
Blaaskapellen
beginnen aan 
tweede jeugd

Black Dyke Band
meest constant

Interview
Heinz Friesen

Generatie Z  
voelt zich thuis op ONFK

JAARGANG 2015: NR. 4, JUNI PRIJS €4,40

HARMONIEËN • FANFARES • BRASSBANDS • BIGBANDS • SHOW • MARS • PERCUSSIE • MAJORETTE/TWIRL • COLOR GUARD 

K
L

A
N

K
W

I
J

Z
E

R
 

 
 

 
 

 
 

 
J

A
A

R
G

A
N

G
 

2
0

1
5

:
 

N
R

.
 

4
,

 
J

U
N

I





4 Kort nieuws
8 Interview Heinz Friesen
12 ‘Onderst’ en ‘Bovenst’ door één deur 
15 Nieuw Geluid opent Haagse serie
16 ONSK: luisteraar de grote winnaar
21 Apetrots op vijf D-kandidaten 
22 Raamleerplan in dienst van leerling
24 Blue Devils naar Nederland
27 Limburgse sage gaat de wereld over
28 Tilburg houdt Kessels-historie levend
31 Nederland grossiert in ereplaatsen
32 Portret Bouw & Infra Harmonie
34 OBK in harmonie met Ravenstein
36 Generatie Z voelt zich thuis op ONFK
41 Concordia steeg met stip
42 Philzuid daagt amateurorkesten uit
46 Cultuurfonds tuk op draagvlak
48 Improviseren is vooral durven doen
52  Van Laar: instrumenten met passie
54 De Dirigent: Richard Gerringa
58 Concert Wagner en de Oersoep
60 ZON komt weer naar u toe
61 Basiscursus verenigingsrecht
62 Blaaskapellen in hun tweede jeugd
66 Instrumentenhandel: een apart vak
67 Eén keer pieken voor de barbecue
68 Uitslagen open kampioenschappen
72 Black Dyke Band het meest constant
76 De ontdekking van The God Particle
80 De Bazuin blikt terug
82 Zege voor componist Nieuwenhuis 
84 EYBB: positieve Europese energie
86 EBK: Galaconcert
88 Surventobrass 2015 
91 Provincie en agenda

OP DE COVER
Grote vrouwelijke inbreng tijdens de 

Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.
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Op zoek naar een nieuwe 
dirigent of instructeur?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer han-
teert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van 
vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 
040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Deadline voor Klankwijzer
Het team van Klankwijzer piept er even tussenuit om de accu op te laden 
voor de najaarsedities. Op 1 september 2015 verschijnt de eerste uitgave 
na de vakantie. Aankondigingen van activiteiten tussen 4 september en 11 
oktober 2015 worden uiterlijk maandag 10 augustus 2015 bij de redactie 
verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, 
evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere 
(openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer 
redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium 
een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berich-
ten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl. 

Afscheid van icoon Marinus Vuijk 
Tijdens de jurydag voor juryleden uit de Show-, Mars- en Percussie-sector 
heeft Marinus Vuijk afscheid genomen als jurylid. Namens de KNMO bedank-
te SMP-voorzitter Cees Beerens het scheidend jurylid voor zijn inzet voor de 
SMP-sector in de afgelopen decennia. Beerens refereerde aan de ontwikkelingen 
die mede door Vuijk in gang zijn gezet en van grote waarde zijn voor de heden-
daagse uitvoering. Vuijk bekleedde gedurende tientallen jaren tal van functies bij 
militaire korpsen en vele amateurverenigingen in de showsector. Gedurende 25 
jaar was hij als bestuurslid en voorzitter van de vakgroep instructeurs verbonden 
aan de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Componist Jef Penders overleden
In Maastricht is woensdag 15 april de Limburgse componist en dirigent Jef Penders 
overleden. Penders schreef tientallen composities voor harmonieën en fanfares, 
maar ook voor onder meer het Metropole Orkest en de Marinierskapel der Koninklij-
ke Marine. Jef Penders overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Verplichte werken NBK bekend
De muziekcommissie van het Repertoire Informatie Centrum (RIC) heeft de 
verplichte werken geselecteerd voor de 35e Nederlandse Brassband Kampioen-
schappen op vrijdag 13 november en zaterdag 14 november in TivoliVredenburg 
in Utrecht. Voor zowel de kampioensdivisie als de vierde divisie staan wereldpre-
mières op het programma. Voor de koningsklasse is dat Terra Incognita van Jan 
de Haan. Het beeldende verhaal schildert de ervaringen van ontdekkingsreizigers 
die voet aan land zetten op een onbekende bestemming. De bands in de eerste 
divisie zetten Sounds van John Golland op de lessenaar. The Saga of Tyrfing van 
de jonge componist Jacob Vilhelm Larsen is de scherprechter in de tweede divi-
sie. De derde divisie buigt zich over Triptych van Philip Sparke. Voor de vierde divi-
sie schreef Stephan Bulla in opdracht van de stichting NBK Beecher Variations. 

Gelders Fanfare Orkest 
geeft jong talent een kans
Jong talent krijgt zaterdag 9 januari 2016 de kans om een solowerk uit te voeren 
met begeleiding van het Gelders Fanfare Orkest. Het orkest houdt hiervoor zaterdag 
26 september een auditie in Epe (Gelderland). Muzikanten op een hafabra-instru-
ment tot 19 jaar kunnen zich tot 13 september aanmelden via info@geldersfanfare-
orkest.nl. Foto: Benno Wonink

Trumpetparty bij Music All In 

(Inter)nationale toptrompettisten zoals Thomas Gansch (Mnozil Brass), Louis Dow-
deswell (Engeland), Ack van Rooyen, Rik Mol en Martijn de Laat vormen zaterdag 
20 juni (14.00 uur) de line-up van de 9e Trumpetparty in Music All In te Noordwijk. 
Doel is om amateurmuzikanten en professionals dichter bij elkaar te brengen. Het 
programma biedt een mix van klassiek, jazz, funk, pop en wereldmuziek. Alle arties-
ten worden begeleid door de Holland Bigband, een 19-mans professioneel orkest. 
Informatie: www.trumpetparty.com.

NBTA Twirl Academy in najaar

De National Baton Twirling Association (NBTA), onderdeel van de KNMO, houdt 
komend najaar in Lelystad de Twirl Academy-lessen. De data zijn: zaterdag 5 sep-
tember, zondag 27 september, zaterdag 24 oktober, zondag 25 oktober en zondag 
15 november. De TA-dagen zijn bestemd voor twirlers en hun docenten. Opgave en 
verdere informatie via: www.nbta.nl.
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Invalshoek
De telefoon. Een dag voor de Open Nederlandse 
Fanfare Kampioenschappen (ONFK). Een juffrouw 
van RTV Utrecht. “Meneer, we zijn bezig met een 
item over de leegloop bij harmonie- en fanfare-
verenigingen. Jongeren hebben geen interesse 
meer in muziek maken. Als redactie van het 
landelijk blad over amateurmuziek heeft u daar 
ongetwijfeld een bredere kijk op.” We proberen 
de jongedame aan het verstand te peuteren dat 
ze met deze insteek achter de feiten aanhobbelt. 
Er bereiken ons steeds meer signalen dat de 
belangstelling bij de jeugd voor blaasmuziek juist 
weer in de lift zit. “Maar veel verenigingen klagen 
toch over een tekort aan leden?”, verweert ze zich 
als ze in de gaten krijgt dat haar nieuwsthema in 
rook dreigt op te gaan. Ja, zoals er ook heel wat 
verenigingen zijn die de instrumenten niet aan-
gesleept krijgen. “Wilt u daarmee zeggen dat het 
een regionaal verschijnsel is?”, houdt ze vol. Om 
een lang verhaal kort te houden, nodigen we haar 
uit om een dag later de ONFK te bezoeken. Dan 
kan ze met eigen ogen zien hoe blaasmuziek leeft 
onder jongeren. En kan ze zelf concluderen of ze 
voor haar verhaal wel de juiste invalshoek heeft 
gekozen. We hebben haar niet gezien in Drachten 
en ook niets meer van haar vernomen.

Voor u ligt de laatste uitgave van Klankwijzer voor 
de vakantie. Voordat ter afsluiting van het seizoen 
de burgers, steaks en rips op de barbecue gaan, 
staat nog een aantal interessante projecten op 
het programma. Zoals de hafabraconcerten van 
de philharmonie zuidnederland. Het grootste 
professionele symfonieorkest van ons land deelt 
deze maand het podium met acht amateur-
blaasorkesten in Noord-Brabant en Limburg. De 
dirigent van het amateurorkest krijgt de kans van 
zijn leven om het symfonieorkest te dirigeren. Ook 
treden de jeugdige kampioenen van de provinci-
ale solistenwedstrijden op met begeleiding van 
het symfonieorkest. Visa versa voeren musici van 
‘philzuid’ hun favoriete solowerk uit met begelei-
ding van het blaasorkest. Een mooi bewijs van 
erkenning voor de amateurblaasmuziek. U leest er 
alles over in deze uitgave.

Het team van Klankwijzer piept er even een paar 
weken tussenuit. Op 1 september zijn we weer bij 
u terug. Via redactie@klankwijzer.nl houden we 
u ook in de vakantie graag op de hoogte van de 
activiteiten in de muziekwereld. Fijne vakantie.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Succesvolste USA-tour van Sensation
Sensation Performance Ensemble is met een score van 82,95 punten als veertiende geëindigd in de WGI In-
dependent Open Class. Met het bereiken van de finale in de UD-Arena in Dayton kijkt de club uit Hoevelaken 
terug op de meest succesvolle USA-tour in zijn bestaan. Sensation bereikte als vijftiende de Quarter Finals, 
precies de plek die nodig is om door te dringen tot de finale. In de Semi Finals wist de Nederlandse vertegen-
woordiger nog twee plekken te stijgen. In de finale was de show Daylight Kisses Everything uiteindelijk goed 
voor een verdienstelijke veertiende plaats. 

BFO speelt Kees Schoonenbeek 
Het Brabants Fanfare Orkest (BFO) heeft muziek van de Gelderse componist Kees Schoonenbeek op cd 
gezet. De schijf bevat drie werken. In Arnhem! laat de componist verschillende beelden van zijn geboortestad 
passeren. Concert voor piano en fanfare is een werk uit 1984 dat nog regelmatig gespeeld wordt. Het woord, 
de klank, de zee - een ode aan Nederland - is een registratie van de uitvoering door het BFO tijdens het 
Wereld Muziek Concours in 2001. 

Maria’s Kroon voor hafabezetting
Een tip voor blaasorkesten met concoursplannen. De Organisatie Limburgse Bedevaarten bracht in 2007 het 
Lourdeslied Maria’s Kroon uit. Het lied met tekst van Ben Janssens en Wiel Kusters en muziek van kerkmu-
sicus Gerard Sars is geschreven bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Maria-verschijningen in 
de bedevaartsplaats Lourdes. Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht bracht het werk destijds 
met Mannenkoor Borgharen en sopraan Judith Petra in première. Bijzonder is dat er naast verschillende koor-
versies met orgelbegeleiding ook een arrangement voor hafabezetting beschikbaar is. Deze versie heeft een 
uitgebreid concertant voorspel dat ook zonder het lied als zelfstandig concertwerk op concoursniveau kan 
worden uitgevoerd. Informatie: info@bedevaarten.com.

Audities voor NJFO 
Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) 
houdt zaterdag 27 juni een auditieronde. 
Deelname staat open voor ambitieuze 
muzikanten, minimaal speelniveau C, met 
een instrument uit de fanfarebezetting 
(leeftijd 15-25 jaar). Auditanten dienen 
een technische etude, een voordracht en 
een stuk à prima vista te spelen. Het NJFO 
bestaat uit getalenteerde en enthousiaste 
jonge muzikanten van ? Nederland. Het 
orkest komt op projectbasis 6 tot 8 keer per 
jaar bij elkaar. Informatie: www.njfo.nl. 

SMP-solisten strijden om landstitel
De KNMO houdt zaterdag 27 
juni in cultureel centrum Don 
Bosco in Heel de Nederlandse 
kampioenschappen voor solis-
ten en kleine ensembles SMP. 
Deelname staat open voor 
muzikanten die het afgelopen 
jaar op een regulier (bonds)
solistenconcours minimaal 
85 punten hebben behaald. 
De jury bestaat uit Maarten 
Rongen, Jos Stoffels, Arnold 
Wensink en André Willems.
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Aangename 
verrassing
Zelfs na meer dan een jaar ben ik af en toe 
nog verbaasd over wat ik meemaak binnen de 
KNMO. Ik ontmoet mooie mensen en kom bij 
veel instanties over de vloer om uit te leggen 
hoe bijzonder onze sector is. In het weekend van 
Hemelvaart waren de Europese kampioenschap-
pen Böhmisch/Mährische blaasmuziek in Kerkra-
de. In veel opzichten een bijzonder evenement. 
Enerzijds omdat het in samenwerking was met 
het Wereld Muziek Concours, anderzijds omdat 
ook onze Europese organisatie, de Confédéra-
tion Internationale des Sociétés Musicales 
(CISM), erbij betrokken was. Ondanks dat ik 
op zondag al vroeg in de Rodahal in Kerkrade 
was, trof ik een vrijwel volle zaal met enthou-
siast publiek aan. Een aangename verrassing 
aangezien de voorverkoop wat zorgen gaf. Nu 
moet ik eerlijk bekennen dat ik niet zo thuis ben 
in dit specifiek onderdeel van onze sector. Maar 
ik was onder de indruk van het niveau van de 
diverse orkesten. Het enthousiasme waarmee 
de orkesten speelden, was een feest om te zien 
en geholpen door een milde zonneschijn waren 
ook de optredens op het plein voor de Rodahal 
druk bezocht. Een mooie, eerste samenwerking 
met de organisatie van het WMC in Kerkrade: 
dat geeft ruimte voor de toekomst.

Ook werd afgelopen maand bekend dat de 
eerste pilotprojecten zijn gestart vanuit de 
impuls muziekonderwijs. De eerste 15 scholen 
zullen muziekonderwijs weer activeren in hun 
lesprogramma, in samenwerking met culturele 
instellingen (dus ook muziekverenigingen) in 
hun omgeving. Het is slechts een bescheiden 
begin waarvan we allemaal hopen dat het een 
groot vervolg zal krijgen. In het najaar zal de 
subsidieregeling via het Fonds Cultuurpartici-
patie scholen de mogelijkheid geven om het 
verder te ontwikkelen. Het is natuurlijk zaak 
dat muziekverenigingen ook actief contact 
zoeken met de basisschool in hun omgeving 
om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 
samen te werken binnen deze subsidieregeling. 
De KNMO zal daar waar mogelijk ondersteuning 
bieden aan bonden en verenigingen om de 
projecten vorm te geven. Laten we samen ervoor 
zorgen dat muziekonderwijs weer goed op de 
agenda komt.

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO
E-mail: bart@expatax.nl

Gratis verzekering bij nieuwe Miyazawa-fluit
In samenwerking met de MML Versicherungsservice biedt Miyazawa kopers van een nieuwe fluit 
gedurende twee jaar een gratis uitgebreide verzekering aan. Met deze speciale verzekering voor mu-
ziekinstrumenten kunnen klanten zich tegen bijna alle risico’s verzekeren, zoals schade door diefstal, 
transport, verzending naar reparateur, waterschade, brand, blikseminslag en explosies. De actie loopt 
tot augustus 2015.

Inschrijving voor Jordaans  Muziekfestival 
Vereniging De Noorderspeeltuin Amsterdam houdt zondag 13 september het Jordaans Muziekfestival 
met drumband, twirling- en majorette-optredens. Inschrijven tot 15 augustus via: www.vereniging-de-noor-
derspeeltuin.nl.

Landelijke Zomer Play-in in Doorn
Zondag 9 augustus is in Doorn op de Utrechtse Heuvelrug de 5e Zomer Play-In. Overdag wordt gere-
peteerd in zalencentrum Steinheim. ‘s Avonds is er een concert op vakantiepark Het Grote Bos. Op het 
programma staan Twins (Jan Haderman), Don Pedro (Johan Nijs), Spiritual Moments (Dizzy Stratford), 
muziek uit de film Frozen en nummers van Michael Bublé en Santana. Aanmelden: www.play-in.info.

SPON in 2016 naar de Moezel
De 8e concertreis van Stichting 
Project Orkest Nederland 
(SPON) van 19 tot en met 23 
mei 2016 gaat naar de Moezel 
in Duitsland. Het slotconcert 
SPON in Concert is op 4 juni 
2016. Onder leiding van 
dirigent Dick Bolt wordt een ge-
varieerd muzikaal programma 
ingestudeerd. De inschrijving 
start zondag 14 juni via: www.
spon.info. 

Zes Nederlanders naar DCI
Ondanks een grote groep age-outs in 2014 nemen dit jaar toch weer zes Nederlandse jongeren in een 
Amerikaans drumcorps deel aan de Summer Tour van Drum Corps International (DCI). Erwin de Jong (bari-
tone) heeft een spot gescoord bij Colts Drum & Bugle Corps. Tubaspeler Gerjo Bommeljé loopt bij Phantom 
Regiment, terwijl Demy van der Jagt (baritone) bij Boston Crusaders speelt. Tenor Bjorn Nahon en guard 
Melissa Bliek toeren met Colts Cadets door de States. Slagwerker Rik Dokter loopt bij Spirit of Atlanta.

Robeco SummerNights met 80 concerten
Robeco SummerNight, de zomerprogrammering van Het Concertgebouw in Amsterdam, presenteert tussen 
27 juni en 30 augustus meer dan tachtig concerten in allerlei muziekgenres: klassiek, pop, jazz en wereld-
muziek. Tijdens het openingsconcert zorgt Laura Mvula samen met het Metropole Orkest voor soul, jazz en 
gospel. Ook treden de pianospelende broers Arthur en Lucas Jussen op en geeft Trijntje Oosterhuis een 
eerbetoon aan Stevie Wonder. Robeco SummerNights wil een breed publiek op een toegankelijke manier 
met muziek in aanraking laten komen.

Sambafestival bij K&S Losser
Muziekvereniging Kunst & Strijd Losser houdt zaterdag 19 september in het kader van het 90-jarig jubileum 
een sambafestival. Slagwerkgroepen uit het hele land (met en zonder dansers en/of blazers) worden 
uitgenodigd om tijdens The Battle of the (B)East het publiek op vier locaties in Losser met sambamuziek 
aan het swingen te krijgen. Inschrijven: www.kunstenstrijd-losser.nl. 

KORT NIEUWS

6



SMP-concours in Franeker
Showband Sternse Slotlanders Franeker houdt zaterdag 10 oktober in samenwer-
king met de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân in sportcomplex De Trije 
voor de tweede keer op rij een mars- en showconcours. De indoorwedstrijd valt sa-
men met allerlei activiteiten rond het zestigjarig bestaan van de Sternse Slotlanders. 
Informatie: www.omfryslan.nl. of www.franekermuziekconcours.nl.

Jasper Staps dirigeert  
Sw!ng-!nn 2015

Dirigent/arrangeur 
Jasper Staps leidt 
zaterdag 24 oktober in 
de Grote Kerk in Em-
men Sw!ng-!nn 2015, 
de Drentse play-in 
voor de lichte muziek. 
Staps is dirigent van 
het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht 
en docent saxofoon 
en arrangeren aan het 
Fontys Conservatori-

um in Tilburg. Het projectorkest, bestaande uit een hafa-orkest met ritmesectie, 
studeert drie arrangementen van zijn hand in. De play-in start om 9.30 uur. Rond 
16.30 uur is een publiekspresentatie. Deelname staat open voor amateurmuzi-
kanten van alle leeftijden vanaf niveau/diploma B. Inschrijven: www.swinginn.info.

Ad Hoc brengt muzikaal  vuurwerk in Spanje
Vakantieorkest Ad Hoc gaat dit jaar voor de tweede keer op tournee naar Catalonië, Spanje. Het harmonieorkest speelt onder leiding van Robert van Enschot onder 
andere de Piet Hein Rhapsodie en Noche de Abril van Maino Remmers. Titelgever van de tournee is Fireworks van Jan Van der Roost. Concertlocaties zijn sprookjes-
achtige dorpjes zoals Santa Pau en El Prat de Llobregat. De tournee eindigt op camping RCN la Bastide en Ardèche in Ruoms in Frankrijk. Traditiegetrouw wordt afge-
trapt op de Grote Markt in Breda, op woensdag 15 juli (20.00 uur). Voor het uitzwaaiconcert op het Ginneken op donderdag 16 juli (20.00 uur) zijn in samenwerking 
met café Sientje en Oncle Jean speciale arrangementen beschikbaar. Informatie: www.vakantieorkestadhoc.nl.

Grote diversiteit op 
 Orlandofestival
Kamermuziekliefhebbers uit de hele wereld komen van 20 tot en met 29 
augustus naar Rolduc te Kerkrade. Tijdens het Orlando Festival 2015 worden 
dagelijks openbare lessen, lezingen, workshops en masterclasses (strijkkwartet 
en pianotrio) gegeven aan jonge professionele ensembles en amateurgroepen. 
Met 45 concerten doet het festival heel Zuid-Limburg en de grensregio aan. 
Er klinkt muziek uit vier eeuwen van dertig componisten uit negen landen, van 
Joseph Haydn (1768) tot Robin De Raaff (2015). Ook is er een grote diversiteit 
in uitvoerende musici: blazers, strijkers, toetsen, slagwerkers en zangers die 
solowerken en intieme kamermuziek maar ook ensembleversies van symfonisch 
repertoire ten gehore brengen.  Informatie: www.orlandofestival.nl. 

Percussion Chamber Music 
 Academy in Amsterdam
Percussion Friends houdt van 17 tot 23 augustus in het Conservatorium van 
Amsterdam de Percussion Chamber Music Academy 2015. Op het programma 
staan masterclasses, lezingen en privélessen door onder andere Nebojsa Jovan 
Zivkovic, Theodor Milkov, Yi-Ping Yang, Dominique Vleeshouwers en Ramon Lor-
mans.  Informatie: www.percussionfriends.com.

Oost Gelders Jeugdorkest 
treedt op met Hike
De zesde editie van het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) heet Feest met Hike! Het 
projectorkest verzorgt in het eerste weekend van oktober in de SSP-HAL in Ulft een 
concert met de Achterhoekse feestband Hike. Gevorderde orkestmuzikanten van 15 
tot en met 25 jaar kunnen zich aanmelden via: www.ogjo.nl. Foto: Geert Leemkuil

Muziekfestival bij T.A.V.E.N.U. 
Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. Schoonhoven houdt zaterdag 24 oktober haar 30e 
muziekfestival voor hafabra-orkesten van de eerste tot en met de vijfde divisie. 
De optredens worden beoordeeld door Robbert Vos en Leon Vliex. Informatie: 
www.tavenu.com.
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Drie tot vier keer per week trekt Heinz Friesen 
zich rond een uur of elf ’s avonds terug in zijn 
werkkamer. Terwijl de meeste mensen rond die 
tijd het bed opzoeken, duikt hij in de partituren. 
“De ideale tijd om te studeren”, legt hij uit. “Het 
is dan rustig in huis. De telefoon gaat niet. Er 
komt niemand meer aan de deur. Geen geluid 
van het verkeer buiten. Terwijl ik de partituur 
bestudeer, hoor ik in mijn hoofd alleen de mu-
ziek.” Maar wat valt er nog te studeren als je bijna 
65 jaar op de bok staat, zelf als hoboïst speelde 
onder de grootste dirigenten der aarde, alle sym-
fonieorkesten van Nederland hebt gedirigeerd, 
vijf jaar dirigent was van de Osaka Municipal 
Symphonic Band, twintig jaar Concerto Rotter-
dam (de strijkers van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest) leidde, vijf keer het Wereld 
Muziek Concours won en vrijwel alle uitdagen-
de werken wel een keer op de lessenaar hebt 
gehad? Ben je dan zo langzamerhand nog niet 

uitgeleerd? “Nee hoor”, leert de maestro ons. 
“Je visie als dirigent verandert in de loop van de 
jaren. Je komt soms tot heel andere ideeën dan 
bij de vorige uitvoering van het stuk. Bepaalde 
passages wat sneller, langzamer of misschien wat 
meer rubato. Wellicht een andere dynamiek of 
schipperen om nieuwe dimensies in de instru-
mentatie te leggen. Interpreteren is het leukste 
wat er is. Dat houdt me op de been om tot in de 
nachtelijke uren te studeren.”
Heinz Friesen. Geboren in het Limburgse 
Brunssum. Begenadigd hoboïst. Had op jeug-
dige leeftijd al contracten als eerste hoboïst bij 
orkesten in Zuid-Afrika en Mexico. Studeerde 
hobo aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag bij Jaap Stotijn en orkestdirectie bij 
Rocus van Yperen, Piet Ketting en Willem van 
Otterloo. Was als solohoboïst verbonden aan het 
Brabants Orkest en het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest. Begon al op jonge leeftijd met het 

dirigeren van blaasorkesten. Een charismatisch 
leider die muzikanten boven zichzelf laat uitstij-
gen. Won met drie verschillende orkesten (Sint 
Michaël Thorn in 1974 en 1993, Oefening en 
Uitspanning Beek en Donk in 1978 en de Phil-
harmonie van Bocholtz in 1985 en 1989) vijf 
keer het WMC. Gaf als warm pleitbezorger van 
het spelen van arrangementen uit het repertoire 
van de grote meesters de harmoniemuziek een 
volwassen imago. Vorige maand vierde hij zijn 
veertigjarig jubileum als dirigent bij de Konink-
lijke Harmonie Pieter Aafjes in Culemborg. 
“Het is een warm orkest”, verklaart hij zijn lange 
staat van dienst bij de Gelderse vereniging. “We 
kunnen goed met elkaar opschieten. Dat is niet 
bij alle orkesten zo. Soms worden er commissies 
gevormd om mee te beslissen over allerlei zaken, 
terwijl niet iedereen daar voldoende bagage voor 
in huis heeft. Dat is in Culemborg niet het geval. 
Ik heb er altijd leuk kunnen werken. Het is ook 

Hij is één van de iconen van de hedendaagse blaasmu-

ziek. Geen andere dirigent in Nederland kan een impo-

santer curriculum vitae overleggen dan Heinz Friesen. 

