toen slaagde hij in 
de toegangsproeven voor trompetterkorps van de muziekkapel van de Belgische Gidsen alwaar hij tot 
op heden lid van is. 

 
In 1992 werd hij dirigent van de Koninklijke Fanfare de Ware Belgen te Oudegem, waar hij in 2003 
ontslag nam.  

In 1994 werd hij dirigent van de oudste Harmonie van de Benelux, n.l. de Koninklijke Harmonie Sinte 

Cecilia uit Sint-Amands aan de Schelde, waar hij in 2014 na 20 jaar dienst het dirigeerstokje overliet 
aan Mevr. Leen Van Damme 
 

Van oktober 2003 tot september 2010 was hij dirigent van  de Fanfare Verbroedering Vlaamse Oud-
strijders te Beigem.  

Van oktober 2004 tot september 2012  was hij de dirigent van de Koninklijke Harmonie St.Cecilia uit 
Lippelo. 

 
Op 18 maart 2005 ontving hij de cultuurprijs van de gemeente Sint-Amands als verdienste voor de 
jarenlange inzet voor de Harmoniemuziek in Sint-Amands. 
 

Hij componeerde ook de hymne “Verhaerens tegenstroom” voor de viering van 150 jaar Emiel 
Verhaeren te Sint-Amands op 21 mei 2005. 
 

Van 1 augustus 2007 tot 26 februari 2011was hij ook dirigent van de Koninklijke Harmonie St.Cecilia 
uit Zeveneken. 
 
Sinds april 2008 is hij orkest regisseur en bibliothecaris van de Koninklijke Militaire Muziekkapel van de 

Gidsen.  Hij werd gevraagd als dirigent van de Koninklijke Katholieke Fanfare Sint Cecilia uit Appels 
van 01 september 2013. 

Sinds 2014 dirigeert hij ook de blaaskapel “Die Fidelen Scheldeländer Musikanten” uit Schoonaarde. 

Vanaf 1 januari 2015 is hij spelend lid en lid van de werkgroep van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Brandweer Stad Dendermonde 
 
Sinds 2004 is hij ook actief als componist en op 26 februari 2014 tekende hij een contract met 

uitgeverij Golden River Music voor het publiceren van zijn werken. 

Sinds 1 januari 2017 is Johan 1ste dirigent van de Koninklijke Gentse Politieharmonie. 