Bijna 65 jaar kneedt hij amateurblaasorkesten naar een 

hogere dimensie. Onlangs vierde hij zijn veertigjarig jubile-

um als dirigent van Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes in Cu-

lemborg. Deze maand wordt hij 81 jaar. “Ik geloof nog meer in 

muziek dan in Onze Lieve Heer.”

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: KONINKLIJKE HARMONIE PIETER AAFJES/FV MEDIA PRODUCTIES

‘Ik kan 
 verliefd zijn 

op één 
noot’
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een orkest dat de diepgang van de muziek kan 
raken. De programmering spreekt aan. Concer-
ten worden goed bezocht. En kennelijk zijn ze 
ook tevreden met mij. Tja, en als het goed gaat, 
verstrijken de jaren vlug.” 
Ook met zijn gezondheid gaat het goed. De pro-
blemen met zijn hart zijn onder controle. “Als ik 
in Zandvoort de duinen op en af loop, merk ik 
wel dat ik 80 ben. Maar voor de rest voel ik me 
goed”, vertelt Friesen die behalve Culemborg 
ook nog de Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
uit Loon op Zand dirigeert en eredirigent is bij 
harmonie Sint Michaël van Thorn. 
Een gesprek over muziek. Heinz Friesen gaat er 
eens goed voor zitten. In de tuin van zijn monu-
mentale woning in het Brabantse Oudenbosch 
vertelt hij anderhalf uur gepassioneerd over zijn 
grote liefde. Over het verleden, maar ook over 
hedendaagse ontwikkelingen. Zes jaar geleden 
zaten we ook op deze plek. Toen trok hij fel van 
leer tegen wat hij zag als de verpaupering van de 
blaasmuziek. Nu oordeelt hij een stuk milder. 
Beseft dat de hoogtijdagen van de blaasmuziek 
vermoedelijk niet meer terugkeren. “Laten we 
er vooral geen treurlied van maken dat vroeger 
alles beter was”, is zijn boodschap. “Het is een an-
dere tijd. De financiën ontbreken. De mentaliteit 
is veranderd. Dat geldt niet alleen voor de ama-
teurblaasmuziek. De professionele symfonische 
muzieksector worstelt met dezelfde problemen. 
Het is nu eenmaal zo.”
Af en toe komen nostalgische herinneringen 
bovendrijven. Hoe hij als zestienjarig broekie 
begon bij de harmonie van Bingelrade. Hoe hij 
na afloop van de repetitie samen met een groep-

je muzikanten rond de potkachel Eine Kleine 
Nachtmusik van Mozart speelde. “Daar waren 
muzikanten bij die al een half uur voor het begin 
van de repetitie zaten in te spelen. Die kom je 
tegenwoordig niet meer tegen.”
Friesen begrijpt dat bonden en organisaties te-
genwoordig andere wegen zoeken om de blaas-
muziek nieuw elan te geven. Sterker: hij juicht 

de initiatieven toe. Ook al sluiten ze misschien 
niet direct aan bij de artistieke maatstaven die hij 
zelf hanteert. Met wedstrijden, puur gericht op 
competitie, waarbij orkesten alleen een verplicht 
werk spelen, heeft hij geen enkele moeite. “Als 
dat in bepaalde regio’s of disciplines aanslaat, 
moet je het vooral doen. Italianen zijn verknocht 
aan hun pasta’s en Spanjaarden aan hun tapas. 
Die cultuurverschillen maken het leven juist zo 
interessant. Dat geldt ook voor de wereld van de 
blaasmuziek.”
Dat het brassbandconcept in de sectie harmonie 
vooralsnog niet van de grond komt, is volgens 
Friesen logisch. “Een harmonieorkest is qua 

samenstelling de meest moeilijke orkestvorm. 
Probeer in de huidige tijd maar eens op alle 
solo-instrumenten van een harmonieorkest een 
goede muzikant te krijgen. Bij een harmonieor-
kest moet je naast een met een brassband ver-
gelijkbare bezetting nog piccolo, fluit, klarinet, 
hobo, hoorn, alle saxen, fagot, contrafagot, con-
trabasklarinet bezet zien te krijgen. Dat is niet 

meer op te hoesten in 
een dorp.”
Toch kunnen de 
verschijnselen van de 
huidige tijd volgens 
Friesen niet voor alles 
als excuus worden 
aangevoerd. Het 
ontbreken van goede 
noten kan niet worden 
afgewenteld op be-
zuinigingen of sociale 
veranderingen. Nee, 

het is in zijn ogen eerder juist een van de oorza-
ken dat de belangstelling voor de blaasmuziek 
onder druk is komen te staan. De blaasmuziek 
mist volgens Friesen artistieke diepgang. Het is 
allemaal te oppervlakkig geworden. “Ik mis de 
emotie in de muziek”, legt de maestro uit. “Het 
spreekt mensen niet meer aan. Niemand die het 
nog begrijpt. Ik voel harmonisch niet waar het 
naar toe gaat en waar het vandaan komt. Van de 
honderd maten zijn er maar twintig van belang. 
Als je rondkijkt in de zaal zie je dat mensen zitten 
te gapen. We laten het publiek in de steek. Dat is 
ontzettend jammer.”
Friesen merkt op dat het gilde van commerciële 

‘ Het houtregister 
 verdampt onder 
het kopergeweld’

Heinz Friesen leidt al veertig jaar het symfonisch blaasorkest Pieter Aafjes uit Culemborg.
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componisten weinig creativiteit in instrumen-
tatie aan de dag legt. Zelden ziet hij andere 
elementen of klanken voorbijkomen. Op enkele 
uitzonderingen na verdwijnt vrijwel alles wat 
hij krijgt toegestuurd in de onderste la. “Op 
het podium zitten soms prachtige bezettingen. 
Vooral in het houtregister. Maar dat verdampt 
onder het kopergeweld. Het ontwikkelen van 
een fijnere blaascultuur moet beginnen met 
meer aandacht voor de aanzet. Het begin van de 
toon.” Daar komt nog bij dat dirigenten in zijn 
ogen onvoldoende aandacht besteden aan inter-
pretatie. Door de wijze van jurering worden ze 
ook niet echt gestimuleerd om hun eigen draai 
te geven aan een stuk. “Veel dirigenten beginnen 
aan een stuk met te zorgen dat alle nootjes in 
het voorgeschreven tempo netjes onder elkaar 
komen te staan. Dat is logisch, want daar worden 
ze op concours ook op afgerekend. Daarmee legt 
hij echter al meteen een belangrijk deel van zijn 
emoties vast. Het beperkt zijn mogelijkheden 
om er een eigen interpretatie aan te geven. Ook 

haal je daarmee de emotie die muzikanten vaak 
van nature in zich hebben al bij voorbaat weg. 
Grote dirigenten zie je niet de maat slaan. Die 
zijn alleen maar bezig met interpretatie. Uit een 
grote klomp hout een kunstwerk beitelen. Dat 
zie ik in de blaasmuziek te weinig terug.”
Het gebrek aan goede originele composities 
voor harmonieorkesten is ook de reden dat Frie-
sen vasthoudt aan zijn voorliefde voor arrange-
menten uit het repertoire van de grote meesters. 
Vanaf het begin van zijn carrière geldt hij als 
een vurig pleitbezorger van transcripties uit 
het symfonisch repertoire. “In het symfonische 
repertoire zijn juist de mogelijkheden van een 
symfonieorkest naar voren gehaald. Ik heb altijd 

geprobeerd om die elementen over te brengen 
op een harmoniebezetting. Een blaasorkest kan 
zelfs soms nog mooier spelen dan een symfonie-
orkest. Door de klassieke stukken te transpo-
neren naar de harmoniebezetting ontstaat een 
instrumentatie die voor een harmonieorkest 
verfrissend en vernieuwend kan zijn.” 
Friesen wijst er bovendien op dat grote com-
ponisten beschikken over een sterkere uit-

drukkingskracht. Ze weten iets los te maken bij 
mensen. Het is de taak van de dirigent om die 
emotionele lading naar boven te halen. Daarbij 
mag hem geen detail ontgaan. Want juist details 
maken muziek zo bijzonder. Friesen: “Toen ik 
als kleine jongen speelde in het muziekkorps van 
de Staatsmijnen, merkte dirigent Piet Stalmeijer 
al op: ‘Je speelt alsof je verliefd kan worden op 
één noot.’ Dat is nog steeds zo.” 

‘ Grote  
dirigenten  
zie je niet  
de maat 
slaan’

Heinz Friesen: “Dirigenten 

besteden onvoldoende aan-

dacht aan interpretatie.”



Een jubileum is vaak aanleiding om de rijke ge-
schiedenis van de vereniging uitvoerig de revue 
te laten passeren. De redactie van Klankwijzer 
is niet zo van de jaartalletjes en wapenfeiten. De 
geschiedenis van fanfare Eendracht uit Nieu-
wenhagerheide en harmonie Sint Caecilia uit 
Nieuwenhagen dwingt ons echter om van dit 
principe af te wijken. Zelden zal de oprichting 
van een muziekvereniging namelijk zo’n drama-
tisch verloop hebben gekend. 
Voor dit verhaal putten we uit het boek dat 
J.H.H. L’Ortye in 1990 schreef bij het honderd-
jarig bestaan van harmonie Sint Caecilia. De 
geschiedschrijver schetst hoe in 1890 enkele 
respectabele dorpsgenoten de koppen bij elkaar 
staken om een Muziekcapelle (Nieuwenhagen 
ligt tegen de Duitse grens) op te richten. Twaalf 
muzikanten uit de buurtschappen Onderst 
Nieuwenhagen en het Sjpaans Kentje (in dit 
verhaal verder aangeduid met Nieuwenhagen) 

meldden zich aan. Genoeg leden om een fanfare 
te beginnen, oordeelden de initiatiefnemers. 
Uitbreiding zou ten koste gaan van de gezellig-
heid en was ook financieel niet te behappen. 
Dat standpunt wekte wrevel bij enkele muziek-
minnende inwoners van de buurtschap Bovenst 
Nieuwenhagen ofwel G’n Hei (Nieuwenhager-
heide). Ze wilden graag meeblazen maar werden 
niet toegelaten. Nog in datzelfde jaar richtten 
de uitgesloten muzikanten een eigen fanfare op 
met de naam Eendracht. U voelt hem wellicht al 
aankomen. Als beide Nieuwenhaagse fanfares op 
25 juni 1893 deelnemen aan een muziekfestival 
in het nabij gelegen Eygelshoven ontstaat een or-
dinaire matpartij waarbij schoten vallen. Daarbij 
komt een van de oprichters van Sint Caecilia om 
het leven en raakt zijn broer zwaar gewond. De 
exacte toedracht is nooit achterhaald. Maar dui-
delijk is wel dat muzikanten van beide orkesten 
bij het tragische voorval betrokken waren. Het 

drama vult een zwarte bladzijde in de geschiede-
nis van de beide orkesten.
Toch slaagt de toenmalige burgemeester Jongen 
erin om de beide kemphanen met elkaar te 
verzoenen. Dat resulteerde in 1896 zowaar in 
een samenvoeging van de beide fanfares. Twintig 
jaar later slaat de vlam opnieuw in de pan als 
muzikanten uit Nieuwenhagerheide na een me-
ningsverschil met de bisschop weigeren om de 
processie in Nieuwenhagen te lopen. Sindsdien 
stappen fanfare Eendracht en fanfare Sint Cae-
cilia (later omgevormd tot harmonie) als twee 
afzonderlijke verenigingen door het leven.
 125 jaar later is de strijdbijl begraven. De vij-
andelijke verhoudingen hebben plaatsgemaakt 
voor gezonde rivaliteit. Toen de fanfare onlangs 
in huisvestingsproblemen raakte, bood de 
harmonie de zustervereniging meteen onderko-
men aan. Ook wordt het gelijktijdige jubileum 
gevierd met enkele gezamenlijke activiteiten.

De tumultueuze ontstaansgeschiedenis van fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerheide en 

harmonie Sint Caecilia uit Nieuwenhagen kostte in 1890 een van de oprichters het leven. Na 

jaren van hevige rivaliteit kunnen de orkesten inmiddels prima samen door één deur. Beide 

verenigingen vieren dit jaar hun 125-jarig bestaan met enkele gezamenlijke activiteiten.  

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ARCHIEVEN VERENIGINGEN

‘ Onderst’ en ‘Bovenst’ 
begraven de strijdbijl 

Harmonie Sint Caecilia Nieuwenhagen.
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Beide verenigingen hebben muzikaal hun sporen 
verdiend. Fanfare Eendracht groeide uit tot een 
van de meeste gerenommeerde fanfareorkesten 
van Limburg. Sleepte in de toenmalige superieure 
afdeling de ene na de andere provinciale, federa-
tieve en nationale kampioenstitel in de wacht. Met 
vaak verrassende muziekkeuzes en innovatieve 
projecten heeft Eendracht een vooraanstaande rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van de fanfaresector. 
Het orkest was in 1985 een van de eerste fanfares 
in de Concertdivisie. Landelijke bekendheid 
kreeg Eendracht met de begeleiding van de 
Limburgse singer-songwriter Gé Reinders in het 
lied Blaosmuziek in een arrangement van dirigent 
Hardy Mertens. Succesvol zijn de populaire con-
certen met bekende artiesten zoals violist Guido 
Dieteren, Slagerij van Kampen, Stenzel & Kievits, 
Rowwen Hèze en Gé Reinders. De vierjaarlijkse 
concertreizen brachten de vereniging onder meer 
in Bratislava, Liverpool, Potsdam, Bostalsee, Söll 
en Mulhouse. Eendracht telt 98 muzikanten ver-
deeld over het fanfareorkest (68), de drumband 
(15), jeugdorkest (10) en jeugddrumband (5). 
“Bescheidenheid siert de mens, maar ik mag toch 
stellen dat fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide 
een belangrijke plaats inneemt binnen de lokale 
gemeenschap”, zegt voorzitter Jan Heinrichs. “We 
staan al jaren bekend als een van de betere fanfares 
in de regio. Het aantal leden is stabiel. Bestuurlijk 
en organisatorisch hebben we de zaakjes op orde. 
Muzikaal gaan we geen uitdagingen uit de weg.”
Ook harmonie Sint Caecilia timmerde stevig aan 
de weg. Bij verschillende bonden en federaties 

werden in diverse afdelingen landelijke en provin-
ciale kampioenstitels behaald, meestal met lof der 
jury. Concertreizen gingen naar Pfalzfeld, Preetz, 
Burghausen, Malsch en Jockgrim in Duitsland 
en Gent in België. Ook was Sint Caecilia een van 
de grondleggers van de succesvolle manifestatie 
Landgraaf Bruist. Succesvol zijn ook de prom-
sconcerten met verenigingen uit de gemeente 
Landgraaf en solisten zoals Frits Damrow (Con-
certgebouworkest), Hans Nickel (WDR-orkest), 
Remy Beckers (Luchtmachtkapel) en Gerald 
van Gemert (High Voltage). Het harmonieorkest 
bestaat uit 51 leden en vijftien leerlingen. “Binnen 
de gemeenschap Nieuwenhagen neemt de har-
monie een prominente plaats in”, zegt voorzitter 
Eric Vincken. “We luisteren niet alleen kerkelijke 
en wereldlijke activiteiten op, maar werken ook 
nadrukkelijk samen met de basisschool om kin-
deren met muziek in aanraking te brengen. Door 
exploitatie van de harmoniezaal faciliteren we ook 
veel andere verenigingen bij hun activiteiten. Ver-
der staan we altijd open voor nieuwe uitdagingen.”
Beide verenigingen opereren in een van de sterkste 
krimpgebieden van ons land. De invloed daarvan 
laat zich langzaam voelen. Heinrichs: “Leden-
werving is tegenwoordig een moeilijk punt. We 
benaderen de jeugd op de basisscholen en verlenen 
medewerking aan projecten op de muziekschool. 
Het brengen van kwaliteit, sociale cohesie en 
aansprekend repertoire staat voorop.” Vincken: “De 
beste reclame om nieuwe leden te werven is laten 
zien dat je als vereniging midden in de maatschap-
pij staat en door uitdagende projecten mensen te 

binden. Muzikanten moeten na de repetitie met het 
gevoel naar huis gaan dat het leuk en leerzaam was. 
Sfeer en kwaliteit zijn daarbij even belangrijk.”
Beide orkesten vieren het jubileum met diverse 
festiviteiten. Sint Caecilia opende het jubileum-
jaar met de presentatie van nieuwe uniformen. 
De focus ligt echter op het weekend van 18-20 
september met op zaterdag 19 september een 
promsconcert met Do, Het Goede Doel (Henk 
Westbroek en Henk Temmink), Syb van der 
Ploeg en 10FeetUp. Tevens wordt de jubile-
umcompositie van Albert-John Vervorst in 
première gebracht.
Eendracht houdt in het Hemelvaartsweekeinde 
allerlei activiteiten voor de plaatselijke bevolking. 
Zaterdag 27 en zondag 28 juni zijn er concerten 
van de Philips Harmonie, fanfare Schimmert, 
brassband Limburg en de jubilerende fanfare die 
bij deze gelegenheid de compositieopdracht 1890 
van Hardy Mertens in première brengt. Zaterdag 
7 november is in Theater Heerlen een concert met 
violist Guido Dieteren en zanger Gé Reinders. 
Zaterdag 12 december is in de kerk van Lichten-
berg-Landgraaf de Limburgse première van het 
kerstoratorium Es ist ein Ros’ entsprungen voor 
fanfareorkest, groot koor, solisten en verteller, 
geschreven door Geert Kuiper. 
Zondag 21 juni organiseren beide verenigingen 
samen een marsparade en taptoe met deelname 
van Adest Musica Sassenheim, Advendo Sneek, 
Exempel Empel, de Maastrichtse Verkenners-
band, Corioband Heerlen, Edelweiss Heksen-
berg en verenigingen uit de regio. 

Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide. 
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Het nieuwste product in het Gonzalez-assorti-
ment is The Classic Line. De Gonzalez Classic 
Reeds zijn French Filed en ideaal voor zowel 
de beginnende als gevorderde amateur en 
beroepsmusici. Met een dunne tip, evenwich-
tig opgebouwd ontwerp naar een dikkere 
hiel, biedt dit riet in alle registers een heldere 
klank. De Classic Reeds zijn leverbaar in halve 
sterktes en beschikbaar voor zowel Bb- als 
basklarinet, alsmede voor diverse saxofoons.  
The Jazz Line voor alt- en tenorsaxofoon 
wordt ook wel Local 627 genoemd. Dit 
speciaal voor jazz en lichte muziek ontwor-
pen riet is vernoemd naar het district waar 
de jazzlegende Charlie Parker woonachtig 
was. Dankzij een dikkere tip, gecombineerd 
met een enorme flexibiliteit, zijn de Gonza-
lez jazz-rieten zeer dynamisch en veelzijdig. 

Speciaal ontwikkeld voor de gevorderde 
amateur en beroepsmuzikant en leverbaar in 
halve sterktes.
The GD Line voor Bb-klarinet heeft een dikkere 
tip gecombineerd met een klassieke, Franse baan 
die resulteert in een volle, warme klank met een 
lichte, directe attack. Voor de GD rieten wordt 
speciaal riet met een grotere diameter geselec-
teerd. Om een grotere consistentie te waarbor-
gen is dit model leverbaar in kwart sterktes.  
The FOF Line (For Our Friends) zijn American 
Filed en bedoeld voor Bb-klarinettisten die een 
warmere klank met meer low harmonics wensen. 
De FOF-rieten zijn geproduceerd uit riet met 
een grotere diameter, hebben een dikkere rug en 
dieper uitgesneden schouders dan de standaard 
rieten. Meer informatie bij uw dealer of bij B.I.N. 
via info@selmer.nl. 

De Argentijnse Gonzalez firma vervaardigt meerdere types en modellen rieten. Een overzicht van 

het brede assortiment met rieten voor zowel beginners als professionals.

Gonzalez: rieten voor iedere muzikant

BLAASMUZIEK PRODUCTINFORMATE

14



Boris is zeven jaar als tijdens de Balkanoor-
log zijn beide ouders voor zijn ogen worden 
vermoord. War Concerto gaat over de ver-
schrikkingen die de kleine jongen meemaakt. 
Een heftig muziekstuk over angsten, maar ook 
over hoop, de positieve dingen in het leven 
en vriendschappen. Dirk Brossé schreef War 
Concerto voor de Vlaamse klarinettist Eddy 
Vanoosthuyse en droeg het programmati-
sche werk op aan de slachtoffers van de derde 
Balkanoorlog (1991-2001). Klarinettiste Anne 
Overpelt hoorde het werk voor het eerst toen 
ze zestien jaar was. “Het raakte me meteen. 
Daarom wil ik heel graag dat anderen dit ook 
kunnen ervaren. De soloklarinet vertelt het 
verhaal van de jongen, het orkest verhaalt wat 
er om de jongen heen gebeurt. Samen vertellen 
we het volledige verhaal.” 
Anne Overpelt voert het werk zaterdag 13 juni 
(20.15 uur) met begeleiding van projectorkest 
Nieuw Geluid uit tijdens het themaconcert 
Grenzeloos in de Nieuw Kerk in Den Haag. 
Het concert onder leiding van dirigent Ali 
Groen vormt de eerste aanzet voor de nieuwe 
concertserie Blazen aan het Spui. In navol-
ging van de Blazen in de Beurs in Amsterdam 
timmert initiatiefnemer Twan Dubbers aan 
de weg om ook in Den Haag een concertserie 
voor harmonieën, fanfares en brassband van de 
grond te tillen. “Er doet zich een mooie kans 
voor om samen met de Nieuwe Kerk een serie 
op te starten. Er hebben ook al enkele orkesten 
interesse getoond. Maar het is nog te vroeg om 
een volledige speellijst te publiceren.”

Anne Overpelt en Nieuw Geluid willen met 
dit concert aandacht vragen voor het werk van 
Vluchtelingenwerk Nederland. Kinderen van 
verschillende basisscholen hebben tekeningen 
gemaakt op de muziek van War Concerto. De 
tekeningen worden verkocht en de opbrengst gaat 
naar Vluchtelingenwerk Nederland. 
Naast het War Concerto roept Nieuw Geluid met 
de uitvoering van Rêverie van Claude Debussy 
en Divertissement van Jacques Ibert op voor een 
vreedzame wereld zonder grenzen en ruimte voor 
diversiteit. Om de opening van de concertserie 
Blazen aan het Spui extra luister bij te zetten, 
vormen musici het Residentie Orkest en Nieuw 

Geluid het ensemble RONG. Het gelegenheids-
orkest van professionals en amateurs wil met 
delen uit Die Schöpfung van Joseph Haydn in een 
bewerking voor blazers een steentje bijdragen aan 
de promotie van de klassieke blaasmuziek in de 
regio Den Haag.
Nieuw Geluid is een projectorkest uit Den Haag 
dat met eigenzinnige programma’s en samen-
werkingen met andere kunstvormen ambitieuze 
muzikanten uit de regio een vernieuwend podium 
wil bieden. Het projectorkest voert het concert 
Grenzeloos op 20 september nog een keer uit 
tijdens het Vredesconcert in het Vredespaleis in 
Den Haag. Informatie: www.nieuw-geluid.nl. 

Het werk War Concerto van de Belgische componist Dirk Brossé verklankt hoe een 

Bosnische jongen de burgeroorlog in zijn land ontvlucht. Ruim vijftien jaar later 

zijn nog steeds duizenden op de vlucht voor oorlogsgeweld. Projectorkest Nieuw 

Geluid opent met het werk voor klarinet en orkest zaterdag 13 juni in de Nieuwe 

Kerk in Den Haag de concertserie Blazen aan het Spui.

TEKST: ONZE REDACTIE

Nieuw Geluid opent 
Blazen aan het Spui
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Is dat effe balen. De slagwerkgroep Juliana uit 
Doornspijk heeft het verplicht werk Liberty van 
Henk Smit nog maar net ingezet of het pedaal 
van de vibrafoon schiet los. Het instrument 
klinkt alsof het bespeeld wordt met een natte 
zeem op de toetsen. Hoofdsponsor Majestic 
Percussion heeft voor de ONSK een indrukwek-
kend arsenaal aan instrumenten beschikbaar 
gesteld. Acht marimba’s, twee basmarimba’s, 
vier xylofoons, twee vibrafoons, twee klok-
kenspelen, een set buisklokken, vijf pauken 

en drie bassdrums hebben Peter Vulperhorst 
en zijn medewerkers op het podium van het 
Barneveldse Schaffellaartheater uitgestald. 
Al vlug voor een slordige ton. Een complete 
showroom. Voornamelijk spiksplinternieuwe 
topproducten van hoogwaardige kwaliteit. 
Zo uit de verpakking. De plastic zit er hier en 
daar nog aan. Maar ook bij instrumenten van 
onberispelijke kwaliteit kan het voorkomen dat 
in de fabriek een schroefje net niet vast genoeg 
is aangedraaid. Dat dit dan juist tijdens een 

concoursoptreden losschiet, is wel heel erg sneu. 
Tussen het publiek in de zaal springt een man 
op uit zijn stoel. Gerhard van der Maaten heeft 
meteen in de gaten wat er mis is. Hij schiet vanaf 
de tribune de trap af naar beneden. Eenmaal op 
het podium wurmt hij zich in tijgersluipgang 
onder dirigent Wibrand van Norel door om bij 
de vibrafoon te komen. In een mum van tijd 
pielt hij de losgeschoten pedaal weer vast. Het 
orkest speelt intussen vrolijk door alsof er niets 
aan de hand is. “Ik had uiteraard meteen in de 

Puur conceptueel gezien zou je zeggen dat vijf of zes keer achter elkaar spelen 

van hetzelfde muziekwerk niet bevorderlijk is voor de amusementswaarde. De 

deelnemers aan de tweede editie van de Open Nederlandse Slagwerk Kampi-

oenschappen (ONSK) slaagden erin om juist vanuit die artistieke beperking een 

extra dimensie aan te boren. Met de slagwerkgroepen Concordia Margraten, 

KNV Moorsele (België) en Concordia Middelstum als winnaars.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

ONSK: ieder vogeltje 
zingt zoals het gebekt is
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gaten wat er mis was”, verhaalt vibrafoonspeler 
Janina Pater na afloop. “Toch schoot ik niet in de 
stress. Ik dacht: ‘doorspelen en maar hopen dat 
het iemand opvalt’. Dat gebeurde dus ook.” Met 
dank aan de heldere geest van Gerhard van der 
Maaten, nota bene de voorzitter van ‘concurrent’ 
Excelsior uit Oostendorp.   

De leden van de slagwerkgroep KNV Moorsele 
(België) voelen zich tussen al die prachtige 
instrumenten van Majestic als een kind in de 

ballenbak van Ikea. Door 
hun prestatie op het mars-/
concertconcours van de 
Vlaamse muziekbond 
vorig jaar in Wevelgem 
heeft het korps een 
wildcard veroverd voor 
deelname aan de ONSK. 
Het gezelschap is nog maar 
kort geleden overgestapt 
van traditionele mars-
drumband naar concer-
terende slagwerkgroep. 

Zelf beschikt de vereniging nog niet over een 
uitgebreid instrumentarium aan melodisch 
slagwerk. “We hebben voor deze wedstrijd gere-
peteerd met twee mensen achter één marimba”, 
vertelt dirigent Wannes Defraye. “Niemand van 
de leden heeft ooit op een vijfoctaafsmarimba 
gespeeld. Voor ons is dat hier een walhalla.” Ook 
hebben nog maar weinig muzikanten ervaring 
met melodisch slagwerk. Om het verplicht werk 
te kunnen uitvoeren, heeft de dirigent zelfs zijn 
vriendin lief moeten aankijken. Ze neemt tijdens 
Noekaloun van Jan Geert Nagel de vibrafoonpar-
tij voor haar rekening, terwijl ze voordien nog 
nooit een slagwerkinstrument bespeeld heeft. 
“Ze is fluitiste en speelt piano”, zegt Defraye. “Ze 
beheerst weliswaar de slagtechniek niet, maar is 
wel een goede muzikante.” De dirigent legt uit 

‘ Je kunt hier perfect 
die visie van de  
dirigent uit afleiden’
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dat de groep hard gewerkt heeft om ondanks 
alle beperkingen goed voor de dag te komen op 
de ONSK. Die krachttoer wordt beloond met 
de zege in de middenklasse. “Ik ben wel fan van 
geblindeerd jureren”, merkt Defraye op. “Hoewel 
ik liever een eigen programma zou willen spelen, 
biedt deze wedstrijdformule wel de beste verge-
lijkingsmogelijkheid.”

De ONSK is pas toe aan zijn tweede editie. 
Toch kunnen we nu al stellen dat het evene-
ment een aanwinst is voor de muziekkalender. 
Voor deze tweede aflevering hebben dertien 
ensembles in drie klassen ingeschreven. Menig 
bondsconcours zou met zo’n deelnemersveld 
de vlag uithangen. Het voorziet dus kennelijk 
in een behoefte. Ook de publieke belangstel-
ling overtreft de verwachtingen. Al tijdens het 
middagprogramma zijn de 198 stoelen in de 
kleine zaal van het Schaffelaartheater tot op de 
laatste plaats bezet. En als het aan de ambitieuze 
organisatie ligt, wordt het programma volgend 
jaar nog verder uitgebouwd. “We denken erover 

om de wedstrijd uit te breiden met een randpro-
gramma”, vertelt voorzitter Wibrand van Norel. 
“Als de kans zich voordoet, willen we bekende 
slagwerkers, bijvoorbeeld musici uit Amerika, 
uitnodigen om workshops of masterclasses te 
geven. Niet alleen voor muzikanten van de deel-
nemende verenigingen, maar ook voor leden van 
andere slagwerkgroepen.”    
Belangstelling is er ook vanuit het buiten-
land. De Vlaamse Amateurmuziekorganisatie 
(Vlamo) is niet alleen met twee deelnemers 
vertegenwoordigd, maar ook bestuurlijk 
aanwezig. Bestuurslid Marc Boogaert is naar 
Barneveld gereisd om een kijkje te komen 
nemen. In België heeft de concerterende 
slagwerksector niet zo’n grote vlucht geno-
men als in Nederland. Podiumwedstrijden 
kennen onze zuiderburen niet. Concerterende 
slagwerkensembles spelen op concoursen van 
harmonieën en fanfares. Er zijn beduidend 
minder slagwerkensembles actief bij als bij 
de KNMO. Maar tijdens het Wereld Muziek 
Concours is al enkele keren gebleken dat de 
Belgische ensembles wel kunnen concurreren 
met de Nederlandse toppers. Een evenement 
als de ONSK spreekt de Vlamo-bestuurder 
wel aan. “Het zou mooi zijn als hier een vorm 
van samenwerking uit kan ontstaan. Majoret-
tes van de KNMO en de Vlamo ontmoeten 
elkaar ieder jaar tijdens een gezamenlijke 
wedstrijd om de Champions Trophy. Dat is 
een groot succes. Waarom zou je zo’n Kampi-

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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oenschap der Lage Landen niet ook voor de 
slagwerksector kunnen inrichten?”

De wedstrijdformule van de ONSK is overge-
waaid uit de brassbandwereld. Deelnemers aan 
de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 

spelen sinds jaar en dag alleen een verplicht 
werk dat geblindeerd gejureerd wordt. Ook de 
fanfares hebben het concept inmiddels omarmd. 
Het meest zuivere wedstrijdsysteem, roepen de 
voorstanders. Hét antwoord op het appels met 
peren vergelijken tijdens reguliere concoursen. 
Toch krijgt de formule bij de slagwerkers een 
heel andere wending. Bij blaasorkestvormen kun 
je uitgaan van een bepaalde standaardbezetting. 
Het ene orkest heeft weliswaar wat meer muzi-
kanten dan het andere, maar de balans tussen 

de verschillende instrumenten is in verhouding 
nagenoeg gelijk. Bij slagwerkgroepen is van 
een standaardbezetting echter geen sprake. De 
verhouding tussen bijvoorbeeld specifiek voor 
mallets opgeleide muzikanten en muzikanten 
gespecialiseerd in het bespelen van ritmische in-

strumenten kan van ensemble 
tot ensemble sterk uiteenlo-
pen. Die verschillen komen 
tijdens de ONSK vooral 
bovendrijven tijdens de com-
positie Fantasia die Vincent 
Cox schreef voor de topklasse. 
Hij hield de bezetting voor zijn 
werk bewust klein. Cox is zelf 
in Barneveld aanwezig om het 
resultaat van dit experiment te 
beluisteren. “Het stuk kan uit-

gevoerd worden door een ensemble met slechts 
veertien muzikanten”, legt hij uit. “Met name 
de bezetting voor melodisch slagwerk heb ik zo 
klein mogelijk gehouden. Klokkenspel, xylofoon 
en vibrafoon zijn enkel geschreven. Het is de 
keuze van de dirigent hoe hij zijn bezetting over 
deze veertien partijen verdeelt.” De verschillen 
in interpretatie zijn meteen hoorbaar. Sommige 
dirigenten kiezen ervoor om de verdubbeling 
toe te passen op de ongestemde instrumenten, 
terwijl anderen er slim aan denken te doen om 

de melodische instrumenten te verdubbelen. 
Cox: “Ik heb hier in de partituur totaal geen 
aanwijzing voor gegeven. Ook is de compositie 
niet gebaseerd op een verhaal of idee. Je kunt 
hier perfect die visie van de dirigent uit afleiden. 
Dat maakt deze opzet juist zo leuk.”
Het resultaat is dat van de vijf uitvoeringen 
van Fantasia er geen enkele hetzelfde klinkt. 
Daardoor doet zich een merkwaardig feit voor. 
Het staat namelijk haaks op het appels-met-pe-
ren-uitgangspunt van de brassbandformule. 
Ondanks de voor alle kandidaten gelijke criteria 
zingt in Barneveld toch ieder vogeltje zoals het 
gebekt is. En daarmee is de beoordeling uitein-
delijk toch weer een kwestie van smaak. Met 
de onpartijdige luisteraar als de grote winnaar. 
Voor hem heeft dit fascinerende aspect juist een 
toegevoegde waarde.  

Voor de uitslag zie de uitslagenpagina elders in 

deze uitgave. 

‘ Voor ons is dat  
hier een walhalla’
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26/27 juni : Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

11 juli : Joop de Pooter, Zaamslag, 0622 417 720

19 sept. : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

26 sept. : Excel Oeffelt, 0485 362 668

14 sept. : Adams, Ittervoort, 0475 560 703

12 sept. : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



Over het geheim achter het succes hoeft secreta-
ris en orkestmanager Marino Ligtvoet niet lang 
na te denken. Harmonie Kaatsheuvel houdt er 
een eigen muziekschool op na. Je haalt er als ver-
eniging een hoop organisatorische rompslomp 
mee op de hals. Maar het heeft natuurlijk ook 
nogal wat voordelen. Ligtvoet: “De kracht van de 
eigen opleiding is dat je leerlingen meteen kunt 
binden aan de vereniging. Ze doen mee aan alle 
activiteiten die juist voor de jeugd georganiseerd 
worden.  Al na een paar maanden spelen ze mee 
in het aspirantenorkestje.” 

Zaterdag 13 juni sluiten vijf leerlingen van 
de eigen muziekschool hun opleiding af met 
het praktijkexamen voor het D-diploma. Met 
begeleiding van het grote harmonieorkest en de 
eigen pianiste Maike Mennens verzorgen Noraly 
Brekelmans (dwarsfluit/piccolo), Reinier van 
Laarhoven (fagot), Marthe Peters (klarinet), 
Bart Bergmans (trombone) en Cindy Brekel-
mans (hobo) solistische optredens en spelen ze 
samen als kwintet. Ligtvoet: “Een bijzondere ge-
beurtenis waar we als bestuur apetrots op zijn.” 

Reinier van Laarhoven gaat op voor zijn tweede 
D-diploma. In 2008 slaagde hij voor de hoogste 
graad op trombone. Nu doet hij examen op 
fagot. “De fagot is niet zo heel erg bekend. Dat 
maakt dit concert zeker speciaal”, verklaart hij. 
De eigen opleiding is voor de 26-jarige muzikant 
de drijfveer geweest om voor de tweede keer 
voor D te gaan. “De opleidingscommissie legt 
een erg goede basis. Ze verbindt de jeugd met 
elkaar door het organiseren van activiteiten, 
concerten en uitjes. Zo ontstaat een hechte band 
tussen de jeugdleden. Je voelt je voor je leven 
verbonden met Harmonie Kaatsheuvel.”

Muziekschool Kaatsheuvel leidt op volgens 
de eisen van de raamleerplannen Hafabra en 
Slagwerk. De diploma’s zijn erkend door het 
Rijk. De examens worden onder toezicht van 
een Rijksgecommitteerde afgenomen. 
Ook de 21-jarige Marthe Peters kijkt uit naar het 
bijzondere optreden. “Dat ik dit met nog vier 
andere leden mag doen, maakt het extra leuk. 
Je kunt alles met elkaar delen en we begrijpen 
elkaars zenuwen. Bijzonder is ook dat ik bege-
leid wordt door mijn eigen orkest waarin mijn 
moeder en twee zussen meespelen.”

Het examenconcert vindt zaterdag 13 juni (20.00 
uur) plaats in Ontmoetingscentrum De Werft in 
Kaatsheuvel. Bart Bergmans speelt met begelei-

ding van de harmonie Colors for trombone van 
Bert Appermont. Hoboïste Cindy Brekelmans 
heeft Romance No. 1 van Robert Schumann en 
Concerto for Oboe uitgekozen als examenwerken. 
Noraly Brekelmans brengt op dwarsfluit Fantaisie 
brillante sur Carmen van Francois Borne en op 
piccolo Le merle Blanc van Eugène Damare. Met 
Konzert für Fagott van W.A. Mozart en Concerto 
per Fagotto in E-mineur van A. Vivaldi hoopt 
Reinier van Laarhoven zijn tweede D-diploma in 
de wacht te slepen. Marthe Peters voert op beskla-
rinet Sonata Op.167 van Camille Saint-Saëns uit 
en op es-klarinet Pajtâs van Freek H. Schorer. Met 
een gezamenlijke vertolking van Aria en Quod-
libet van Arne Running sluit het kwintet D-kandi-
daten het examenconcert af.  

Vijf leden van één en dezelfde vereniging die gelijktijdig hun D-examen doen. Dat 

komt niet alle dagen voor. Voor de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel alle 

reden om er een mooie concertavond van te maken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: STEF MENNENS-DRIELUIK FOTOGRAFIE 

Kaatsheuvel apetrots 
op vijf D-kandidaten 

Van links naar rechts: Marthe Peters, Cindy Brekelmans, Noraly Brekelmans, Bart Bergmans en 

Reinier van Laarhoven. 
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Op het grote projectiescherm in de concertzaal 
van muziekschool Rick in Weert tonen Jan van 
den Eijnden en Henk Smit, seniormedewerkers 
Cultuureducatie bij het LKCA, een filmpje. Het 
is gemaakt door de Zuid-Hollandse kunst- en 
cultuurinstelling Kunstgebouw. Een meisje roept 
alle juffen en meesters in Nederland op om haar te 
helpen haar verbeeldingskracht te laten groeien. 
Creativiteit heeft ze later heel hard nodig in een 
wereld die constant verandert. “Wilt u me helpen 
spelenderwijs mijn verbeeldingskracht verder 
te ontwikkelen, mijn talenten te ontdekken en 
kritisch te leren denken. Dan ben ik u er nu en in 
mijn verdere leven heel erg dankbaar voor.” De 
vertederende oproep van de kleine meid geeft 
perfect de onderwijsvisie weer, die als uitgangs-
punt is genomen voor de geactualiseerde raam-
leerplannen voor blaasmuziekinstrumenten en 
slagwerk. “In de nieuwe raamleerplannen staat de 
leerling centraal”, licht Van den Eijnden toe. “Het 
gaat niet om het systeem of het boekwerk, maar 
om wat je bij kinderen kunt ontwikkelen. Zie de 
raamleerplannen daarom niet als een onderwijs-
kundig document, maar als een middel om te 
kunnen inzoomen op verschillende leerstijlen.” 
Om het verschil met de oude methodiek te ver-
sterken verschijnt op de videowand een bekende 
cartoontekening uit de onderwijswereld. Een 
aap, olifant, zeehond, pinguïn, vis en hond krijgen 
allemaal dezelfde examenopdracht: klim in de 
boom. “Kijk”, verduidelijkt Van den Eijnden. “We 

hebben in ons vak te maken met heel uiteenlo-
pende leerlingen. Zowel in niveau, interesse als 
begaafdheid. Vroeger kregen ze allemaal dezelfde 
opdrachten. Die top-down benadering behoort 
tot het verleden. Dat is het uitgangspunt van de 
nieuwe raamleerplannen.”
Het LKCA presenteerde de nieuwe raamleer-
plannen vorig jaar. Het oude onderwijsprogram-
ma voor hafabra-opleidingen dateerde uit 1996. 
Het raamleerplan voor slagwerk kreeg in 2010 
een oppoetsbeurt, maar was nog deels gebaseerd 
op het oude raamleerplan drum- en showband-
opleidingen uit 1988. Het werd dus tijd om ze 
eens af te stoffen. Toch zijn de oude program-
ma’s niet volledig aan de kant geschoven. Ze zijn 
nog altijd een belangrijke basis voor de nieuwe 
versies. Met inbreng van tal van deskundigen 
uit het veld, zoals gecommitteerden, examina-
toren en docenten en de eigen expertise van 
het LKCA zijn ze aangepast aan de visie van de 
huidige tijd. Terwijl de vorige versies veel meer 
als lesmethodiek fungeerden, dienen de nieuwe 
uitgaven als referentiekader voor een planmatige 
en doelgerichte opzet van de opleidingen. Om 
het werkveld wegwijs te maken in de nieuwe 
methoden, maar vooral om een vurig pleidooi 
te houden voor de achterliggende filosofie, hield 
het LKCA op vijf locaties in het land inspiratie-
bijeenkomsten. Weert is de startplaats voor de 
tournee. Circa zestig docenten, dirigenten en 
verenigingsbestuurders hebben zich voor deze 

eerste bijeenkomst aangemeld.
Van den Eijnden en Smit zijn niet naar Weert ge-
komen om de raamleerplannen hoofdstuk voor 
hoofdstuk toe te lichten. De beide LKCA-mede-
werkers reizen met een duidelijke missie door 
het land. Als muzikale apostelen verkondigen 
ze de hedendaagse kijk op muziekonderwijs 
aan de mensen die daar in hun dagelijkse werk 
mee aan de slag zijn. “Daarom hebben we 
deze bijeenkomst niet informatiebijeenkomst 
genoemd, maar inspiratiebijeenkomst”, zegt 
Van den Eijnden. Loskomen van het leerboek, 
maar ook loskomen van het instrument, luidt 
het credo. Natuurlijk, het bespelen van een 
muziekinstrument heeft vele positieve effecten 
op de ontwikkeling van het brein. Maar dat mag 
inmiddels genoegzaam bekend zijn. De beide 
LKCA-functionarissen willen nog een stapje 
verder gaan. Muziek is in hun ogen veel meer 
dan alleen een instrument kunnen bespelen. 
Het draagt ook bij aan de artistieke en esthe-
tische ontwikkeling van kinderen. Hun motto 
luidt daarom: geef kinderen de ruimte om een 
klankwereld te ontdekken, om hen de verbin-
ding te laten maken tussen wat ze horen en wat 
ze spelen, om te improviseren enz. Aspecten die 
vooral tot ontwikkeling komen vanuit een intrin-
sieke motivatie. Niet door ze van bovenaf vanuit 
een lesboek op te leggen. Van den Eijnden: “Een 
examen- en diplomastelsel is slechts een middel. 
Waar het om gaat is het onderwijsproces. Wan-

De nieuwe raamleerplannen zijn gericht op het muzikale voorstellingsvermogen 

van de leerling. De eindtermen vormen vanaf 1 september 2015 de basis voor het 

nieuwe landelijke diploma voor instrumentale opleidingen voor blaasinstrumenten 

en slagwerk. Om docenten, dirigenten en verenigingsbestuurders te informeren 

over de komende veranderingen maakte het Landelijk Kennisinstituut Cultuuredu-

catie en Amateurkunst (LKCA) de afgelopen weken een rondtoer door het land.  

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Raamleerplannen staan 
in dienst van de leerling
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neer je dingen vanuit jezelf doet, heeft dat een 
heel ander effect dan dingen te moeten doen. 
Het leidt tot meer creativiteit, concentratie en 
speelplezier. Dingen die je vanuit je intrinsieke 
motivatie doet, beklijven ook langer. Zelfs tot op 
hoge leeftijd.” Henk Smit haalt een uitspraak van 
de Amerikaanse musicus dr. Linda Moorhouse 
aan. “Niet de leerlingen zijn het probleem, het 
zijn de docenten. Zij bepalen wat goed is voor 
een kind. Laat kinderen dat zelf ontdekken.”
De beide seniormedewerkers leggen uit dat 
ook het examen- en diplomastelsel is afgestemd 
op de nieuwe visie over muziekonderwijs. Ex-
amens en diploma’s worden minder gezien als 
doelen op zich. Het zijn eerder hulpmiddelen 

om te komen tot goede muziekopleidingen. De 
nieuwe raamleerplannen spreken dan ook niet 
meer van exameneisen maar van eindtermen. 
Dat vergt uiteraard ook van examinatoren en 
gecommitteerden een heel andere benadering. 

De examinator behoort niet langer meer de 
strenge schoolmeester te zijn, die van achter 
een tafeltje zit af te vinken wat de kandidaat 
wel of niet onder de knie heeft. In het nieuwe 
systeem neemt hij meer de rol van coach aan. 
Om examinatoren en gecommitteerden op 
deze veranderingen voor te bereiden worden er 
verplichte trainingen gehouden. Smit: “Vroeger 
bepaalde de examinator wat moest gebeuren. 
We stellen ons voor dat de docent met zijn leer-
ling meer een vorm van presentatie geeft. Als hij 
daar alleen zit om te controleren, heeft het geen 
zin. Het moet een meerwaarde hebben voor de 
leerling.” Voor de inhoud van de examens en de 
wijze waarop daar invulling aan wordt geven is 

het LKCA overigens 
niet verantwoorde-
lijk. Dat is een zaak 
van de KNMO en 
Kunstconnectie, de 
branchevereniging 
voor centra voor de 
kunsten en muziek-
scholen. Zij geven 
vanaf 1 september 
één gezamenlijk 
landelijk diploma 
uit. Uniek voor 

Nederland. Door de aanwezigheid van meer-
dere landelijke (muziek)organisaties werden 
voorheen verschillende diploma’s uitgegeven. 
Vertegenwoordigers van de KNMO en Cultuur-
connectie hebben nu binnen de Regiegroep 

Opleiding Amateurmuziek een uniform diplo-
ma ontwikkeld. “Ze bepalen ook de hoogte van 
de lat. Voor de positionering van ons domein is 
dit een goede zaak”, zegt Van den Eijnden.
Het LKCA ontwikkelt rond het thema muziek 
een digitale leeromgeving.  Onder meer komen 
digitale versies van de raamleerplannen beschik-
baar met directe hyperlinks naar voorbeelden en 
toepassingsmogelijkheden. Ook kunnen docen-
ten er terecht voor video’s met voorbeelden van 
didactische en methodische mogelijkheden en 
interviews. Zo vertellen musici van het Metropo-
le Orkest op een begrijpelijke en aansprekende 
manier over de meerwaarde van aspecten zoals 
toonladders spelen, improviseren en uit het 
hoofd spelen. Het is de bedoeling dat het plat-
form ook vanuit het veld wordt gevoed met sug-
gesties en filmpjes van goede voorbeelden. “We 
willen af van het hokjes denken”, zegt Smit. “We 
moeten meer met elkaar delen. Als u een leuke 
primavista-oefening hebt bedacht of een leuke 
manier om met toonladders om te gaan, maak 
er een filmpje van en stuur het op. Kennisdeling 
maakt je als docent en als muziekschool rijk.” 

‘ Niet de leerlingen  
zijn het probleem,  
het zijn de docenten’

U kunt het examenreglement downloaden via 

www.knmo.nl onder de knop doelgroep educa-

tie-jeugdbeleid. De digitale raamleerplannen met 

links naar de digitale leeromgeving zijn binnenkort 

te vinden op: www.lkca.nl.

Henk Smit: “Kennisdeling maakt je als docent en als muziekschool rijk.”
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Blue Devils International Corps staat zaterdag 
27 juni samen met de Nederlandse drum-
corpstop en vier showkorpsen uit de Friese regio 
op het affiche van het eerste Proud Event in het 
Cambuurstadion in Leeuwarden. De internatio-
nale afdeling van de recordkampioen treedt twee 
keer op: aan het eind van het middagprogramma 
en als afsluiting van het avondprogramma. Een 
dag later kunnen blazers, slagwerkers en dansers 
van Nederlandse showkorpsen op sportpark 
Kalverdijkje in Leeuwarden tijdens een play-in en 
diverse clinics een kijkje nemen in de keuken van 
de regerend wereldkampioen. Speciaal voor ka-
derleden is er die dag een Meet & Greet waarbij in-
structeurs van Nederlandse korpsen aan de zijde 
van de veertien staffleden van de Blue Devils een 
repetitie kunnen bijwonen. “Ik weet uit ervaring 
dat dit een heel leerzame maar vooral ook leuke 
ervaring zal worden”, zegt Koen Otten.

Het Blue Devils International Corps bestaat uit 
97 leden. Het zijn voornamelijk muzikanten 
en guards die in het verleden bij het A-corps de 
zomercompetitie van Drum Corps International 
(DCI) hebben gelopen. Een aantal leden liep bij 
andere DCI-corps in de World Class. Ze zijn al-
lemaal tussen de 18 en 25 jaar. Het gros mag van-

De Blue Devils komen naar Nederland! De 16-voudig DCI World Champion 

uit Concord, California (USA) opent zaterdag 27 juni in Leeuwarden met 

een speciaal hiervoor samengesteld corps zijn Europese tournee. Een 

buitenkansje voor de Nederlandse fans van de Amerikaanse drumcorpsstyle 

om de nummer één van de wereld in levenden lijve aan het werk te zien, 

stelt oud-Devils-lid Koen Otten. “Nooit eerder was in Nederland zoveel kennis 

en talent op het gebied van drum- en showcorps aanwezig.”

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: KORPSMUZIEK.NL

Blue Devils voor 
het eerst sinds tien 
jaar in Nederland

SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT
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wege het bereiken van de maximum leeftijd van 
22 jaar niet meer deelnemen aan de DCI-com-
petitie. Voor zover is na te gaan is Koen Otten de 
enige Europeaan die door de audities kwam. De 
22-jarige trompettist uit Hilversum won vorig 
jaar als lid van de Blue Devils het DCI-kampioen-
schap in de World Class, de hoogste afdeling in de 
drumcorpswereld. “Het is geweldig om op deze 
manier weer even terug te zijn bij de Devils”, zegt 
Otten. “Omdat ik voor deelname aan de DCI de 
maximum leeftijd ben gepasseerd, dacht ik dat 
het er voor mij op zat. Ik was blij verrast toen ik 
hoorde dat er een internationaal corps zou komen 
waarbij de leeftijdsgrens 25 jaar is. Natuurlijk heb 
ik me meteen opgegeven.”

Het komt zelden voor dat de Blue Devils in 
Nederland te bewonderen zijn. De laatste keer 
was in 2005 toen het Amerikaanse topcorps 
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade won. 
Alleen Blue Devils Entertainment reist vaker 
buiten Amerika. “Dit is de eerste keer dat er een 
aparte groep komt voor een Europatour”, legt 
Otten uit. “We willen hiermee de internationale 
fans in de gelegenheid stellen om live de tradities 
en kwaliteiten van de Blue Devils te zien.”

Blue Devils International begint in Amerika met 
een aantal trainingsdagen. Daarna reist de groep 
af naar Nederland. Tijdens het verblijf van een 
week in Leeuwarden wordt verder getraind aan 
het programma. Het Proud Event is het eerste 
optreden tijdens de Europese tour. Daarna 
gaat het richting Engeland, Frankrijk, Italië en 

Zwitserland. De internationale taptoe in Basel 
(Zwitserland) vormt het eindpunt van de trip.  
“De show zal er anders uitzien dan tijdens een 
DCI-wedstrijd”, voorspelt Otten. “Het pro-
gramma zal worden opgedeeld in twee delen. 
Een show van 45 minuten die vooral gericht is 
op muzikaliteit. Hierin komt ook een gedeelte 
guardwerk voorbij en het plaatsen van figuren 
om de muzikale beleving te versterken. Daar-

naast volgt een volwaardige show met drill van 
ongeveer zeven minuten. Omdat hier meer voor-
bereiding voor nodig is, weet ik niet of dit gedeelte 
al in Leeuwarden getoond wordt. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat deze internationale groep zeker 
het niveau van het A-corps zal halen.”

Behalve de Blue Devils betreden ook de crème de 
la crème van de nationale drumcorpsscene en en-
kele toppers uit de showkorpsensector de grasmat 
van het Cambuurstadion. Een aantal deelnemers 

doet mee aan een 
wedstrijd binnen 
de European Music 
Games, georgani-
seerd door Drum 
Corps Nederland 
(DCN). Zij strijden 
in Leeuwarden voor 
een mooie plaats op 
de Europese rang-
lijst, die uiteindelijk 
het uitgangspunt 
vormt voor het Eu-

ropese kampioenschap in september in Kerkrade. 
“Proud Event is ontstaan uit Taptoe Leeuwarden, 
een van de bekendste burgertaptoes in ons land”, 
legt artistiek leider Piet van Houten uit. “Dit is 
het eerste evenement dat we onder deze vlag 
organiseren. We richten ons op het verbinden van 
verschillende vormen van amateurkunst, zoals 
dans, zang en muziek. We zijn blij dat we naast 
het aantrekken van de Blue Devils er met DCN 

en de KNMO in zijn geslaagd om de top van de 
Nederlandse drumcorps en vijf fantastische show-
korpsen toe te voegen aan het programma. We 
verbinden hiermee de drumcorps- en de show-
korpswereld met elkaar in een uniek evenement.”
 
Voor Koen Otten krijgt hiermee zijn droom om 
ooit een spot te bemachtigen bij de Blue Devils 
een verrassend staartje. “Ik heb altijd bij dit 
corps willen lopen. Dat begon allemaal in 2005 
toen ik de groep voor het eerst in Europa aan 
het werk zag. Toen het me vorig jaar gelukt was 
om bij het A-corps te lopen, voelde het alsof ik 
in een roes zat. Dat gevoel kon ik toen alleen 
delen met familie en vrienden. Nu hoop ik als 
lid van de Blue Devils ook anderen te kunnen 
inspireren, net zoals dat tien jaar geleden ook 
met mij gebeurd is.” 

‘Deze internationale 
groep haalt zeker het  
niveau van het A-corps’

Proud Event, zaterdag 27 juni, Cambuurstadion 

Leeuwarden. Deelnemers: Blue Devils Internati-

onal Corps Concord, California (USA); Pasveer-

korps Leeuwarden; Jubal Dordrecht; Juliana 

Middelburg; Advendo Sneek; Takostu Stiens; Jong 

Holland Senioren Zwijndrecht; Showband Marum; 

Johan Friso Middelburg; Jong Advendo Sneek; 

Jong Beatrix’ Hilversum; Jong Holland Junioren 

Zwijndrecht; Jong Jubal Dordrecht; jeugdband 

Takostu Stiens. Informatie: www.proudevent.nl en 

www.drumcorpsnederland.nl. 
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Het Lucerne Festival in de Zwitserse stad 
Luzern trekt ieder jaar toporkesten en tien-
duizenden muziekliefhebbers over de hele 
wereld. Rode draad in het programma zijn de 
concerten van het Luzern Festival Orkest: een 
ad hocorkest dat ieder jaar opnieuw wordt 
samengesteld. Musici van de beste orkesten van 
de wereld offeren een deel van hun vakantie 
op om in het Luzern Festival Orkest te mogen 
spelen. Dirigent Claudio Abbado was tot aan 
zijn dood in 2014 de drijvende kracht achter 
het gelegenheidsorkest. 

De koperblazers en slagwerkers uit het festi-
valorkest vormen ieder jaar een kamermuzie-

kensemble met onder andere toptrompettist 
Reinhold Friedrich. Het ensemble kent ook een 
aantal Nederlandse en Belgische muzikanten, 
zoals de trompettist Wim van Hasselt, de trom-
bonisten Jörgen van Rijen en Alexander Verbeek 
en paukenist Raymond Curfs. 

Vrijdag 26 juni verzorgen de topmusici om 
20.00 uur een concert bij Adams in Ittervoort. 
Onder leiding van Steven Verhaert brengen de 
topblazers arrangementen van Nacht op de kale 
berg en Schilderijententoonstelling (Moessorgski) 
ten gehore gebracht. Ook klinkt een selectie uit 
Fireworks (Händel). Informatie: www.adams.nl/
lucernebrass  

Koperblazers opgelet! Het koperensemble van het Luzern Festival Orkest komt naar Nederland. 

De topblazers geven vrijdag 26 juni een concert in de nieuwe concertzaal bij Adams Muziek-

centrale in Ittervoort. 

Blazers van Luzern Festival Orkest 
komen naar Nederland 

De Axos biedt groot speelgemak met haar speciaal 
ontworpen applicatuur en haar grote mechanische 
betrouwbaarheid. De nieuwe saxofoon brengt het 
erfgoed van meer dan een eeuw geschiedenis en 
technische kennis van Henri SELMER Paris, wereld-
leider in saxofoon design en productie. De kenmerken 
van de Axos op een rij: stemming Eb, leren polsters, 
metalen resonatoren, blanke lak met gravure, Henri 
SELMER Paris S80C* mondstuk, speciaal ontworpen 
koffer mét rugriemen.
De Axos wordt gemaakt in de fabriek in Man-
tes-la-Ville in Frankrijk waar al vanaf 1922 alle 
topmodellen worden vervaardigd. Selmer heeft 
zich gericht op het maken van kwaliteitsinstrumen-

ten voor een grotere groep muzikanten. Net als 
de topmodellen zet ook dit model de traditie van 
vakmanschap voort in combinatie met het integre-
ren van nieuwe industriële technieken. Zo is de Axos 
gemaakt met dezelfde kwaliteit en legeringmetaal als 
de professionele Henri SELMER Paris saxofoons. 
De behandeling van het strategische gedeelte - de 
boring - is precies hetzelfde als bij de professi-
onele  modellen. Dit zorgt ervoor dat de Henri 
SELMER Paris geluidsidentiteit, bestaande uit een 
delicaat evenwicht tussen de rijke harmonieën en 
de ronding van het geluid, ook van toepassing is op 
de Axos. Neem voor actuele verkoopprijzen contact 
op met uw dealer. 

Met de introductie van de altsaxofoon Axos onder het nieuwe merk 

SeleS zet Henri SELMER Paris de traditie van vakmanschap voort.

Axos zet SELMER-traditie voort

BLAASMUZIEK PRODUCTINFORMATIE
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Dat harmonie Sint Caecilia bij Otto M. Schwarz terecht kwam, is geen 
toeval. De Oostenrijkse componist schrijft niet alleen voor harmonieor-
kesten. Hij is vooral bekend vanwege zijn filmische composities. Voor tal 
van Duitse en Oostenrijkse televisieseries en films schreef hij de muziek. 
De verklanking van de sage over Josina Walburgis von Wertheim Lowens-
tein Rochefort is dan ook op zijn lijf geschreven. “De muziek van Otto M. 
Schwarz spreekt ons erg aan”, legt vicevoorzitter Roy Maassen uit. “Met 
zijn werk Man in the Ice zijn we in 2010 Limburgs kampioen geworden. 
Vandaar dat we hem benaderd hebben voor dit project.” 
The Heart and the Crown is de titel van het stuk dat tijdens een groots 
opgezet openluchtevenement op zaterdag 20 en zondag 21 juni in premi-
ère gaat. Het werk schetst het leven van Josina Walburgis von Wertheim 
Lowenstein Rochefort. Haar vader Johann Dietrich dwong haar in 1630 
in te treden in het stift van Thorn, een klooster voor adellijke vrouwen. Op 
zeker dag ontmoet ze graaf Herman Frederik Hendrik van den Bergh. Het 
tweetal wordt smoorverliefd op elkaar. Ze trouwen in het diepste geheim. 
Als de aap uit de mouw komt, haalt vader Johann Dietrich zijn dochter 
terug en sluit haar op. Na vier jaar lukt het Josina met hulp van Herman te 
ontsnappen. Als bewijs van zijn liefde voor zijn vrouw laat Herman in Ohé 
en Laak kasteel Walburg voor haar bouwen.
“Het idee is om de inwoners van Ohé en Laak een blijvend geschenk aan te 
bieden waarin ze zich herkennen. Harmonie Sint Caecilia wordt al 134 jaar 
gedragen door de gemeenschap. Een waardering voor deze steun is op zijn 
plaats. Wat is er dan mooier om dit te laten blijken met een muziekwerk dat 
straks over de hele wereld gespeeld wordt.”
Twee jaar geleden zocht de harmonie contact met Otto M. Schwarz. Vorig 
jaar ontmoetten leden van het orkest de componist om de inhoud te be-
spreken en de officiële opdracht te verlenen. Het resultaat is een publiek-
gericht concertwerk waarmee Sint Caecilia in het najaar tevens haar geluk 
op het concourspodium wil beproeven. “Je hoort het verhaal perfect terug 
in het stuk”, vertelt Maassen. “Het is geen kakofonie van abstracte geluiden. 
Ook voor de inwoners is het begrijpelijke muziek.”
De wereldpremière is op zaterdag 20 (19.00 uur) en zondag 21 juni 

(14.45 uur) tijdens een openluchtmanifestatie in Ohé en Laak. Met het 
historische kasteel Hasselholt als decor worden de gasten geheel in stijl 
door wachter en stiftdames ontvangen. Met beeld, toneel en een inlei-
ding worden de bezoekers meegevoerd in het verhaal en de compositie. 
De componist is daar zelf bij aanwezig. Het concert opent met een eer-
betoon aan Otto M. Schwarz. Na de pauze gaat The Heart and the Crown 
in première. Ook de basisscholen in de gemeente Maasgouw besteden 
aandacht aan het project.  

Harmonie Sint Caecilia uit het Limburgse Maasdorpje Ohé en Laak wil haar 875 

inwoners op een bijzondere manier bedanken voor hun trouwe ondersteuning. 

Met het verstrekken van een compositieopdracht aan de bekende Oostenrijkse 

componist Otto M. Schwarz hoopt de vereniging dat een muziekwerk over het 

dorp straks overal op de wereld gespeeld wordt. 

TEKST: ONZE REDACTIE 

Limburgse sage 
gaat de wereld over

Componist Otto M. Schwarz.
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Zelf kan hij geen noot spelen. Toch is Frits van 
den Hout al 14 jaar als vrijwilliger betrokken bij 
het Kessels-museum. Hij zorgt voor de inkoop, 
geeft rondleidingen en repareert instrumen-
ten. “Het is de fascinatie voor het totaal wat 
Kessels voor Tilburg en de muziekwereld heeft 
betekend”, legt hij uit. En dat is nogal wat. Want 
Mathieu Kessels (1858-1932) was meer dan 

alleen instrumentenbouwer. De in Heerlen 
geboren ondernemer was een ware muzikale 
duizendpoot. De muziekinstrumentenfabriek, 
waar in de hoogtijdagen 450 Tilburgenaren 
hun boterham verdienden, was wereldwijd een 
grote speler. Kessels produceerde meer dan 
een half miljoen instrumenten - koperen en 
houten blaasinstrumenten, strijkinstrumenten, 

slagwerkinstrumenten, piano’s, pianola‘s en 
harmoniums - voor harmonieën en fanfares in 
binnen- en buitenland. Daarnaast was hij com-
ponist, uitgever, schrijver en drukker. Hoewel 
hij bekend stond als een ambitieus zakenman 
was het ook een man met een sociaal hart. 
Hij was betrokken bij de oprichting van vele 
blaasorkesten en stond aan de wieg van de eerste 

Het museum Kessels Muziek Instrumenten Tilburg heeft na vele omzwervingen 

permanent onderdak gevonden in het Mommerskwartier in Tilburg. Vanuit deze 

overkoepelende expositielocatie voor Tilburgs cultureel erfgoed timmert een en-

thousiaste groep vrijwilligers aan de weg om het fascinerende levensverhaal van 

instrumentenbouwer Mathieu Kessels levend te houden.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Tilburg houdt  Kessels- 
memoires  levend

Museum blij met 
 Kessels-instrumenten
Het bestuur van Kessels Muziek Instrumenten 

Tilburg heeft plannen om een compleet orkest met 

authentieke Kessels-instrumenten op te richten. 

Om een zo volledig mogelijke bezetting te kunnen 

samenstellen, zijn de initiatiefnemers nog op zoek 

naar diverse instrumenten. Vooral (bes)klarinetten 

en trompetten ontbreken nog. “We zijn ervan over-

tuigd dat die bij menige vereniging gewoon als 

decoratie aan de muur hangen”, zegt bestuurslid 

Joop van de Meulenreek. Wie het museum wil 

helpen om Het Verhaal van Kessels door het 

beschikbaar stellen van originele Kessels-instru-

menten levend te houden, kan contact opnemen 

met de restauratieafdeling, tel.: 06 27 273 873 of 

e-mail: info@kesselsmuseum.nl.

Vrijwilliger Frits van den Hout aan het werk in een van de reparatieateliers.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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muziekconcoursen in ons land. Als oprichter 
van de Nederlandse Federatie van Harmonie- en 
Fanfaregezelschappen (de latere KNFM) was hij 
min of meer de grondlegger van de organisatie-
structuur van de amateurmuziek in Nederland. 
Hij was tevens medeoprichter van de Tilburgse 
Muziekschool. 
Met de huisvesting in het Mommerskwartier, 
een voormalig fabriekscomplex waar onder 
andere ook het Textielmuseum en het Stadsmu-
seum gevestigd zijn, heeft het Kessels Museum 
sinds een jaar een representatieve omgeving 
gevonden om het bijzondere culturele erfgoed 
van de Nederlandse blaasmuziek te tonen aan 
het publiek en te bewaren voor het nageslacht. 
Vrijwilliger Frits van den Hout en bestuurslid 
Joop van de Meulenreek leiden ons rond in het 
museum. Op borden aan de wanden in de gang 
lezen we het indrukwekkende levensverhaal van 
Mathieu Kessels. Hoe hij begon als reparateur in 
een schuurtje aan de Willem II-straat en zich in 
1898 vestigde in een gigantisch fabrieksgebouw 
aan de Industriestraat. Daar groeide Kessels uit 
tot een wereldwijd producent van muziekin-
strumenten. Ook de teloorgang van het bedrijf 
wordt beschreven. Door financiële problemen 
moest Kessels de fabriek in 1924 sluiten. Mede-
werkers maakten onder een andere naam een 
doorstart. Maar Mathieu Kessels gaf niet op. Pal 
tegenover de oude fabriek bouwde hij een nieuw 
bedrijf en hij ging weer aan de slag. De scheiding 
ontaardde in een jaren durende vete tussen hem 
en zijn voormalige medewerkers. Een apart 
plekje is ingericht voor een persoonlijke tragedie 
in het leven van Kessels: de tot op de dag van 
vandaag onopgeloste moord op zijn dochtertje 
Marietje in 1900. We zien ook het triest hoopje 
schroot dat overbleef van tientallen instrumen-
ten die koperdieven buitmaakten bij een roof in 
een van de vorige locaties van het museum. 

In vier museumzalen wordt de geschiedenis van 
de Kessels instrumentenfabriek met tastbare 
voorwerpen getoond. De collectie bestaat voor 
het grootste deel uit muziekinstrumenten, 
werkbanken en gereedschappen die in 1939 
door oud-medewerker Jan Passier zijn bijeenge-
bracht. De expositieruimte De Fabriek toont een 
reconstructie van de werkplekken in de histori-
sche fabriek en geeft de bezoeker een realistisch 
beeld van de werkomstandigheden in die tijd. In 
De Instrumenten is een presentatie te zien van 
de instrumenten die Kessels maakte. Hout- en 
koperinstrumenten in alle soorten en maten 
met onder meer een gecombineerde schuif-/
ventielentrombone. Expositiezaal De Muziek is 
gewijd aan de toepassing van de instrumenten 
binnen de harmonie- en fanfarewereld. We zien 
uniformen, schellenbomen, vaandels, maar ook 
de composities die Kessels schreef. In de Piano-
kamer staat het pronkstuk van de collectie: een 
originele nog volop werkende Kessels-pianola. 
Het publiek wordt verwelkomd in een filmzaal. 
Ook is er een koffiekamer aanwezig.
Bestuurslid Joop van de Meulenreek legt uit dat 
de initiatiefnemers het cultureel erfgoed van 
Kessels niet alleen aan de hand van een statisch 
museum willen vereeuwigen. “We willen de 
geschiedenis van Kessels letterlijk levendig 
houden”, vertelt hij. Hij neemt ons mee naar de 
restauratieafdeling. In diverse ateliers kunnen 
de bezoekers zien hoe vakmensen bezig zijn met 

de restauratie van muziekinstrumenten. Van de 
Meulenreek: “Ons ultieme doel is om ooit een 
volwaardig orkest met originele Kessels-instru-
menten op de been te brengen om composities 
van zijn hand uit te voeren.” De eerste aanzet 
daartoe is er al. Het Factorium in Tilburg heeft 
een saxofoonkwartet samengesteld uit docen-
ten van het instituut. Het ensemble speelt op 
authentieke Kessels-saxofoons met een hoge 
stemming. Vanuit het Factorium zijn er ook 
plannen om een Kessels Koper Kwintet op te 
richten. Ook staat een uitvoering van het werk 
Herinnering aan de Slag bij Waterloo op stapel. 
De verklanking van de beroemde veldslag tussen 
Napoleon en de geallieerde strijdkrachten is een 
van de vele tientallen muziekwerken die Kessels 
voor de harmonie- en fanfarebezetting schreef. 
Het stuk ligt momenteel op de lessenaars bij 
symfonisch blaasorkest Sophia’s Vereeniging uit 
Loon op Zand. Het orkest zoekt nog naar een 
geschikte gelegenheid om het spektakelstuk met 
medewerking van kanonniers in de openlucht 
uit te voeren. 

‘Kessels’ is door groepen te bezichtigen op af-

spraak en voor individuele bezoekers tijdens Open 

Dagen (MuseumWeekend, Open Monumentendag, 

etc.). Meer informatie: www.kesselsmuseum.nl.

Bestuurslid Joop van de Meulenreek bespeelt 

een originele Kessels-pianola.

Een reconstructie van de werkplekken in de historische Kessels-fabriek.
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De onafhankelijke etnische volkscultuur in de Oostenrijkse provincie Tirol komt met name in de blaasmu-
ziek tot uitdrukking. Het festival Innsbrucker Promenadenkonzerte in het culturele hart van de Alpen wil 
deze cultuur onder de aandacht brengen van een breed publiek. Ruim dertig blaasorkesten en ensembles in 
tal van verschillende bezettingen treden op de binnenplaats van het keizerlijke paleis een maand lang voor het 
voetlicht. DSS is door de organisatie uitgenodigd om de fanfarebezetting als Nederlands cultureel erfgoed te 
presenteren. Het orkest speelt zaterdagavond 11 juli onder leiding van Danny Oosterman werken van compo-
nisten uit diverse Europese landen. Geopend wordt met Renaissancemuziek van William Byrd en John Bull 
uit de Tudor-periode. De ouverture La Belle Helène van Jacques Offenbach vertegenwoordigt de Franse 
opéra bouffe-stijl uit de tweede helft van de 19e eeuw. Na de Introductie tot de derde akte van Lohen-
grin van Richard Wagner volgt met Rubicon een origineel fanfarewerk van Bert Appermont met de 
sopraan Martha Bosch als soliste. Hedendaagse Nederlandse muziek komt van Louis Andriessen met 
Monuments of the Netherlands. In Brillante van Peter Graham is Rodin Rosendahl op euphonium solist. 
Onder de noemer Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts klinkt muziek van Johann Strauss jr. en 
Charles Gounod. Het concert sluit met de Kroningsmars van Gert Buitenhuis en de Mars der Medici van 
Johan Wichers. 

Muziekvereniging Door Samenwerking Sterk (DSS) uit Aarlanderveen vertegenwoordigt Neder-

land tijdens de 21e editie van de Innsbrucker Promenadenkonzerte. Tegen het decor van de kei-

zerlijke Hofburg verzorgen tussen 7 juli en 2 augustus 34 orkesten en ensembles uit tien Europese 

landen blaasmuziekconcerten op hoog niveau.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ERICH WOLF INNSBRUCKER PROMENADENKONZERTE

DSS naar culturele hart van de Alpen 
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Sfeerbeeld van de Innsbrucker Promena-

denkonzerte.
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Een vergelijking met voorgaande jaren gaat niet 
helemaal op. Toch heeft bondscoach Judith 
Hillebrand de indruk dat Nederland langzaam 
een stukje dichterbij de wereldtop krabbelt. De 
investeringen van de laatste jaren, onder meer 
het opstarten van de Twirl Academy, werpen 
hun vruchten af. “Op Europees niveau staan we 
aan de top”, zegt Hillebrand. “Dat hebben we op 
het WK in Italië wel weer bewezen.” 
Wereldwijd schiet ons land echter nog te kort. 
Maar daarvoor hoeven we ons niet te scha-
men. Dat gold voor zestien van de zeventien 
deelnemende landen aan het driejaarlijks WK. 
Amerika deelde als vanouds de lakens uit. Bij 
dertig van de in totaal 37 onderdelen stonden 
Amerikaanse atleten op de hoogste trede van het 
erepodium. Hillebrand: “Ze zijn technisch heel 
goed en erg clean. Daardoor maken ze weinig 
tot geen penalty’s en zijn hun scores uiteindelijk 
ook hoger. Ook mentaal zijn ze heel sterk.” De 
bondscoach merkt op dat alle initiatieven die 
vanuit de National Baton Twirling Association 
(NBTA) genomen worden, twirlend Nederland 
een stapje dichterbij brengen. “Maar de rest van 
de wereld, inclusief Amerika, staat ook niet stil”, 
zegt ze. “Je zag in Italië ook dat de Canadezen op 
verrassend veel onderdelen in de finale stonden. 
Als we echt op wereldniveau wat willen bereiken, 
zullen we nog veel meer moeten investeren.”
De overige zestien landen slaagden er op zeven 

onderdelen in om de Amerikaanse heerschappij 
te doorbreken. De Oranje-equipe pikte een 
graantje mee. Bij de duo’s klonk het Wilhelmus 
voor Romy de Cuba en Dennis Oudshoorn van 
Inspiration uit Voorhout. “Heel bijzonder en 
supergaaf ”, weet Hillebrand. “Het resultaat van 
heel hard trainen. Een kroon op hun werk.” 
Nederland kan volgens Hillebrand zeker nog 
groeien. Vooral op technisch gebied kan ons 

land er nog wel een schepje bovenop doen. 
“Werken vanuit een goede basistechniek is erg 
belangrijk. Een technisch goede uitvoering is 
vaak belangrijker dan een techniek met een heel 
hoge moeilijkheidsfactor laten zien, die niet 
goed wordt uitgevoerd. Het is beter om vanuit 
de juiste basistechniek een opbouw te maken 
naar een hogere moeilijkheidsgraad. 
Dat vereist veel trainingsuren.” 

Eén keer goud, acht keer zilver, vier keer brons en flink wat finaleplaatsen. Dat is de 

buit waarmee de Nederlandse twirlequipe terugkeerde van de wereldkampioen-

schappen in de Italiaanse badplaats Lignano Sabbiadoro. “Op technisch gebied 

kunnen we nog wel groeien”, concludeert bondscoach Judith Hillebrand.
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Nederland grossiert in 
ereplaatsen op WK

Romy de Cuba en Dennis Oudshoorn veroverden in Italië de wereldtitel. 
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In tijden van een florerende Nederlandse 
bouwbranche was de Bouw & Infra Harmonie 
Nederland als huisorkest van de bouwsector 
veelvuldig het middelpunt van de belangstelling. 
De korte historie vermeldt galaconcerten in het 
Concertgebouw in Amsterdam en Vredenburg 
Utrecht als absolute hoogtepunten. Maar ook in 
mindere economische tijden blijft het harmo-
nieorkest met een stabiele basisbezetting, een er-
varen bestuurstrio en een inspirerende dirigent 
flink aan de weg timmeren. 

Het begon allemaal met het motto Opleiding in 
de wegenbouw, daar zit muziek in! Wijlen Rien 
Hogenes bedacht deze slogan voor de Stichting 
Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw (SBW), 
het opleidingsinstituut voor de bouwbran-
che. Hogenes was niet alleen gepassioneerd 
amateurmuzikant maar in het dagelijks leven 
als hoofd public relations verantwoordelijk 
voor de publiciteit van de SBW. In 1981 vierde 
het instituut het veertigjarig bestaan. Dat vroeg 

om een jubileumfeest, met muziek natuurlijk. 
Voorzitter (en besbassist) Dries Veldman 
weet het nog goed. “Dat motto bracht het idee 
voort om het jubileumfeest van SBW luister 
bij te zetten met een concert door een groot 
gelegenheidsorkest van amateurmuzikanten uit 
de bouwbranche.” Bij de eerste repetitie, eind 
1980, stonden maar liefst 120 geïnteresseerde 
muzikanten voor de deur. Vanaf de tweede 
repetitie waren er ongeveer 60-70 muzikanten 
uit heel Nederland elke maand present op de 
repetities voor het grote galaconcert. Artistieke 
motor achter het concert was de eerste en hui-
dige dirigent Dick Teunissen. “Na afloop van 
het prachtige jubileumconcert op 2 oktober 
1981 in de Beatrixzaal in Utrecht, samen met 
een mannenkoor uit Driebergen, is het idee 
ontstaan om door te gaan als promotieorkest 
voor de bouw”, vertelt Veldman die sinds het 
overlijden van Rien Hogenes voorzitter is van 
de in 1982 opgerichte vereniging Bouw & Infra 
Harmonie Nederland. 

Drie branchegerelateerde organisaties namen 
het beschermheerschap op zich. Daardoor 
kon het orkest uitgroeien tot wat het nu is: een 
hoogwaardig huisorkest van de bouwbranche 
dat op eerste divisieniveau musiceert. De dames 
en heren muzikanten traden aan bij openingen 
van opgeleverde gebouwen, bruggen, viaducten 
en tunnels. Ook bij de ingebruikname van het 
weggedeelte van de A30 tussen Ede en Barne-
veld gaven ze acte de présence. Eén keer in de vijf 
jaar organiseert het bestuur een buitenlandreis 
zoals naar het Franse Rouen in 2012. In de jaren 
’90 is zelfs de (harmonie-versie van) Ouver-
ture 1812 van Tsjaikovsky in originele setting 
uitgevoerd. “Compleet met kanonnen!”, vertelt 
voorzitter Veldman trots. In het voormalige 
Vredenburg Utrecht werd een uitvoering van 
diverse operette- en musicalwerken verzorgd 
met medewerking van drie koren. 

Rond 2008 sloeg de crisis hard toe in de bouw-
nijverheid. Die malaise treft dit jaar ook het huis-

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in 

de schijnwerpers. In deze editie een portret van Bouw & Infra Harmonie Nederland.
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Bouw & Infra Harmonie 
timmert aan de weg 

De Bouw & Infra Harmonie Nederland tijdens de 

concertreis naar Rouen in Frankrijk.
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orkest van Bouwend Nederland. De subsidie 
van Bouwend Nederland wordt binnen twee jaar 
afgebouwd naar nul. Gelukkig blijft het Bouw- 
en Infrapark, het faciliterend instituut voor alle 
opleidingsorganisaties in de bouwnijverheid, 
het orkest in facilitaire zin ondersteunen. Zowel 
de repetitielocatie als de opslag van de muziek-
bibliotheek en het slagwerk in het voormalige 
kazernegebouw kost het orkest niks. Voor vier 
concerten per jaar is ook het slagwerkvervoer 
bekostigd. Anno 2015 bestaat het orkest uit 63 
gevorderde amateurmuzikanten die elke maand 
naar Harderwijk reizen voor een zaterdagre-
petitie. Orkest en dirigent hebben inmiddels 
twee lp’s en vijf cd’s op hun naam staan. “Leden 

betalen geen contributie. Voor reiskosten 
boven de dertig kilometer buiten Harderwijk 
krijgen de muzikanten een vergoeding van een 
dubbeltje per kilometer”, vertelt de voorzitter. 

Vaste lasten zijn de aanschaf van bladmuziek, 
onderhoud en aanschaf slagwerk en de dirigent. 
“We zullen binnen afzienbare tijd wel overgaan 
op een andere opzet van de financiële huishou-
ding, maar één ding is duidelijk: het orkest blijft 
sowieso bestaan.” Aan muzikale passie ontbreekt 
het namelijk niet bij de leden. Er is een goede ba-
sisbezetting van ervaren muzikanten, waaronder 
enkele goede solisten. De gemiddelde leeftijd 
ligt rond 42 jaar, de jongste is 25 jaar en het 
oudste lid is 77 jaar. “Muziek maken houdt de 
hersens en de motoriek vitaal”, zegt Veldman. 

De dirigent selecteert samen met een muziek-
commissie het repertoire, dat een mix is van 

klassieke werken en film- 
en musicalmuziek. Na al 
die jaren is de samenwer-
king met dirigent Dick 
Teunissen nog steeds heel 
goed. Teunissen is eerste 
trompettist bij het Radio 
Kamerorkest van het 
Muziekcentrum voor de 
Omroep. Daarvoor speel-
de hij bij het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. 
Hij heeft ook eerste 
divisie harmonie KNA 

Arkel onder zijn hoede. Veldman: “Dick is echt 
een verenigingsmens. Hij ziet de mens achter het 
instrument en beheerst zowel het klassieke als 
het lichte repertoire.” Zo’n zeventig procent van 

de leden werkt in de bouw of bij een bouwgere-
lateerd bedrijf. Nieuwe leden moeten minimaal 
het niveau van het C-diploma hebben. “De diri-
gent verwacht dat je thuis de nootjes instudeert, 
zodat een concertrepertoire er binnen 1 à 2 re-
petities in zit”, vertelt Veldman die zelf dagelijks 
studeert. Op 27 september is het orkest te horen 
tijdens het afsluitend concert van de concertse-
rie De Manhuistuin in Goes. Op 25 oktober staat 
een mooi concertoptreden op het programma 
in het kader van de concertserie HRFSTWND. 
Tien repetities voor vier à vijf concerten per jaar 
vergt veel thuisstudie. “Als je eens een repetitie 
mist vanwege een concert van je eigen vereni-
ging, is dat geen punt. We zeggen altijd: je moet 
zijn waar je instrument thuis hoort.” Het bestuur 
houdt het repetitiebezoek wel nauwlettend in de 
gaten. Soms zijn er functioneringsgesprekken 
nodig waar leden dan hun eigen conclusies uit 
kunnen trekken. “Je wil niet dat de andere leden 
zich gaan ergeren. Zo houd je uiteindelijk de 
echte muzikanten over.”  

‘ Muziek maken  
houdt de hersens  
en de motoriek vitaal’

Verenigingsprofiel
Naam: Bouw & Infra Harmonie Nederland. 

Opgericht: 4 februari 1982.

Aantal leden: 63. 

Repetitielokaal: Bouw- en Infrapark, Ceintuur-

baan 2, 3847 LG Harderwijk. 

Website: www.bouw-eninfraharmonie.nl.

Concert met het Politie Mannenkoor Den Haag.
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Een kranig korps in Ravenstein is de titel van het 
boekwerk dat rond het 125-jarig bestaan van 
Stadsharmonie Oefening Baart Kunst is versche-
nen. De benaming voor het historisch overzicht 
is volgens voorzitter Henk van Herwaarden de 
vlag die de lading exact dekt. Want ondanks haar 
meer dan respectabele leeftijd heeft OBK – zoals 
de vereniging in de volksmond bekend staat – 
in de 125 jaar van haar bestaan nauwelijks aan 
betekenis verloren. “OBK is sinds de oprichting 
een actieve en bloeiende muziekvereniging. Ons 
statutaire doel is meewerken aan de culturele 
muzikale vorming van onze leden en daarmee 
een bijdrage leveren aan het cultureel-maat-
schappelijke leven in de gemeenschap van 
Ravenstein. Dat doen we door leerlingen van het 
basisonderwijs, maar ook volwassenen kennis te 
laten maken met onze instrumenten en plezier te 
laten beleven aan muziek maken.”
Het feit dat er vanuit de gemeenschap Raven-
stein een groep vrijwilligers is opgestaan om het 
jubileumfeest gestalte te geven, onderstreept 
volgens Van Herwaarden de sterke verbonden-
heid met de achterban. “OBK staat midden in de 
Ravensteinse gemeenschap door alle kerkelijke 
en burgerlijke feesten muzikaal op te luisteren 
en serenades te brengen bij jubilea en koninklij-
ke onderscheidingen. Het is iedere keer weer een 
bijzondere ervaring de waardering hiervoor te 
mogen ervaren. Dit geeft ons ook de prikkel om 
zo door te gaan.”
Enkele plaatselijke middenstanders en am-
bachtslieden staken in 1890 de koppen bij elkaar 
om op geleende instrumenten wat meer leven in 
de brouwerij te brengen. Letterlijk, want de eer-
ste voorzitters waren directeuren van de plaat-

selijke bierbrouwerij. Ravenstein was in die tijd 
een stil en vredig stadje met nog geen duizend 
inwoners. Het gros van de bevolking verdiende 
de kost in de lokale leer- en schoenenindustrie. 
Een fatale crisis kon in 1917 met een doorstart 
als harmonieorkest op het nippertje worden 
verijdeld. Het huidige orkest telt 45 leden en 
komt uit in de derde divisie. Jeugdleden spelen 
in een gezamenlijk studieorkest met leerlingen 
van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen. 
Tijdens muzieklessen op de Ravensteinse scho-
len maken kinderen kennis met de instrumenten 
van de harmonie. Beginnende muzikanten krij-

gen les via de muziekschool Muzelinck te Oss.
OBK heeft het jubileumjaar ingezet met de 
presentatie van het jubileumboek. Afgelopen 
maand werd samen met lokale koren Missa 
Festare van Wim Laseroms in première gebracht. 
Op 28 juni (11.00 uur) vindt op het parkeerter-
rein bij gemeenschapshuis Vidi Reo
het grachtenfestival plaats. Hoogtepunt van 
de jubileumactiviteiten is het sing along 
concert Ravenstein zingt met OBK op zater-
dag 24 (20.00 uur) en zondag 25 oktober 
(14.00 uur), eveneens in Vidi Reo. Informatie: 
www.stadsharmonieobk.nl.  

De kerk, de kroeg, de voetbalclub en de harmonie vervulden een eeuw geleden 

in het stadje Ravenstein dezelfde rol als de sociale media nu. Ook na 125 jaar 

staat de Stadsharmonie Oefening Baart Kunst (OBK) nog steeds met beide be-

nen midden in de samenleving. 
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OBK 125 jaar in 
 harmonie met Ravenstein
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“Fijn gespeeld met Philharmonie Leende”, twit-
tert Monique Rademakers meteen na het optre-
den. Ene Janet moedigt Eendracht Maakt Macht 
uit Oudega nog even aan: “Zet ‘m op EMM”, zet ze 
in een tweet. Jan-Dirk Schaftenaar van Kunst Na 
Arbeid uit Lunteren staat met de grote overwin-
ningsbeker afgebeeld op Instagram. “Best stoer!! 
Nederlands kampioen!!! #ONFK.” Terwijl het 
publiek bij andere concoursen meestal met klem 

wordt verzocht om hun smartphone uit te scha-
kelen, worden bezoekers tijdens de ONFK in De 
Lawei in Drachten juist op het idee gebracht om 
via Twitter, WhatsApp of Facebook hun favoriete 
orkest aan te moedigen. “Ga gerust uw gang, maar 
zet alle geluiden uit en gebruik geen flitslicht”, 
klinkt het voor de start van iedere divisie.
Terwijl op alle niveaus binnen de KNMO gebroed 
wordt op ideeën om de concoursen weer nieuw 

leven in te blazen, lukt het de ONFK moeiteloos 
om ieder jaar weer een imposant deelnemersveld 
op de been te brengen. De organisatie is erin 
geslaagd een ambiance te creëren die perfect 
past bij de overwegend uit jongeren bestaande 
Noord-Nederlandse fanfareorkesten. Sinds de 
voorzichtige start in 2010 als Open Friese Fanfare 
Kampioenschappen verschenen ieder jaar meer 
dan dertig deelnemers aan de start. Voor de editie 

Jongeren houden er een dynamische levensstijl op na, zijn prestatiegericht, gaan 

voor kwaliteit en onderhouden een omvangrijk sociaal netwerk. De Open Neder-

landse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) spelen in op de kenmerken van de 

Generatie Z. Geen wonder dat het evenement in korte tijd is uitgegroeid tot een 

van de meest aansprekende blaasmuziekfestivals in het land. 
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Generatie Z voelt 
zich thuis op ONFK 
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van 2015 hebben 35 orkesten ingeschreven. “We 
verbazen ons er soms zelf ook over hoe goed het 
gaat”, verklaart Anna Martha van der Mei, voorzit-
ter van de organiserende stichting Frysk Fanfare 
Festival. “De orkesten melden zich vanzelf aan. 
We laten wel flyers verspreiden tijdens bondscon-
coursen overal in het land. Ook schrijven we een 
aantal verenigingen aan. Maar heel veel hoeven we 
er niet voor te doen. Een goed teken is ook dat er 
steeds nieuwe deelnemers bijkomen. Van de 35 
fanfares die dit weekeinde aan de start verschij-
nen, hebben er tien nog niet eerder meegedaan 
aan de ONFK.”
De ONFK krijgt nog wel eens het stempel van 
een Fries onderonsje opgeplakt. Het gros van de 
deelnemers is nog altijd afkomstig uit Friesland. 
Maar langzaam maar zeker krijgt het evenement 
ook buiten de Friese provinciegrenzen een voet 
aan de grond. Met de Koninklijke Philharmonie 
uit Leende, Monte Corona uit Kronenberg en 
Evertsoord en Concordia uit Meterik komen 
drie van de tien kandidaten in de eerste divisie 
uit het diepe zuiden van het land. De twee 
Limburgse verenigingen koppelen er meteen 
een weekendje uit aan vast. Beide orkesten zijn 
al een dag van te voren naar Friesland afgereisd 
om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar ook 
om de teamgeest te versterken door samen een 

paar dagen gezellig onderuit te zakken. “We 
doen normaal gesproken ieder jaar rond deze 
tijd mee aan een gemeentetoernooi”, vertelt 
dirigent Chris Derikx van fanfare Concordia uit 
Meterik. “De animo hiervoor wordt echter ieder 
jaar minder. Als alternatief leek het ons leuk om 
eens aan de ONFK mee te doen.” Zijn collega 
Geert Jacobs van fanfare Monte Corona uit 
Kronenberg-Evertsoord is met dezelfde insteek 
naar Friesland gekomen. “We gaan regelmatig 
een weekendje weg met de club. Dat combineren 
we telkens met een muzikale activiteit. Het leek 
ons wel een aardig idee om daar dit keer een 
deelname aan de ONFK aan te koppelen.” 

Van de formule van de ONFK is niet iedereen in 
de muziekwereld gecharmeerd. Over het spelen 
van één verplicht werk, geblindeerde jurering en 
optreden in volgorde van loting hebben nogal 
wat muzikanten hun bedenkingen. De dirigen-
ten van de beide Limburgse verenigingen zien 
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echter vooral de pluspunten van het systeem. 
Derikx: “Het werkt bij de brassbands al jaren 
goed. Waarom zou dat dan bij de fanfares niet 
kunnen? Doordat je maar één werk hoeft te 
spelen, kun je volstaan met een relatief korte 
voorbereiding.” Over de wijze van jurering zegt 
Derikx: “De jury zit weliswaar achter een doek, 
maar desondanks blijft het een subjectief gebeu-
ren. Dat is nu eenmaal inherent aan jurysporten. 
Doordat echter iedereen hetzelfde werk speelt, 
worden bij dit systeem in ieder geval appels met 
appels vergeleken. Maar dat doet er eigenlijk 
ook niet toe. We zijn hier niet naar toe gekomen 

met de intentie om per se te moeten winnen. We 
willen gewoon knetterleuk spelen. En waar vind 
je nog een concours waar tien orkesten uit de 
hoogste divisie met elkaar in de slag gaan? Nee, 
ik vind dit een geweldig evenement.”
Ook Jacobs ziet de wedstrijdformule niet als een 
belemmering. “Het lijkt wel of er in Limburg 
een soort angst bestaat voor dit systeem. Bij har-
monieën lijkt die angst groter dan bij fanfares. 

Harmonieën zijn meer gefocust op het moeten 
winnen. Een rechtstreekse confrontatie met or-
kesten die allemaal hetzelfde werk spelen, biedt 
hoe dan ook het beste vergelijkingsmateriaal. 
Maar als je daar niet aan wil meedoen, moet je 
niet komen. We zijn hier niet naar toe gekomen 
om koste wat kost kampioen te worden. We 
willen vooral goed spelen. We hebben scherp 
gerepeteerd, maar wel op een relaxte manier.”
Toch is de hele setting voor de zuiderlingen 
een aparte gewaarwording. Vooral de snelheid 
waarmee het hele programma over de bühne zoeft, 
is even wennen. Doordat de grote slagwerkin-
strumenten al klaar staan op het podium, zijn 
changementen in een paar minuten gepiept. “Het 
gaat allemaal heel vlug hier: het is inspelen en het 
podium op”, merkt saxofoniste Ankie Mofers op. 

Als trompettiste Karlijn van Dinther voor het eerst 
de jurybox ziet, schiet ze in de lach. “Het lijkt wel of 
er iemand ligt opgebaard”, giebelt ze. Trompettist 
Pieter Louwers denkt dat achter het blind jureren 
een mythe schuil gaat. “Ze maken mij niet wijs dat 
de jury niet meteen in de gaten heeft dat er een 
Limburgs orkest op het podium zit”, stelt hij.
In de eerste divisie mengen de niet-Friese 
orkesten zich nadrukkelijk in de strijd. Na de 
winst in 2013 trekt Kunst na Arbeid uit het 
Gelderse Lunteren met dirigent Erik Kluin ook 
nu weer aan het langste eind. Concordia uit 
Meterik eindigt op de tweede plaats. De Bazuin 
uit Tzummarum De Bazuin - TzummarumDe 
Bazuin - TzummarumDe Bazuin - Tzummarum-
wordt derde, gevolgd door Monte Corona uit 

Drie maanden 
volle bak de 
tanden zetten 
in één stuk is 
een uitdaging
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Kronenberg. Een beter steuntje in de rug om het 
evenement een nog bredere uitstraling te geven, 
kan de organisatie zich niet wensen. 
Jurylid Alex Schillings is voor het eerst van de 
partij op de ONFK. Hij beoordeelt al vele jaren 
in binnen- en buitenland en is onderhand wel 
wat gewend. Toch is ook hij onder de indruk van 
het evenement. “Heb je gezien hoeveel jongeren 
meespelen in de orkesten. Kijk eens de zaal in. 
Ongelofelijk”, zegt hij als de deelnemers uit de 

tweede en derde divisie in afwachting van de prijs-
uitreiking hebben plaatsgenomen in de zaal. De 
Friezen zullen het zelf wellicht niet beseffen, maar 
afgezet tegen het landelijke beeld is de inbreng 
van jongeren in de Friese fanfareorkesten inder-
daad opvallend groot. In andere delen van ons 
land spelen ook hele hordes jongeren mee in de 
orkesten. Maar in Friesland is het aandeel 30-min-
ners aanmerkelijk groter dan elders. Jongeren zijn 
de dragende krachten binnen de orkesten. Ook 
opmerkelijk: nergens in het land is de vrouwelijke 
inbreng zo groot als in Friesland.

Bij het begin van ons bezoek toonde voorzitter 
Anna Martha van der Mei zich verbaasd over het 
succes van de ONFK. Maar hoe langer we rond-
struinen door De Lawei hoe meer aanknopings-
punten we vinden om dat succes te verklaren. 
Het is een combinatie van factoren. Het begint 
bij de bezetting van de deelnemende fanfareor-
kesten. Het zijn veelal jongeren die midden in 
het leven staan. Dynamisch, prestatiegericht, 

netwerkers. De wed-
strijdformule past per-
fect bij deze lichting. 
Met tot vervelends toe 
anderhalf jaar zweten 
op een concourspro-
gramma, hoef je bij 
deze muzikanten niet 
aan te komen. Drie 
maanden volle bak de 
tanden zetten in één 
stuk is juist een uitda-
ging voor hen. Mislukt 

het? Pech gehad. Volgend jaar opnieuw. 
Bovendien hebben Anna Martha van der Mei 
en haar team rond het festival een sfeer weten te 
creëren die past bij deze tijd. Naast een eigentijdse 
en tot in details doorgevoerde huisstijl, zet de 
organisatie nadrukkelijk in op het gebruik van 
de sociale media. Niet alleen via een fris ogende 
interactieve website maar ook door bijvoorbeeld 
de projectie van twitter-berichten op een wand in 
de foyer van De Lawei. Niet dat al die tweets nu 
wereldschokkende informatie opleveren, maar 
het sluit wel aan bij waar de jeugd dagelijks mee 

bezig is. Ook het feit dat de hele wedstrijd via een 
livestreamverbinding gevolgd kan worden op 
de website van Omrop Fryslân past bij deze tijd. 
Verdeeld over het weekeinde loggen ruim 5000 
unieke bezoekers samen ruim 13000 keer in op 
de live-uitzendingen. Tot in Australië, Indone-
sië, Nieuw-Zeeland en een wellicht verdwaalde 
Keniaan aan toe. De enthousiaste inzet van de 
leden van de organisatiestichting en de veelal 
jonge vrijwilligers zorgt ervoor dat de jonge 
muzikanten zich thuis voelen in De Lawei. Al 
die factoren geven de ONFK een laagdrempelig 
karakter. Door de korte voorbereidingstijd is het 
allemaal goed te overzien. Muzikanten kijken er 
niet als een berg tegenop. Staan er daardoor ook 
eerder voor open om vaker deel te nemen. De 
hele entourage is minder zwaar beladen dan bij 
een regulier concertconcours. Zonder dat dit per 
se leidt tot populistisch kwaliteitsverlies. Jongeren 
lopen de deur bij McDonalds niet alleen plat 
omdat de hamburgers er zo lekker smaken. Het 
hele plaatje spreekt hen aan. De wereldberoemde 
KSK&W-filosofie van de hamburgergigant staat 
voor innovatie, hoge kwaliteit, goede service 
en een eigentijdse uitstraling. Aspecten die ook 
passen bij de belangrijkste consumenten van de 
ONFK: de muzikanten van de Generatie Z. 

De hele entourage is 
minder zwaar beladen 
dan bij een regulier 
concertconcours

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in 

deze uitgave.
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Roy Schijff kreeg de prijs omdat hij zich al dertig 
jaar inzet voor de promotie van de symfonische 
blaasmuziek. In de jaren tachtig en negentig was 
hij als eindredacteur en programmamaker ver-
bonden aan de KRO-serie Zin in Muziek op Ra-
dio 4. Ook was hij van 1990 tot 2002 producent 
van de concertcyclus Symfonische Blaasmuziek 
in het toenmalige Muziekcentrum Vredenburg 
in Utrecht. Mede door deze initiatieven kreeg 
de blaasmuziek in ons land een professioneel 
podium. De laatste jaren verzorgt Schijff onder 
andere televisieproducties en concertregistraties 
zoals het programma Blazers in Concert. Ook 
zet hij zich in voor jong (blaas)muziektalent en 
bevordert hij de samenwerking tussen amateurs 
en professionals.
De Heinz Friesen Bokaal wordt door de stich-

ting Symfonische Blaasmuziek toegekend aan 
personen die zich bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de blaasmuziek. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit de voorzitters van de 
Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspan-
ning van Beek en Donk, Koninklijke Philharmo-
nie van Bocholtz, Koninklijke Harmonie Pieter 
Aafjes uit Culemborg, Koninklijke Sophia’s 
Vereeniging uit Loon op Zand en Harmonie Sint 
Michaël uit Thorn. De uitreiking vond plaats 
tijdens een concert door de orkesten van Culem-
borg en Loon op Zand, beide onder leiding van 
Heinz Friesen. Eerder ontvingen Heinz Friesen 
(dirigent), Huub Kennis (voorzitter concert-
serie Verrassende Ontmoetingen) en Bert van 
de Weijer (oud-voorzitter WMC Kerkrade) de 
Heinz Friesen Bokaal. 

Programmamaker Roy Schijff heeft voor zijn vele verdiensten voor de blaasmuziek 

de Heinz Friesen Bokaal ontvangen.

TEKST: ONZE REDACTIE

Friesen Bokaal voor Roy Schijff

Voorzitter Peter Essers van de stichting Sym-

fonische Blaasmuziek (links) reikt de Heinz 

Friesen Bokaal uit aan Roy Schijff.
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Fanfare Concordia hield er vele jaren in de 
nieuwjaarsnacht een bijzondere traditie op na. 
Bestuursleden en notabelen werden op de meest 
onchristelijke tijden verrast met een serenade. 
De nachtelijke muzikale hulde was bedoeld 
om geld in te zamelen voor de jeugdopleiding. 
Regelmatig kwam het voor dat de uitverkoren 
hoogwaardigheidsbekleder al op een oor lag. 
Slimmeriken hadden daar iets op gevonden. Om 
de muzikanten niet voor een dichte deur te laten 
staan, lieten de gulle gevers hun donatie per 
envelop aan een touwtje vanuit het slaapkamer-
raam naar beneden zakken.

Tijdens een parochiële vergadering in 1964 
werd het idee geopperd om een blaasmuzieken-
semble op te richten. Ittervoort was destijds nog 
een groeigemeente. Een muziekgezelschap zou 
een uitstekend bindingselement vormen tussen 

de autochtone inwoners en de nieuwkomers. 
Een enveloppenactie bracht voldoende financi-
ele middelen op om tweedehands instrumenten 
aan te schaffen. Een jaar later luisterde fanfare 
Concordia in de uniformen van het opgeheven 
muziekkorps van de Staatsmijn Maurits de 
sacramentsprocessie op. De bij elkaar gesprok-
kelde instrumenten vertoonden echter grote 
verschillen in klank en fabricage. Drie jaar na de 
oprichting werd met een lening van de gemeente 
een volledig nieuw instrumentarium gekocht. 
Het sociale aspect staat nog steeds hoog in het 
vaandel. “De vereniging brengt mensen uit alle 
hoeken van de gemeenschap bij elkaar”, ver-
woordt voorzitter Ralf Peeters het belangrijkste 
doel van de vereniging. 

Concordia maakte een uiterst succesvolle entree 
in de Limburgse muziekwereld. Na het con-

coursdebuut in 1968 in de toenmalige vierde 
afdeling beklom het orkest in sneltreinvaart de 
muzikale ladder. In een periode van nog geen 
kwart eeuw steeg het orkest met stip van niets 
naar de hoogste divisie. Fanfare Concordia staat 
sinds 1994 onder leiding van Maurice Daemen. 
Op dit moment telt het orkest 51 spelende 
leden. Peeters: “Door samen met de basisschool 
en de regionale muziekschool muziekprojec-
ten te organiseren, proberen we het bespelen 
van een instrument bij kinderen te stimuleren. 
Gemiddeld verwelkomen we ieder jaar vijf 
leerlingen in de blokfluitgroep. Voor een klein 
dorp als Ittervoort, met 1775 inwoners, is dat 
een mooi resultaat.”
Toch moet ook Concordia alle zeilen bijzet-
ten om het hoofd boven water te houden. “De 
omstandigheden worden steeds moeilijker”, 
verklaart Peeters. “Subsidievermindering, 
dreigende sluiting van het gemeenschapshuis, 
vergrijzing, veranderende sociale behoeftes, 
etc. We zijn er echter van overtuigd dat we het 
huidige peil kunnen vasthouden.”

Concordia heeft de festiviteiten rond het 50-jarig 
bestaan verdeeld over het hele jaar. Zaterdag 27 juni 
(20.00 uur) vindt in het Munttheater in Weert het 
jubileumconcert The Music of Queen plaats. 
Medewerking verlenen onder andere gemengd 
koor Vivace Ittervoort, The Ray Stabbing Sin-
gers, Vocal Group Mystique en zangeres Wendy 
van Dooren. Van vrijdag 2 tot en met zondag 
4 oktober maakt de jubilerende vereniging 
een concertreis naar Luxemburg. Zaterdag 7 
november (20.00 uur) staat in cultureel centrum 
De Mortel in Ittervoort een nieuwe aflevering 
van de cross-overserie Colours of Music op het 
programma. Het jubileumjaar sluit zondag 20 
december (14.00 uur) met een slotconcert in 
kerstsfeer in De Mortel. Informatie: www.fanfa-
reconcordia.nl. 

Fanfare Concordia uit Ittervoort klom in een tijdsbestek van 25 jaar van niets naar 

de superieure afdeling (eerste divisie). Met muziek de saamhorigheid bevorderen is 

vijftig jaar na de oprichting nog steeds het belangrijkste doel van de vereniging.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Concordia steeg met stip
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Philharmonie zuidnederland zoekt deze 
maand het achterland op. Het in 2013 uit de 
fusie van het Limburgs Symfonie Orkest en 
Het Brabants Orkest ontstane professionele 
symfonieorkest gaat op bezoek bij amateur-
verenigingen in Noord-Brabant en Limburg. 
De concertreeks vindt plaats in samenwer-
king met de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen en de Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen. Voor 2500 euro kunnen 
harmonieën en fanfares het symfonisch ge-
zelschap een avondje in huis halen. Letterlijk 
soms. Want hier en daar speelt het orkest 
echt in het repetitielokaal van de vereniging. 
“Het project is op de eerste plaats bedoeld 
om kennis aan elkaar over te dragen”, vertelt 
Jos Roeden, artistiek programmeur van de 
philharmonie zuidnederland. “Verder hopen 
we als philharmonie hiermee nieuw publiek 
aan te boren. We komen tijdens deze tournee 
op plekken waar we normaal niet komen. In 
sporthallen, kerken en gemeenschapshuizen 
van dorpen waar de verenigingen gevestigd 
zijn. Omdat hafabraliefhebbers al geïnte-
resseerd zijn in muziek is dit voor ons een 
interessante doelgroep.”

Philharmonie zuidnederland is met 110 musici 
het grootste professionele symfonieorkest van 
ons land. Voor de hafabraconcerten wordt het 
orkest in tweeën gesplitst. Tussen 24 en 28 juni 
delen in totaal acht amateurverenigingen van 
de derde divisie tot en met de concertdivisie het 
podium met het symfonieorkest van Zuid-Ne-
derland. Vier in Limburg en vier in Noord-Bra-
bant, geografisch verdeeld over beide provincies. 
In totaal meldden zich 27 blaasorkesten voor 
het project aan. Verenigingen die buiten de boot 
zijn gevallen, komen volgend jaar in aanmerking 
voor een gezamenlijk optreden met de pilhar-
monie. Roeden: “Het toenmalige Limburgs 
Symfonie Orkest heeft in 2013 eenzelfde project 
gedaan met Limburgse verenigingen. Dat was 
een groot succes. Toen al is aangegeven dat we 
hiermee willen doorgaan. De Brabantse vereni-
gingen doen nu voor het eerst mee.”

De lokale vereniging opent het muzikale treffen 
met een concert van circa drie kwartier. Na de 
pauze betreedt het symfonieorkest het podium. 
Daar blijft het niet bij. Ook op andere manie-
ren worden de profs en amateurs met elkaar in 
verbinding gebracht. In Brabant geven musici 

van philzuid workshops en partijrepetities bij 
amateurorkesten, waarbij diverse facetten aan 
bod komen. Bij de meeste concerten soleren 
professionele musici van de philharmonie met 
begeleiding van het amateurorkest. Ook krijgen 
de dirigenten van de blaasorkesten een once in a 
lifetime kans om het symfonieorkest te dirigeren. 
Ter voorbereiding op hun gastdirectie krijgen ze 
pianorepetities onder leiding van de dirigenten 
van philzuid en zijn er twee momenten inge-
pland om met het voltallige orkest te repeteren. 
Medewerkers van philharmonie zuidnederland 
staan bovendien klaar om besturen van de ama-
teurverenigingen te adviseren over praktische 
zaken op het gebied van organisatie en marke-
ting. “Alles wordt aangegrepen om het plezier in 
muziek maken met elkaar te delen”, zegt Roeden. 
“Daarbij komen alle vormen van samenwerking 
aan bod. Het enige dat we niet doen is samenspe-
len. En dat alleen om praktische redenen.”

Ook in de programmering wordt nadrukke-
lijk een brug geslagen tussen de symfonie- en 
blaasmuziekwereld. Zo legt philzuid speciaal 
voor deze concertreeks voor amateurblazers 
herkenbare werken op de lessenaar. Roeden: 
“Het symfonieorkest speelt werken die ook voor 
harmonieën of fanfares bewerkt zijn of waarbij 
het omgekeerde het geval is. Of werken van 
componisten die voor beide bezettingen muziek 

Philharmonie zuidnederland toert deze maand langs lokale 

gemeenschapshuizen en sporthallen in Noord-Brabant en 

Limburg om op te treden met de plaatselijke harmonie of 

fanfare. Veel blazers van het grootste professionele symfonie-

orkest van Nederland keren daarmee even terug in de wereld 

waarin ze hun eerste noten speelden. Kruisbestuiving tussen 

professionals en amateurmuzikanten in optima forma. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: SIMON VAN BOXTEL/FV MEDIA PRODUCTIES

Philzuid slaat 
brug met 
amateursector

Sven Smeets.
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geschreven hebben. We willen de concerten 
hiermee voor blaasmuzikanten aantrekkelijk en 
toegankelijk maken.” Bovendien krijgen de win-
naars van de solistenkampioenschappen van de 
Brabantse en Limburgse bond de kans om met 
begeleiding van philharmonie zuidnederland 
een solistisch werk uit te voeren.  

Niet alleen de amateurmuzikanten verheugen 
zich op de samenwerking. Volgens Roeden 
kijken ook de professionals er naar uit. “De 
musici begrijpen heel goed hoe belangrijk dit 
soort projecten zijn. Het zijn juist dit soort 
initiatieven die ons orkest zo speciaal maken. 
Maar ze vinden het ook echt leuk om te doen. 
Iedere musicus heeft wel een solowerk dat hij 
graag eens zou willen uitvoeren maar waarvoor 
tot nu toe de gelegenheid ontbrak. Ze vinden het 
geweldig dat ze die kans nu wel krijgen. Ook tij-
dens workshops hun kennis en ervaring op een 
directe manier overbrengen op anderen zien ze 
als een leuke uitdaging. Andersom zal het voor 
een amateurmuzikant heel inspirerend zijn om 
dingen te horen van iemand die de hele dag met 
dat vak bezig is.”

Een concert van philharmonie zuidnederland 
kost 2500 euro. Het amateurorkest neemt bo-
vendien de organisatie voor zijn rekening. Wie 
het echter slim aanpakt, kan er een mooie cent 

aan overhouden. De opbrengst komt namelijk 
geheel ten goede aan de amateurvereniging. 
De enige voorwaarde is dat de toegangsprijs niet 
hoger is dan vijftien euro en dat kinderen tot 12 
jaar gratis naar binnen mogen.  Philharmonie 
zuidnederland speelt in Noord-Brabant onder 
leiding van Arjan Tien Ouverture uit Russlan 
en Ludmilla van M. Glinka, Suite nr. 1 uit Peer 
Gynt van E. Grieg en Slavische Dans nr 1 van A. 
Dvorák. De dirigenten van de Brabantse ama-
teurorkesten leiden het symfonisch orkest door 

Ouverture uit Prince Igor van A. Borodin. Verder 
begeleidt het orkest de Brabantse kampioenen 
Kim Sweerts (fluit) in Dance of the blessed spirits 
uit Orpheus en Eurydice van C.W. Gluck en Bas 
Lodewijks (saxofoon) in Scaramouche van D. 
Milhaud. De amateurverenigingen op hun beurt 
begeleiden solisten van philzuid: KSH Phileu-
tonia Helmond begeleidt klarinettist Arno van 

Houtert in het 2e Klarinetconcert van Navarro, 
fanfare Vriendenkring uit Overloon trombonist  
Quirijn van de Bijlaard in Colors for Trombo-
ne van Bert Appermont, harmonie Euphonia 
Teteringen hoornist Peter Hoeben in Cape Horn 
van Otto M. Schwarz en muziekvereniging Sint 
Gregorius uit Haaren tubaïst Ries Schellekens. 

In Limburg staat philharmonie zuidneder-
land in Overture uit Luisa Miller van G. Verdi, 
Soirées musicales van B. Britten, Pas de deux uit 

De Notenkraker van P.I. Tsjaikovski en Spitfire 
prelude and fugue van W. Walton onder leiding 
van Enrico Delamboye. De dirigenten van de 
hafaorkesten van Haelen en Bocholtz dirigeren 
het symfonieorkest in Slavische Dans nr 3 en 15 
van A. Dvorák. De jonge amateursolisten zijn 
Loes Geelen (bugel) met Méditation uit Thaïs 
van J. Massenet en Sven Smeets (altsaxofoon) 

‘ Een mooie gelegenheid 
om te laten zien wat een 
 harmonie in huis heeft’

Bas Lodewijks. Kim Sweerts. Loes Geelen.
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met Romance uit het Saxofoonconcert van R. Bin-
ge. Verder begeleidt harmonie Sint Gertrudis uit 
Beesel philzuid-hoboïste Tanja van der Kooij in 
Autumn Soli van J. Barnes, harmonie Philome-
na uit Haelen violiste Lei Wang in Theme from 
Schindler’s List van J. Williams en de Koninklijke 
Philharmonie van Bocholtz cellist Gabriael 
Arias Luna in deel 1 en 5 uit Concert voor cello en 
blaasorkest van F. Gulda.

Bij de amateurverenigingen is het initiatief 
enthousiast ontvangen. “Dit past in de koers 
die we als vereniging voor ogen hebben”, zegt 
voorzitter Addy Slaats van muziekvereniging 
Sint Gregorius uit Haaren. “We zijn continue 
op zoek naar nieuwe kansen die zowel voor mu-
zikanten als publiek aantrekkelijk zijn. Toen de 
mogelijkheid werd geboden om te concerteren 
met een professioneel orkest als philharmonie 

zuidnederland hebben we ook geen moment 
getwijfeld.” Slaats verwacht dat het project een 
boost geeft aan de muzikale ontwikkeling van 
zijn vereniging. “Met name de workshops zullen 
zeer leerzaam zijn voor de leden. Verder zal 
de aantrekkingskracht van onze vereniging op 
potentiële muzikanten, niet alleen uit Haaren 

maar ook vanuit de regio, toenemen.” Ook ziet 
Raats het project als een buitenkansje om het 
imago van de blaasmuziek op te poetsen. “Zo’n 
concert is een mooie gelegenheid om aan het 
publiek te laten zien wat een harmonie in huis 
heeft. Te vaak horen we nog dat het publiek een 
ouderwets beeld heeft van een harmonie of 
fanfare waarbij buitenoptredens zoals serenades 
en marcheren op straat centraal staan. Dat is 
natuurlijk al lang achterhaald.”
Voor de jonge amateursolisten zijn de concer-
ten een uitgelezen kans om te snuffelen aan het 

grote werk. “Wat een geweldig initiatief !”, zegt 
saxofonist Sven Smeets die met begeleiding 
van de philharmonie zuid soleert in Reuver en 
Bocholtz. “De perfecte manier om amateurmu-
zikanten en professionals dichter bij elkaar te 
brengen.” De 18-jarige muzikant van fanfare Sint 
Cecilia Helden en de Koninklijke Harmonie 

van Thorn speelt tijdens de concerten Romance, 
het 2e deel uit Concerto van Binge. “Mijn kracht 
ligt in rustige, gevoelige werken. Daarom viel 
de keuze al snel op dit werk. Het is een rustig, 
romantisch werk waarin ik goed mijn gevoel 
kan omschrijven. Het dromerige karakter maakt 
het zeer aangenaam om naar te luisteren.” Sven 
verheugt zich enorm op de concerten met 
philzuid. “Ik kijk er enorm naar uit. Als muzikant 
probeer je je grenzen telkens te verleggen. Dit 
concert past prima bij die doelstelling. Het is een 
geweldige uitdaging!” 

Speellijst Hafabra
concerten met 
 philharmonie 
 zuidnederland
•  Woensdag 24 juni, 20.00 uur: Sint Remigi-

uskerk Schimmert met fanfare Sint Caecilia 

Schimmert en Loes Geelen (bugel) als solist.

•  Woensdag 24 juni, 20.00 uur: Theater ’t 

Speelhuis Helmond met KSH Phileutonia 

Helmond en Arno van Houtert (klarinet) en 

Kim Sweerts (fluit) als solisten.

•  Donderdag 25 juni, 20.00 uur: Sporthal 

Overloon met fanfare Vriendenkring Overloon 

en Quirijn van de Bijlaard (trombone) en Bas 

Lodewijks (saxofoon) als solisten.

•  Vrijdag 26 juni, 20.00 uur: zalencentrum De 

Schakel Reuver met harmonie Sint Gertrudis 

Beesel en Tanja van der Kooij (hobo) en Sven 

Smeets (altsaxofoon) als solisten.

•  Vrijdag 26 juni, 20.00 uur: Onze Lieve 

Vrouwelyceum Breda met harmonie Euphonia 

Teteringen en Peter Hoeben (hoorn) en Kim 

Sweerts (fluit) als solisten.

•  Zaterdag 27 juni, 20.00 uur: Sint Lambertuskerk 

Haelen met harmonie Philomena Haelen en Lei 

Wang (viool) en Loes Geelen (bugel) als solisten. 

•  Zaterdag 27 juni, 20.00 uur: Sporthal Haaren 

met muziekvereniging Sint Gregorius Haaren 

en Ries Schellekens (tuba) en Bas Lodewijks 

(saxofoon) als solisten.

•  Zondag 28 juni, 20.00 uur: Harmoniezaal 

Bocholtz met Koninklijke Philharmonie Bocholtz 

en Gabriael Arias Luna (cello) en Sven Smeets 

(altsaxofoon) als solisten.

‘ De perfecte manier om 
 amateurmuzikanten en 
 professionals dichter bij  
elkaar te brengen’
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Marielies Schelhaas geeft sinds september 2013 
leiding aan de afdeling Bestedingen (14 mede-
werkers) van het Cultuurfonds. Ze is verantwoor-
delijk voor het ontwikkelen, bewaken en uitvoe-
ren van het bestedingenbeleid. Jaarlijks 
kent het Cultuurfonds voor een 
bedrag van 30 miljoen euro 
aan bijdragen toe aan 
projecten en instellin-
gen op het gebied 
van cultuur, natuur 
en wetenschap in 
Nederland. Onge-
veer de helft van 
het budget wordt 
aangewend door het 
landelijk bureau en 
passeert het bureau van 
Marielies Schelhaas.  

Vorig jaar honoreerde het 
Cultuurfonds in totaal 3034 unieke 
verzoeken voor een financiële bijdrage. Dat is 65 
procent van de 4658 aanvragen die dat jaar aan 
de richtlijnen voldeden. Zo’n 75 procent van de 
aanvragen kwam van de provinciale afdelingen 
die tezamen 2281 unieke projecten, initiatieven 

of personen in de regio ondersteunden. De 
provinciale afdelingen keerden in 2014 alleen 
al aan muziekprojecten- en activiteiten ruim 2,5 
miljoen euro uit.

 
Schelhaas helpt graag een 

wijdverspreid misverstand 
binnen de amateurkunst 

uit de wereld. “Veel 
mensen in de ama-

teurwereld denken 
dat ons fonds alleen 
bedoeld is voor 
de professionele 
musici en muziek-

gezelschappen. Dat 
is het nadrukkelijk 

niet. Het ondersteunen 
van de amateurkunst is 

bijna onze corebusiness”, 
vertelt Schelhaas. “We zijn er 

sterk in en zijn er trots op.” Deze missie 
komt voort uit de ontstaansgeschiedenis van het 
Cultuurfonds. Toen Prins Bernhard in de Twee-
de Wereldoorlog 50.000 gulden bij elkaar bracht 
voor de aanschaf van Spitfire-vliegtuigen had 
het fonds vooral een taak in het ondersteunen 

van de fysieke weerbaarheid van de Nederlandse 
bevolking. Na de oorlog was dat niet meer nodig. 
Het geld dat over was, werd ingezet voor ‘het 
ondersteunen van de geestelijke weerbaarheid’.  
 
Op het landelijk bureau in Amsterdam hebben 
ze nog wel eens te maken met aanvragen die 
eigenlijk thuishoren bij een provinciale afdeling. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt jaarlijks zo’n 3000 projec-
ten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland 
voor ruim 30 miljoen euro. In dit tweede deel van een tweeluik over het 
Cultuurfonds anno 2015, vertelt Marielies Schelhaas, Hoofd Bestedin-
gen, over do’s en don’ts bij het aanvragen van een financiële bijdrage.

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO: ESTHER CAMMELOT 
 

Cultuurfonds tuk 
op draagvlak en 
 publieksbereik 

Bijdrage aan 
 muziekeducatie 
Een aansprekend voorbeeld van een bijdrage 

uit het Prins Bernhard Cultuurfonds. De afdeling 

Utrecht honoreerde het muziekeducatieproject 

De Muziekroute naar het Muziekpaleis met 

10.000 euro. Dit is een grootschalig project voor 

muziekonderwijs, verspreid over drie jaar, waarbij 

zeker elf scholen uit de Utrechtse wijk Overvecht 

zijn betrokken en meer dan 250 kinderen in de 

leeftijdscategorie 4-12 jaar. De Muziekroute naar 

het Muziekpaleis wordt ook ondersteund door 

het subsidieprogramma Kinderen Maken Muziek, 

het bekende initiatief van het Oranjefonds en het 

Fonds voor Cultuurparticipatie.

ALGEMEEN INFORMATIEF

46



Het landelijke bureau beoordeelt alleen de aan-
vragen voor projecten met een landelijk bereik. 
“Tegenwoordig zijn de lijntjes met de afdelingen 
korter en sturen we de aanvragen door naar de 
provinciale afdeling waar het geplande project 
plaats gaat vinden”, vertelt Schelhaas. 

Twee aspecten zijn heel belangrijke succesfac-
toren voor aanvragen. “Allereerst vinden wij het 
heel belangrijk dat de indienende vereniging 

of stichting zelf een duidelijke rol heeft in een 
project van amateurkunst”, geeft Schelhaas aan. 
Daarnaast moeten projecten en activiteiten een 
breed publiek bereiken. “Daarmee onderstrepen 
we het maatschappelijk belang van de amateur-
kunst. We zien cultuur graag als breedtesport.” 
Het is trouwens een pré in de beoordelingspro-
cedure wanneer er veel vrijwilligers betrokken 

zijn bij de uitvoering van een projectplan. Schel-
haas: “We lezen graag in de plannen dat er een 
breed draagvlak is voor een initiatief. Als er veel 
vrijwilligers bij betrokken zijn, is dat voor ons 
een teken dat het met het draagvlak wel goed zit.” 

Hoe verloopt nu een aanvraag voor subsidie? Een 
goede voorbereiding is het halve werk. En dat 
begint met het raadplegen van de zogenoemde 
richtlijnenwijzer, te vinden op de website van het 

fonds. “Sinds we een 
duidelijke richtlijnen-
wijzer hebben, gaat 
daar niet zoveel mis 
mee”, vertelt Schelhaas. 
“De ervaring leert 
dat mensen vrij snel 
kunnen vaststellen of 
hun project al of niet in 
aanmerking komt voor 

een bijdrage van ons fonds.” In zo’n tien stappen 
leidt deze digitale wegwijzer een potentiële aan-
vrager door de randvoorwaarden en criteria die 
het Cultuurfonds hanteert.  

Projectinitiatieven op het terrein van muziek 
ondergaan bij een fondsaanvraag verschillende 
stadia van beoordeling. Bij het landelijk bureau 

gebeurt dat als volgt. Na het indienen toetst de 
adviseur Muziek of aan alle drempelcriteria vol-
daan wordt. Zo mag een project nog niet gestart 
zijn, moet het in Nederland plaatsvinden, mag er 
niet aangevraagd worden voor reguliere activi-
teiten of investeringen en moet er sprake zijn van 
een ‘onmiskenbaar landelijk’ belang, uitstraling 
of functie. De medewerker Muziek bereidt het 
werk van de adviescommissie Muziek voor. “De 
adviescommissie Muziek, met onder andere 
saxofoniste Candy Dulfer in haar midden, is 
één van onze zes vaste adviescommissies. De 
commissie praat over de aanvraag, wikt en weegt 
en bekijkt ook of er voldoende budget beschik-
baar is.” Het advies van de commissie wordt 
veelal opgevolgd. Vaak wordt bij de toekenning 
goed gekeken welk fonds-op-naam past bij een 
bepaald project. Het Cultuurfonds beheert na-
melijk ruim 350 zogeheten CultuurFondsen op 
Naam waarbij particulieren, bedrijven en stich-
tingen door het ondersteunen van projecten op 
het gebied van cultuur, natuur en wetenschap 
hun betrokkenheid tonen.

Financiën zijn nog wel eens een lastig punt. Dat 
vergt specifieke kennis. Niet iedere penning-
meester is bedreven in het maken van een goede, 
sluitende, projectbegroting en een dekkings-
plan. Een tweede misverstand stelt Schelhaas 
graag aan de orde. Het misverstand dat het toch 
geen zin heeft om een bijdrage aan te vragen. De 
kans op toewijzing van een aanvraag is bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds namelijk groot. 
“Zodra aanvragen voldoen aan de drempelcri-
teria hebben ze bij ons een vrij grote kans van 
slagen. Zeker 65 procent van de aanvragen wordt 
namelijk geheel of gedeeltelijk toegewezen. En 
het leuke is dat er vaak meer financiers volgen 
zodra het Prins Bernhard Cultuurfonds een 
project honoreert. Wij merken dat onze honore-
ring als een kwaliteitsstempel gezien wordt door 
collega-fondsen.” 

‘ We zien cultuur graag 
als breedtesport’

Meer informatie:  

www.cultuurfonds.nl/richtlijnenwijzer. 

Hoofd Bestedingen Marielies Schelhaas: “Een breed draagvlak is een pre.”
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Werner Janssen is een van die beroepsmuzikanten 
die niet alleen ‘hun ding’ doen bij zijn bestaande 
orkesten. Hij gaat er actief op uit en brengt bij-
voorbeeld muzikanten uit de hafabrasector graag 
wat bij over lichte muziek. Janssen is bandleider 
van meerdere bigbands en werkt met orkesten 
zoals het Metropole Orkest, de WDR Big Band 
en vele andere formaties. Verder is hij componist. 
“Mijn composities verbinden de speelmanier 

uit de lichte muziek met de traditionele manier 
van spelen in de hafabrawereld”, legt hij uit. “Met 
name als het gaat om facetten zoals articulatie, 
frasering en eenvoudige improvisatie.”
Werner Janssen over zijn drijfveren om met 
de amateurmusici aan de slag te gaan: “Mijn 
ervaring is dat veel muzikanten uit de blaasmu-
ziek best open staan voor lichte muziek. Het zit 
echter vaak niet in hun cultuur om deze kant van 
de muziek eens te benaderen. Aan improviseren 
zitten meerdere kanten. Het geeft niet alleen een 

andere dimensie aan je manier van spelen, het 
is ook een methode om jezelf uit te drukken. De 
ene muzikant doet dat eerder dan de andere. 
Ik merk tijdens een repetitie bij een harmonie 
of fanfare dat als er eenmaal één schaap over de 
dam is, er spoedig meerdere volgen.”
Dirigent Paul Oligschläger van Kunst & Vriend-
schap is blij met de komst van Werner Janssen 
op deze bijzondere repetitieavond. Oligschläger 

dirigeert meerdere 
fanfares en was onder 
meer 26 jaar actief als 
baritonsaxofonist bij 
de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine. 
Oligschläger blikt 
terug op de workshop. 
“Ik promoot eigenlijk 
al jaren lang lichte 
muziek in de hafabra-
sector. Als muzikant 
van de Marinierska-

pel der Koninklijke Marine heb ik altijd na de 
pauze een licht programma gespeeld. Ik heb 
geprobeerd dat over te dragen bij de vereni-
gingen waar ik dirigent was en ben. We hebben 
bij de Marinierskapel het voorrecht gehad om 
met tal van grootheden uit de lichte muziek te 
mogen werken. Dat probeer ik mee te nemen 
naar mijn verenigingen. In het verleden heb ik 
bij diverse verenigingen vele gastmuzikanten 
uit de lichte muziek als solist laten optreden, tot 
en met het combo van de Marinierskapel. Toen 

Muzikanten van harmonieën, fanfares en brassbands leren hoe leuk en leerzaam 

improviseren is. Met die missie verzorgde jazzsaxofonist, componist en docent Wer-

ner Janssen een workshop bij fanfare Kunst & Vriendschap uit Partij-Wittem. Op 

een laagdrempelige manier gingen de Limburgse amateurmuzikanten aan de 

slag met zijn speciaal hiervoor geschreven compositie The Druid Festivals Suite. 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FRANK VERGOOSSEN

Improviseren is 
vooral durven doen

‘ Improviseren is  
een methode om  
jezelf uit te drukken’

Werner Jansen maakt hafabramuzikanten 

enthousiast voor improvisatie. 

BLAASMUZIEK BIGBAND/JAZZ
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ik las dat Werner een compositie had gemaakt 
met improvisaties, heb ik hem meteen gemaild 
dat ik daar graag mijn medewerking aan wilde 
verlenen. Ik vind dat in de opleidingen ook 
ruimte moet zijn voor lichte muziek. Vandaar 
dit initiatief. Bij sommige orkesten gebeurt dat 
gelukkig al. Daar krijgen leerlingen onderwijs 
in zowel de klassieke als lichte muziek. Bij mijn 
orkesten blijft lichte muziek dus niet beperkt tot 
een eenmalig uitstapje.”
Slagwerker Roel Meessen koppelt ook graag zijn 
ervaringen terug. Meessen is beroepsmuzikant 
en werkt als freelancer. Hij drumt bij zijn vaste 
bands, geeft les en arrangeert. “Ik ben ‘klassiek’ 
opgevoed, maar heb de studie Pop en Jazz aan 
het Conservatorium in Maastricht gevolgd. 
Daardoor kwam ik al snel in aanraking met lichte 
muziek.” Hij weet uit ervaring dat lichte muziek 
voor veel muzikanten uit de hafabrawereld iets 
heel anders is dan ze gewend zijn. “Daarom 
was ik zo benieuwd naar de workshop. Werner 
Janssen brengt het heel leuk. Hoe werkt een 
streep en een punt, wanneer mag je de grens 
en de muzikale vrijheid even opzoeken, etc? 
Gedurende de avond merk je dat de muzikanten 
loskomen. Bovendien zet het ze aan het denken. 
Dat zie je terug. Deze avond heeft mij en vast 
ook de rest van de vereniging meer inzicht in de 
lichte muziek gegeven.”
Ook Jörg Oligschläger blikt terug op de work-
shop. Hij speelt sopraansaxofoon bij Kunst & 

Vriendschap. “Aangezien wij bij de fanfare al 
vele jaren lichte muziek proberen te spelen, 
waren de basisprincipes wel enigszins bekend”, 
zegt hij. Oligschläger speelt bovendien bij een 
band met verscheidende muzikanten die op 

conservatoriumniveau zijn afgestudeerd in de 
lichte muziek. Daardoor had hij al beduidend 
meer bagage dan het gros van zijn clubgenoten. 
Wat hem betreft had Janssen dan ook dieper 
mogen ingaan op specifieke aspecten van het 
improviseren. “Qua speelwijze zou er wat meer 
op details gewerkt mogen worden. Bijvoor-
beeld: hoe speel je bepaalde noten? Dat soort 
facetten. Daar had ik persoonlijk wel wat meer 
van verwacht.” Toch is Oligschläger ervan 
overtuigd dat veel orkesten door deze work-
shop een andere kijk op lichte muziek kunnen 
krijgen. “De manier van werken van Werner 

was prettig. Hij dwingt niemand en staat open 
voor opmerkingen. Ook is de speciaal hiervoor 
geschreven compositie The Druid Festivals 
Suite een heel leuk werk om te spelen. Ik denk 
dat deze workshop voor heel veel korpsen inte-

ressant is. Zeker om 
te ervaren dat lichte 
muziek absoluut niet 
betekent ‘makkelijke-
re muziek’. Het wordt 
door veel orkesten 
immers nog steeds 
gezien als een onder-
geschikt genre.”
Werner Jansen nog: 
“Ik proefde tijdens de 
avond veel enthousias-
me en leergierigheid. 

Na een voorzichtige aanloop kwamen steeds 
meer muzikanten los. Dat was mooi om te erva-
ren.” Dirigent Paul Oligschläger tot slot: “Wat 
mij betreft zouden veel meer verenigingen dit 
moeten doen. Sterker, het zou standaard moeten 
zijn opgenomen in het opleidingsprogramma 
van een klassiek blaasorkest.” 

‘ In de opleidingen 
moet ruimte zijn  
voor lichte muziek’

Informatie over de workshops improviseren van 

Werner Janssen: www.wernerjanssen.nl.

Muzikanten van fanfare Kunst & Vriendschap uit Partij-Wittem maken kennis met improviseren.
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Toen hij 10 jaar was, wist Hub van Laar het al. 
Hij wilde boer worden en trompetten maken. 
De eerste droom is in het klein uitgekomen: 
Hub heeft enkele schapen en trekt regelma-
tig de natuur in voor inspiratie en rust. De 
tweede droom heeft geresulteerd in wereld-
wijd succes. Vanuit Margraten en sinds 2010 
ook vanuit een vestiging in Markneukirchen 
(Duitsland) werken Hub en zijn zakenpartner 
Heidrun met een klein team aan de perfectie 

van trompetten en bugels die ze volledig zelf 
maken. Ondanks de hoge vraag blijven ze 
trouw aan de tijd en aandacht die ieder in-
strument verdient. Hub: ”Muziek is honderd 
procent gevoel.”

Hubs liefde voor muziek ontstond bij de 
plaatselijke harmonie. “Harmonieën en fanfa-
res waren hier in die tijd heel groot. Ik speelde 
trompet, later trombone en sinds kort cello.” 
De opleiding tot meester koperblaas-in-
strumentenmaker volgde hij in Stuttgart. 

Uit de hele wereld komen muzikanten naar Margraten voor een Van Laar. De trom-

petten en bugels van Hub van Laar worden wereldwijd verkocht en hoog gewaar-

deerd. Over het succes van de Limburgse instrumentenbouwer.  

Van Laar: instrumenten 
met passie

Hub van Laar: 
‘Groei niet 
 harder dan je 
hart je ingeeft’

Daar leerde hij Heidrun Jöchner kennen. 
Zij studeerde muziekhandel – en speelt zelf 
dwarsfluit. Zijn muzikaliteit en vakwerk en 
haar gevoel voor management en cijfers vorm-
den de perfecte combinatie om in 1990, na 
enkele stages in Amerika, hun onderneming 
te starten. 

De harmonieën en fanfares zorgden voor 
veel werk. Toch besloot Van Laar zo’n tien 
jaar geleden het brede reparatiewerk voor de 
plaatselijke harmonieën af te bouwen, om zich 

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK
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volledig te focussen op de productie en reparatie 
van trompetten en bugels. Met die specialisatie 
groeide Van Laar geleidelijk tot een wereldmerk. 
Hub: “Je moet doen wat goed voelt, kritiek 
krijg je toch wel. Ik zag dat de harmonieën aan 
populariteit inleverden. En ik wil iedere dag 
weer zin hebben in mijn werk. Daarom was deze 

keuze voor mij een logische.” Momenteel komt 
zeventig procent van de omzet van Van Laar uit 
het buitenland.

Muzikanten komen niet voor een trompet of 
bugel naar Margraten, maar voor een Van Laar. 
Hoe bereik je dat? Hub: “Luisteren, zien en 

creëren: dat zijn mijn 
passies. Die leg ik 
in ieder instrument. 
Iedere dag. Muzikan-
ten die hier komen 
voelen en zien dat.” 
Heidrun: “Welke 
weerstand en welk 
verloop zorgen voor 
het beste speelgemak? 
Hoe zwaar moet het 
instrument zijn? 

Het is moeilijk te duiden, en bovendien voor 
iedere muzikant ligt het anders. Hub heeft een 
uitzonderlijk goed gehoor. Hij hoort het direct 
als iets niet stemt. Maar hij luistert ook heel 
goed naar de wensen van de klant. Die vaardig-
heden, in combinatie met het ambacht, zorgt 
voor hoogwaardig geluid en de juiste intona-
tie.” De trompettisten van het Concertgebouw-
orkest, de WDR Bigband, Orchestre National 
de France, het Metropool Orkest, het orkest 
van de live Grammy show en heel veel meer en 
minder bekende professionele namen zweren 
bij een Van Laar. Hub: ‘De vraag naar goede 
instrumenten is groot. We zouden snel kunnen 
groeien, maar daar kiezen we bewust niet voor. 
Als we in omvang zouden verdubbelen, ben ik 
meer met management bezig dan met mijn vak 
en passie. Nu slaap ik ’s nachts uitstekend, en 
dat wil ik graag zo houden.” 

Heidrun Jöchner:  
‘We willen ons huidige 
topniveau koesteren  
en behouden’
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Wie is Richard Gerringa?
Ik ben dirigent en geef als slagwerkdocent les aan 
ongeveer 50 leerlingen. Ik werk inmiddels 19 jaar 
voor Defensie, eerst bijna 17 jaar bij de Koninklijke 
Militaire Kapel Johan Willem Friso en op dit mo-
ment bij het Fanfarekorps Nationale Reserve. Daar-
naast ben ik recent een muziekwinkel in Groningen 
begonnen voor verkoop, verhuur en repareren van 
muziekinstrumenten. Vanuit deze locatie verhuur 
ik ook podia, licht en geluid aan verenigingen. Al 
deze activiteiten doe ik met erg veel plezier.

Hobby’s buiten de muziek?
Naast alle muziekactiviteiten mag ik graag mo-
torrijden en parachutespringen.

Hoe ben je in de muziekwereld 
 terechtgekomen?
In ons gezin deden we eigenlijk allemaal aan 
muziek, zowel thuis als in verenigingsverband. 
Ik ben begonnen met AMV-les, daarna piano- 
en trompetlessen. Later volgden slagwerklessen 
en speelde ik in diverse orkesten, zowel op 
trompet als op slagwerk.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Tijdens mijn conservatoriumstudie ben ik als 
docent begonnen. Al vrij snel werd ik door twee 
verenigingen benaderd om dirigent van het slag-
werkensemble te worden. Een jeugdensemble 
en een derde divisie-ensemble waar ik veel heb 
geleerd en mij verder kon ontwikkelen. Later 
kwam er een ensemble uit een hogere divisie bij. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Als dirigent kun je de opgedane kennis over-
brengen op anderen en daarmee de muzikanten 

verder laten kijken dan alleen de noten op 
papier. Uiteindelijk moet je de optredens samen 
doen, dus probeer ik altijd een goede wissel-
werking tussen muzikanten en dirigent te creë-
ren, waarbij een goede sfeer tijdens de repetitie 
voorop staat. Vooral het opleiden van leerlingen 
en de muzikale groei van muzikanten geeft me 
veel voldoening.

Had of heb je een voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld. Wel heb ik gepro-
beerd veel te leren van dirigenten en docenten 
bij orkesten waarin ik gespeeld heb. 

Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit: 
gestemd, ongestemd of mix?
Alle vormen van slagwerkmuziek zijn interessant, 
maar ik ben opgegroeid met slagwerkensembles 
die zowel uit ongestemde als melodische slag-
werkinstrumenten bestonden. Ik dirigeer zowel 
gestemde als ongestemde slagwerkensembles, 
maar uiteindelijk gaat mijn voorkeur toch uit naar 
een gecombineerde bezetting.

Mooiste compositie voor concerterend 
slagwerkensemble?
Ik heb niet echt een voorkeur. Er zijn tal van 
mooie en boeiende composities en hopelijk 
volgen er nog vele meer. 
 
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Een recentelijk hoogtepunt was het winnen van 
de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschap-
pen 2015 in de basisklasse met het B-ensemble 
van Concordia Middelstum. Fantastisch hoe zo’n 
jeugdige groep slagwerkers met ongeveer een 
uur repetitie per week dit heeft weten te bereiken. 

Voor mij is echter een optreden waarbij iedereen 
speelplezier heeft en waarbij muzikale beleving 
aanwezig is zeer zeker ook succesvol.

Concoursen of concerten?
Beide bieden voor mij uitdaging.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Concoursen zijn goed om het niveau te laten 
groeien door onder andere intensieve lessen en 
(sectie)repetities. Het meedoen in wedstrijdver-
band geeft voldoening, maar ik vind een goed 
concert minstens zo belangrijk. 

Er is momenteel een discussie gaande om 
de verplichte repertoria af te schaffen. Hoe 
sta jij hierin?
Wat mij betreft hoeft het verplichte repertorium 
niet helemaal afgeschaft te worden. De regels 
zijn sowieso al wat soepeler. Er moet nog wel een 
verplicht werk worden gespeeld, maar vroeger was 
hier ook een minimale tijdslimiet aan verbonden. 
Nu is één werk uit het repertorium voldoende. 
Ook zijn er in het land diverse concoursen of 
festivals waarbij je ervoor kunt kiezen om alleen 
een verplicht werk of alleen een keuzeprogramma 
te spelen. Het is wel belangrijk om wat het niveau 
van de stukken betreft een bepaalde kwaliteit te 
waarborgen. Dit moet bij volledige keuzeprogram-
ma’s ook bewaakt worden door de jury.

Ook wordt gediscussieerd over de invoe-
ring van het One World System bij (bonds)
wedstrijden voor slagwerkensembles. Hoe 
sta je hier tegenover?
Ik heb met het One World System nog niet veel 
ervaring als dirigent. Op dit moment is het meer 

In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of 

instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering gaat dirigent Richard 

Gerringa in op actuele ontwikkelingen in de slagwerksector.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE 

‘ Niveau groeit mee 
met het speelplezier’

SHOW MARS PERCUSSIE DE DIRIGENT
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op de mars- en showsector gericht. Het zou goed 
zijn om de komende tijd nogmaals met jury-
leden en dirigenten hierover van gedachten te 
wisselen. De manier van jurering moet duidelijk 
zijn voor iedereen, anders heeft het weinig zin. 

Een van de beoordelingscriteria uit het 
One World System is General Effect (wat 
doet het met mij?). Hoe sta je tegenover de 
toepassing van zo’n subjectief element?
Op zich wel positief, maar ik zie bij podium-
concoursen de meerwaarde nog niet helemaal. 
Beleving is altijd subjectief. Bij showkorpsen 
denk ik dat deze beoordeling op dit moment 
beter tot zijn recht komt.

Biedt het One World System je meer muzi-
kale mogelijkheden?
De mogelijkheden die er op dit moment zijn, zijn 
wat mij betreft ook voldoende. Maar nogmaals, ik 
heb vooralsnog weinig ervaring met dit systeem. 

Zou je voor een concours waarop het One 
World System wordt toegepast een ander 
programma samenstellen dan voor een 
concours met de traditionele beoordeling?
Nee. Ik bepaal voor een concours altijd de wer-

ken die op dat moment het beste bij de groep, 
de bezetting en het niveau passen. Uiteindelijk 
moeten de stukken zo goed en muzikaal moge-
lijk gespeeld worden. 

Je hebt met het jeugdensemble van 
Concordia Middelstum meegedaan aan de 
ONSK. Bij deze wedstrijd wordt de brass-
bandformule gehanteerd. Wat vind je van 
deze wedstrijdvorm? 
Het ONSK spreekt me bijzonder aan door 
het innovatieve karakter. Een nieuw evene-
ment in de sector met een verplicht werk per 
klasse ervaar ik als zeer positief, mede ook 
omdat de organisatie hiervoor nieuwe werken 
laat schrijven. Ook het aspect van het blind 
jureren vind ik een positieve zaak. Ik heb 
zelf 12 jaar als slagwerker bij de Provinciale 
Brassband Groningen deelgenomen aan de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen. 
Daar is het al jaren de normaalste zaak van de 
wereld. Uiteraard gaat het bij slagwerk ook 
om de visuele beleving, maar zeer zeker ook 
om de muzikale beleving. Dit komt op deze 
manier helemaal tot zijn recht. Daarnaast kun 
je natuurlijk altijd nog deelnemen aan een 
regulier bondsconcours.

Er wordt gesproken over de invoering van 
een concertdivisie bij slagwerkensembles. 
Wat is je mening hierover?
Dat hoeft wat mij betreft nu niet, maar wie weet 
in de toekomst wel. Er zit op dit moment een 
behoorlijk groot gat tussen de lage en de hoge 
divisies. Ik zou wellicht voor de slagwerksec-
tor eerder gaan voor invoering van een vijfde 
divisie om zo voor een aantal verenigingen 
een concours toegankelijker te maken. Ook 
vind ik het jammer dat een aantal regels voor 
jeugdensembles veranderd is; wat mij betreft 
een mislukking. Vooral de bepalingen over de 
leeftijdsgrens. Je ziet momenteel op podium-
concoursen weinig tot geen deelname in de 
jeugddivisie meer.

De muziek van de podiumslagwerkensem-
bles heeft de laatste decennia een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Komt het einde 
van die ontwikkeling langzamerhand nog 
niet in zicht?
Wellicht gaat het op dit moment iets minder 
snel, maar ik denk niet dat het einde al in zicht is. 
Eerlijk gezegd hoop ik dat ook niet, want verdere 
ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen komen 
de slagwerksector zeker ten goede. 

PASPOORT:
Naam: Richard Gerringa.

Geboortedatum: 25 juni 1978.

Geboorteplaats: Zuidbroek.

Woonplaats: Veendam.

Instrument(en): slagwerk.

Muziekopleidingen: ArtEZ Conservatori-

um Zwolle, Klassiek Slagwerk.

Begonnen bij: Harmonieorkest Oosterbroek.

Dirigent bij: A-, B- en C-slagwerkensemble Con-

cordia Middelstum, slagwerkgroep Oosterbroek 

Zuidbroek en slagwerkgroep Winsum.

Overige functies/activiteiten: 
slagwerkdocent bij Stichting Samenwerkings-

verband voor MuziekOnderwijs in de provincie 

Groningen, GMG-Muziekscholen, muziekschool 

IVAK Delfzijl, De Bazuin Winsum, Power-Play 

(onderdeel kinderen maken muziek van het 

Oranje Fonds) en diverse verenigingen; pauke-

nist/slagwerker bij het Fanfarekorps Nationale 

Reserve Amersfoort; docent slagwerkwork-

shops op basisscholen; gasttambour-maître bij 

diverse verenigingen; slagwerker bij verschil-

lende orkesten en brassbands.
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In welke richting zal de slagwerkmuziek 
zich de komende jaren verder ontwikkelen 
(zowel wat composities als instrumentari-
um betreft)?
Op concoursgebied hebben we er sinds vorig 
jaar een mooi initiatief bij met het ONSK. 
Wellicht dat iets van een entertainmentcon-
cours/-festival met moderne of lichte muziek 
nog meer kan groeien. Ook zou er eens gekeken 
kunnen worden naar mogelijkheden  om de 
bondsconcoursen meer te verplaatsen naar 
theaterzalen  in plaats van sporthallen, waar de 
akoestiek vaak te wensen overlaat. Qua instru-
mentarium zijn vele mogelijkheden denkbaar, 
maar wat mij betreft blijft puur slagwerk de basis 
van het geheel.

Steeds meer slagwerkensembles presen-
teren als concert een theatraal totaalpro-
gramma. Ligt hier de toekomst van de 
slagwerkmuziek?
Ik weet niet of hier de toekomst ligt, maar 
met een theatraal programma is niks mis. Op 
een concert heeft het zeker meerwaarde om 
zulke nieuwe ideeën uit te werken en te blijven 
vernieuwen. Ik werk zelf ook graag met artiesten 
uit de muziek-/musicalwereld, maar ook met 
extra toevoeging van blaasinstrumenten. Op een 
concours steekt de inzet hiervan enigszins af bij 
het huidige repertoire en ik vraag mij ook af of 
de jurering er voldoende op inspeelt. Wellicht is 
zoiets als een entertainmentfestival daar beter 
geschikt voor. Maar muziek is meer dan alleen 
noten op papier en laten horen hoe het klinkt. Er 
kan en mag ook best meer aan podiumpresenta-
tie gewerkt worden.

Zie je nog andere manieren waarop de 
slagwerksector de aantrekkingskracht op 
de jeugd kan verhogen?
Jeugd kan een sleutelrol spelen in het aan-
trekken van nog meer jeugd. Mijn ervaring is 
dat als bij de jeugd plezier voorop staat, het 
niveau vaak vanzelf mee groeit. Ook staan ze 
vaak open voor serieuzere activiteiten zoals 
een concours of een goed concert. Je moet als 
opleider/dirigent meegaan met de moderne 
tijd en hierop inspelen door bijvoorbeeld in te 
haken op tv- en radioprogramma’s en gebruik-

maken van sociale media. Daarnaast mag je 
best wat van ze verwachten. Naast muziek 
maken, is het goed ook andere activiteiten te 
organiseren, zodat de groep hechter wordt en 
zich meer met de vereniging verbonden voelt. 
Een goede jaarplanning is een must. Ik zie veel 
goede projecten in mijn omgeving, maar er 
wordt vaak geen vervolg aan gegeven. Sommi-
ge verenigingen proberen het wiel opnieuw 
uit te vinden en durven niet bij een andere 
vereniging in de keuken te kijken terwijl je 
juist zoveel van elkaar kunt leren. Er wordt af 
en toe - wellicht door gebrek aan financiële 
middelen - ook gekort op het aanstellen van 
professionele opleiders wat uiteindelijk resul-
teert in een mindere jeugdopleiding. 

Hoe zie je de toekomst van de 
 slagwerkmuziek?
Positief. Helaas gaat het bij enkele verenigin-
gen en muziekscholen minder qua lessen door 
onder andere teruglopende subsidies, maar 
er bloeien ook weer mooie nieuwe initiatie-
ven. Muziek op school komt weer meer terug 
en bij ons in de regio loopt momenteel een 
aantal nieuwe leerprojecten. Toch kan hier 
op slagwerkgebied nog meer aandacht aan 
besteed worden. Blijf daarom investeren in 
jeugd, een kwalitatieve opleiding, maar biedt 
ook de huidige leden speelplezier en voldoen-
de uitdaging. Dan zit er in de slagwerksector 
zeker toekomstmuziek. 
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Door de evolutietheorie van Darwin denken we 
te weten hoe we met z’n allen op deze planeet 
terecht zijn gekomen. Volgens professor macro-
moleculaire en organische chemie Bert Meijer 
van de TU Eindhoven is het echter allerminst 
duidelijk hoe het allereerste leven is ontstaan. 
In 2009 hield de hoogleraar een college over 
dit thema tijdens het muziekfestival Lowlands 
in Biddinghuizen. Inmiddels zijn we zes jaar 
verder en is er veel onderzoek gedaan om een 
sluitend antwoord te vinden op misschien wel de 
belangrijkste wetenschappelijke vraag van deze 
eeuw. Tijdens het concert Wagner en de Oersoep 

op zaterdag 27 juni in het Muziekgebouw Frits 
Philips in Eindhoven zal Meijer tijdens een 
inleiding uitleggen dat het ondanks alle onder-
zoeken nog heel lang zal duren voordat in een 
laboratorium uit alle benodigde moleculen een 
levende cel kan worden gemaakt. Niemand die 
nu leeft zal het volgens Meijer meemaken dat de 
wetenschap kunstmatig leven kan maken.
Met muziek uit Der Ring des Nibelungen van 
Wagner voert Orkest Zuid een werk uit dat per-
fect aansluit bij dit onderwerp. Wagner bouwde 
met muzikale moleculen en kiemcellen een 
reusachtig Gesamtkunstwerk in de vorm van een 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concer-

ten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een 

bijzondere aanleiding. In deze aflevering een voorbeschouwing op het concert 

Wagner en de Oersoep waarmee Orkest Zuid zaterdag 27 juni in het Muziekge-

bouw Frits Philips in Eindhoven muziek en wetenschap met elkaar verbindt.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ORKEST ZUID

Muziek uit  
het niets bij  
Wagner en  

de Oersoep 

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

Dirigent Jos van de Braak: 

“Met dit Wagner-project 

gaat een grote wens van mij 

in vervulling.”

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND 
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vier avonden durende opera. Met de uitvoering 
van een verkorte versie wil het orkest tevens 
laten horen welke ontwikkelingen het zelf de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

De banden tussen wetenschappen en kunsten 
zijn al oud: in de negentiende eeuw maakten 
kunstenaars en wetenschappers decennialang 
samen deel uit van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen en Kunsten. 
Die samenwerking is enkele jaren geleden weer 
nieuw leven ingeblazen. Dat is niet zo verwon-
derlijk, vindt Meijer. “Beide kennen ze origina-
liteit en schoonheid en dragen ze zorg voor de 
kwaliteit van ons leven. Het scheppende karakter 
van beide is ook een geweldige overeenkomst en 
stimulerend voor elkaar.” Omdat kunsten en we-
tenschappen zoveel overeenkomsten hebben, is 
de kans op een vruchtbare kruisbestuiving volop 
aanwezig. Meijer: “Liefhebbers van de muziek 
krijgen zo een vleugje mee van de schoonheid 
van de wetenschap en de wetenschapper heeft 
de mogelijkheid zijn fascinatie te delen met het 
brede publiek dat normaal niet bij hem in de 
collegebanken zit of bij lezingen aanwezig is.”

De lezing van professor Meijer vormde zes jaar 
geleden de inspiratiebron voor de cantate Grief 
of Gravity voor sopraan, koor en symfonisch 
blaasorkest. Het werk wordt nu opnieuw uit-
gevoerd met de componiste Monique Krüs als 
sopraansoliste. Op tekst van Irma Achten is een 
modern scheppingsverhaal ontstaan, gebaseerd 
op informatie uit wetenschap en filosofie. Aware-
ness - het bewustzijn dat ons allemaal met elkaar 
verbindt - en Gravity - de zwaartekracht - zijn al 
miljarden jaren door respectievelijk de noten G 
en A in elkaar verstrengeld totdat een lichtstraal 

hen elkaar doet zien. Uit hun liefde ontstaat 
Matter, een wat onhandig wezen met een veel te 
grote bril op een te groot hoofd. Matter wordt 
muzikaal uitgebeeld door een motief met de 
noten G en A als middelpunt. Het werk wordt 
uitgevoerd met medewerking van het Toon-
kunstkoor Rotterdam. 
Der Ring des Nibelungen begint op de bodem 
van de Rijn met een klankbeeld dat het ontstaan 

van het leven uitbeeldt. Wagner volgt daarmee 
de opvatting van Griekse filosofen dat alles uit 
het water ontstaan is. Op verzoek van dirigent 
Jos van de Braak en met ondersteuning van 
uitgeverij Baton Music vatte Christiaan Janssen 
het totaal van veertien uur muziek samen in een 
één uur durend arrangement voor symfonisch 
blaasorkest. Orkest Zuid is het eerste harmonie-
orkest in Nederland dat deze extreme uitdaging 
aangaat. “Hiermee gaat een grote wens van mij 
in vervulling”, vertelt Van de Braak. “Christiaan 
Janssen heeft werkelijk voortreffelijke arrange-
menten gemaakt. Wagner’s Ring is een muzikale 
oersoep op zich waarin hij uit Leitmotieven een 

weefsel opbouwt. Deze motieven en thema’s 
ontwikkelen zich vervolgens steeds verder en 
vloeien uiteindelijk samen. Daarmee creëerde 
hij een geheel eigen taal.” 
Orkest Zuid grijpt het thema tevens aan om 
zelf terug te kijken op de afgelopen periode. 
Het orkest is in 2009 uit het niets ontstaan om 
projecten met een bijzondere programmering te 
realiseren en deze op hoog niveau uit te voeren. 

Met de ambitieuze programme-
ring hoopt Orkest Zuid bij te dra-
gen aan de persoonlijke ontwikke-
ling van individuele muzikanten. 
Tijdens het concert wil het orkest 
aantonen dat het in die opzet is 
geslaagd. Van de Braak: “We willen 
laten horen hoe we zelf in de oer-
soep van orkestontwikkeling zijn 
gegroeid. Zowel op het gebied van 
artistieke speelcultuur maar ook 
als orkest dat boeiende projecten 
en concerten realiseert waarmee 
we musici en publiek aan ons 
binden. Het Wagnerproject is een 

mooi voorbeeld van onze aantrekkingskracht 
op jonge talentvolle muzikanten. Er spelen maar 
liefst honderd muzikanten mee. Toch verliep het 
samenstellen van deze grote bezetting praktisch 
moeiteloos.” 

‘ Wagner’s Ring 
is een muzikale 
 oersoep op zich’

Wagner en de Oersoep door Orkest Zuid met me-

dewerking van sopraan Monique Krüs, Toonkunst-

koor Rotterdam en professor Bert Meijer. Zaterdag 

27 juni, 20.15 uur, Muziekgebouw Frits Philips 

Eindhoven. Informatie: www.orkestzuid.nl. 

Orkest Zuid kijkt muzikaal terug op de afgelopen periode.
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Spontane concerten op pleinen en terrassen 
met repertoire van barok tot rock door jonge 
enthousiaste en talentvolle muzikanten. Met het 
inmiddels beproefde recept trekt het ZomerOr-
kest Nederland (ZON) weer kriskras door het 
land om de blaasmuziek bij een breed publiek 
in de etalage te zetten. Het ZON heeft vorig jaar 
organisatorisch en bestuurlijk een nieuwe weg 
ingeslagen om het orkest toekomstbestendig 
te maken. Zo probeert het bestuur met het 
opzetten van sponsorbeleid minder afhankelijk 
te worden van overheidssubsidies. Ook is het 
ZON vorig jaar begonnen met het bezoeken 
van regio’s die voorheen niet of zelden in het 
toerschema waren opgenomen. Daar wordt 
deze zomer een vervolg aan gegeven. De vrolijke 
en spontane klanken van het ZON klinken dit 

jaar ook in het midden en oosten van het land. 
Pr-functionaris Jaap Vermunt: “We dragen er zo 
goed mogelijk aan bij om blaasmuziek in heel 
Nederland te promoten. Dit jaar bestrijken we 
weer een ander deel van Nederland. We probe-
ren dit af te wisselen. Op deze manier hopen we 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. We geloven 
in de formule van het ZomerOrkest en proberen 
ons enthousiasme over te brengen op zoveel 
mogelijk mensen.”
Het ad hoc gezelschap van muzikanten in de leef-
tijd van 16 tot 23 jaar trekt al sinds 1987 iedere 
zomer door het land. Tussen 24 juli en 1 augustus 
staan dertien openluchtconcerten gepland. Het 
ZON biedt niet alleen jonge talentvolle muzikan-
ten een onvergetelijk muzikaal avontuur. Ook 
krijgen twee jonge dirigenten een uitgelezen kans 

om bijna twee weken met een talentvolle groep 
op pad te gaan. Dit jaar is de artistieke leiding 
in handen van Arjan Gaasbeek en Joxe Migel 
Etxebarria Txemi. Elke dirigent gaat twee jaar 
mee. Van Gaasbeek (dirigent van harmonieor-
kesten uit Ingen, Maurik, Culemborg, Vleuten 
en Boxtel) was vorig jaar ook al van de partij. 
Voor Txemi (1980) is het zijn debuutjaar. Hij 
begon zijn muzikale loopbaan in Spanje, maar 
kwam tien jaar geleden naar Nederland om 
aan het Maastrichts Conservatorium hoorn en 
orkestdirectie te studeren. Als dirigent is hij actief 
bij diverse orkesten uit Maastricht. De jaarlijkse 
compositieopdracht is gegaan naar Wim Zwaag 
(1960), componist van symfonieën, concert- en 
orkestwerken, liederen en kamermuziek. Solist 
dit jaar is hoornist Martijn Appelo (1991), leer-
ling van professor Paul van Zelm aan het conser-
vatorium in Keulen (Duitsland) en remplaçant 
bij diverse orkesten in binnen- en buitenland.
Bij het sluiten van de redactie van deze uitgave 
was het toerschema nog niet compleet. Het ZON 
heeft echter een app ontwikkeld waarmee u het 
nieuws over het orkest op de voet kunt volgen. De 
app is te downloaden in alle app-stores.  

Het ZomerOrkest Nederland (ZON) staat in de startblokken voor de 29e tournee 

door ons land. In het toerschema, dat loopt van 24 juli tot en met 1 augustus, zijn 

weer enkele nieuwe concertlocaties opgenomen. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Het ZON komt weer  
naar u toe deze zomer

De voorlopige speel-
lijst van het ZON:
Vrijdag 24 juli: 20.00 uur: Binderseind Gemert. 

Zaterdag 25 juli: 20.00 uur: Sonsbeekpark Arnhem. 

Zondag 26 juli: 14.00 uur: Markt Wageningen; 20.15 

uur: Slottuintheater Zeist. Vrijdag 31 juli: 14.00 uur: 

Centrum Dorst; 20.00 uur: Grote Markt Gorinchem. 

Zaterdag 1 augustus: 15.00 uur: Markt Eersel.

Relaxt sfeertje tijdens de concerten van het ZON.

BLAASMUZIEK NIEUWS
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In een standaard vereniging zijn er twee instan-
ties: de algemene vergadering en het bestuur. 
Het bestuur is belast met het besturen en verte-
genwoordigen van de vereniging. Het hoogste 
orgaan van de vereniging is echter de algemene 
vergadering. 

Het bestuur beslist over toelating van leden. 
Het bestuur kan ook besluiten het lidmaat-
schap van een lid op te zeggen of een lid te 
ontzetten. Opzegging werkt tegen het einde 
van het boekjaar (ook als het lid zelf opzegt), 
ontzetting heeft in principe direct effect 
(omdat het lid dan wordt geschorst). Indien 
het lid het niet eens is met de opzegging of 
ontzetting, kan hij aan de algemene verga-
dering vragen hem opnieuw toe te laten c.q. 
de ontzetting ongedaan te maken (of naar de 
rechter stappen). 

Het bestuur bestaat in principe uit leden en 
wordt in principe door de algemene ledenver-
gadering benoemd. Het bestuur wijst uit haar 
midden een voorzitter, secretaris en een pen-
ningmeester aan. De algemene vergadering 
kan altijd bestuursleden schorsen of ontslaan. 
Minimaal eenmaal per jaar moet door het 
bestuur een algemene vergadering worden 
georganiseerd. Het bestuur kan besluiten 
meer algemene vergaderingen uit te schrijven. 
Indien tie procent of meer van de stemgerech-
tigde leden een vergadering willen, dan moet 
het bestuur een vergadering uitschrijven (bij 
weigering mogen de leden dit zelf doen). 

De minimaal verplichte ledenvergadering 
moet plaatsvinden binnen zes maanden 
na  afloop van het boekjaar. Tijdens die 
 vergadering moet door het bestuur aan 
de algemene vergadering verslag worden 
 uitgebracht over de gang van zaken en het 
gevoerde beleid. Daarbij moet een balans en 
een resultatenrekening worden overgelegd, 
inclusief toelichting. 

Een algemene vergadering wordt geleid door 
de voorzitter van de vereniging. Het oordeel 
van de voorzitter over de inhoud en uitslag van 
een stemming is in principe beslissend. Wie het 
met de conclusie van de voorzitter niet eens is, 
moet direct protesteren. Wanneer de betreffen-
de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk was, 
moet er bij dergelijk protest opnieuw worden ge-
stemd. In andere gevallen hoeft dat alleen indien 
de meerderheid van de vergadering dat wenst. 
Zeker bij gevoelige onderwerpen kan schriftelijk 
stemmen dus een hoop ‘gedoe’ voorkomen. 

De statuten kunnen aanvullende of zelfs afwij-
kende regels bevatten op (bijna al) het voorgaan-
de. Het is dus zaak de statuten van de vereniging 
bij de hand te hebben. 

Statuten kunnen alleen gewijzigd worden door 
de algemene vergadering. Het voornemen tot 
wijziging moet op de agenda staan en de gewij-
zigde tekst moet minimaal vijf dagen voor de 
vergadering ter inzage liggen. Bovendien moet 
twee derde van de leden instemmen met de wij-
ziging. Er gelden geen formaliteiten als honderd 
procent van de leden aanwezig is en iedereen 
instemt met de wijziging. Na de vergadering 
moet de notaris worden bezocht om de wijziging 
door te voeren. 

Iedereen die lid is van een vereniging heeft te maken met het verenigingsrecht. 

In mijn ervaring vinden veel mensen deze regels lastig. Daarom hierbij - in deze 

laatste column in deze reeks - de belangrijkste regels op één A4’tje.

TEKST: MARK JANSEN 

Cursus verenigingsrecht 
op één A4’tje

Wie meer wil weten kan de regels zelf nalezen: ga 

naar www.wetten.nl, zoek op ‘burgerlijk wetboek 

boek 2’ en scroll vervolgens door naar artikel 26 e.v. 

Hier staan de meeste regels overzichtelijk op een rij.

Dit is de laatste column van advocaat Mark Jan-

sen. Mark heeft speciaal voor Klankwijzer geduren-

de anderhalf jaar de juridische aspecten rond een 

(muziek)vereniging op deskundige wijze belicht. 

De redactie bedankt Mark voor zijn informatieve 

en leerzame artikelen. 

ALGEMEEN INFORMATIEF
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Kapelmeister Jörg Hannemann knipt met 
zijn vingers twee tellen vooraf. De zestiende 
Europese kampioenschappen in de Böhmisch/
Mährische blaasmuziek barsten los. Zeventien 
blaaskapellen uit vijf landen strijden onder aus-
piciën van de Confédération Internationale des 
Sociétés Musicales (CISM) twee dagen om de 
Europese titels in drie afdelingen. Die Meininger 
uit Duitsland bijten het spits af. Vrolijk klinken-
de muziek met honingzoete titels zoals Schöne 
Erinnerungen, Du bist mein Sonnenschein en Der 
Sonne entgegen vult de Rodahal. Het is 10.00 uur 
in de ochtend. De zaal zit al behoorlijk vol. Een 
kleine 500 man, schatten we. En dat op dit uur 
van de dag! Niet verkeerd. In de middaguren zal 
het aantal bezoekers nog aanzienlijk stijgen. 
Verträumte Zeiten, Im Glanz der Sterne, Lustige 
Polka. Onwillekeurig gaan de herinneringen een 
jaar of dertig terug in de tijd. Toen in vrijwel ie-
der dorp in het zuiden een paar keer per jaar een 
grote feesttent op het kerkplein verrees. Wat de 
aanleiding van zo’n dorpsevenement ook was, op 
zondagmorgen was Frühshoppen met muziek 
van een of andere Egerländerblaaskapel vaste 
prik. Onmiddellijk nadat meneer pastoor na de 
hoogmis de parochianen de zegen had gegeven, 
zette de kapelmeester de Festwies Polka in. Het 
was meteen ook het sein om de tapkranen open 
te zetten. Lange rijen tafels, houten zitbanken, 
drankje, hapje en vooral gezelligheid. Het hele 

dorp was van de partij. Jong en oud. Met de 
terugloop van de tentfeesten, verdwenen ook 
de Tiroler kapellen uit het zicht. Althans, bij het 
grote publiek.

KNMO-bestuurslid Pieter Peters vertelt dat bij 
de KNMO 90 blaaskapellen staan ingeschreven. 
Daarbij gaat het echter alleen om orkesten die 
als zelfstandige vereniging staan geregistreerd. 

Drukbezochte wedstrijden en concerten, mooie prestaties van de Nederlandse 

deelnemers en drie dagen lang een prima sfeertje. Met de organisatie van de 

zestiende Europese kampioenschappen Böhmisch/Mährische blaasmuziek in 

Kerkrade wilden KNMO en WMC de Volkstümliche muziek in de etalage zetten. 

Conclusie: een blaaskapel is zo gek nog niet. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Blaaskapellen 
 beginnen aan hun 
tweede jeugd
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Van circa 190 blaaskapellen is bekend dat ze 
opereren als onderdeel van een muziekvereni-
ging. “Maar er zijn ook kapellen waarvan geen 
gegevens bekend zijn”, zegt Peters. “Naar schat-
ting zijn in totaal ongeveer 400 blaaskapellen 
actief in Nederland.” Zo! Dat is maar liefst drie 
keer zoveel als het aantal Nederlandse brass-
bands. De indruk bestaat dat dat aantal langzaam 

groeit. Regelmatig sijpelen berichten door over 
de heroprichting van kapellen die een slapend 
bestaan leidden. Het is een trend dat mensen 
meer de gezelligheid opzoeken dan een jaar of 
wat geleden. Kijk naar de vele Oktoberfeesten 
overal in het land. De Dirndl- en Lederhosehan-
del beleeft gouden tijden. De Volkstümliche mu-
ziek pikt daar een graantje van mee. Bij de kassa 

in de Rodahal ligt een hele tafel vol met flyers 
van festivals, feesten, concerten en evenementen 
met optredens van blaaskapellen. 
Op het podium heeft inmiddels blaasorkest 
De Snippefangers, een onderdeel van fanfare 
Euphonia uit het Friese Bakhuizen, plaatsgeno-
men. Wat meteen opvalt, is de samenstelling van 
de bezetting. Blaaskapellen roepen het beeld 

op van blazers op leeftijd, voor wie het spelen 
in de harmonie of fanfare om welke reden dan 
ook langzaam een beetje boven de pet gaat. 
De Snippefangers maken korte metten met dit 
vooroordeel. Het gros van de muzikanten heeft 
weliswaar al heel wat muzikale dienstjaren op de 
teller staan, maar er blazen ook enkele jongeren 
mee. Fluitiste Lisanne (21) en tromboniste Da-

‘ Deze muziek  
vergt een  
specifieke  
speelwijze’
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nique (15) Homma. “Blaaskapellen hebben het 
stempel dat het muziek voor oudere mensen is. 
Nou, dat valt echt wel mee”, vertellen de zussen. 
“De muziek is weliswaar niet echt moeilijk. 
Maar wel erg afwisselend. We spelen niet alleen 
Böhmische en Mährische blaasmuziek, maar 
ook popmuziek en Tirolerrock. Ook treden we 
op allerlei verschillende evenementen op.” De 
beide dames noemen nog een argument dat spe-
len in een blaaskapel extra leuk maakt. “Je speelt 
altijd bij feestelijke gelegenheden. Overal waar 
we komen heerst een gezellige sfeer. Het publiek 
doet altijd mee. Het is gewoon heel leuk om in 
een blaaskapel te spelen.”
Ook in Kerkrade ist Stimmung angesagt. Tijdens 
de concertwedstrijden wordt bloedserieus en op 
het scherpst van de snede gemusiceerd. Maar op 
het plein bij de Rodahal geht’s richtig los. Althans 
voor zover de weergoden het toelaten. Een 
muziekkiosk, klaptafels, zitbanken, Stehtischen, 
reuzen Pretzelbroden, Alpenbloemen en een 

koe van papier-maché vormen de decorstukken 
van de Biergarten waar een aantal deelnemers 
na hun concoursoptreden voor Stimmungsmu-
sik zorgt. Die Orginal Dorfmusikanten uit het 
West-Vlaamse Pittem hebben zojuist voor de 
punten gespeeld. In de foyer van de Rodahal 
draait een jolige groep jonge muzikanten onder 
het genot van een pilsje warm voor het buitenop-
treden. “Zonder drank, geen klank”, weet de 
grootste lolbroek van het stel. De kapel bestaat 
uit leden van diverse harmonie- en fanfareor-

kesten in West-Vlaanderen. Ze 
vertellen dat ook in Vlaanderen 
de kapellenmuziek niet super 
populair is onder jongeren. “We 
hadden in het begin ook zo onze 
twijfels of we dit wel leuk zouden 
vinden”, vertellen de in Lederhose 
gestoken muzikanten. “Maar je 
moet deze muziek leren waarde-
ren. Je speelt nooit letterlijk wat 

op papier staat. Deze muziek vergt een specifieke 
speelwijze. Die krijg je alleen onder de knie door 
veel te spelen. Daar heb je zeker een jaar voor 
nodig. Het is een echte uitdaging.”
Terug naar de concourshal. Daar komen we 
een paar bekenden tegen. Trombonist Leon 
van Wijk en trompettist Roger Diederen van 
het Strauss Orkest van André Rieu. Net terug 
van een tournee door Scandinavië en Zwitser-
land. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Nu zijn ze weer in de Rodahal om mee te doen 

Uitslag EK Blaaskapellen
Höchststufe A: 1. Lúblaska (Zwitserland), 92,43 pt; 2. Böhmerwald Kapelle 

(Nederland), 90,88 pt; 3. Stadtkapelle Temeswar (Roemenië), 90,10 pt.

Oberstufe B: 1. Don Bosco Musikanten (Duitsland), 91,45 pt; 2. Eiserbach Mu-

zikanten (Nederland), 87,75 pt; 3. Blaskapelle Fresia (Nederland), 87,63 pt; 4. 

Die Altböhmischen (Nederland), 86,45 pt; 5. De Postjagers (Nederland), 85,53 

pt; 6. Eschländerkapel Hellendoorn (Nederland), 84,88 pt; 7. Die Hexenberger 

(Duitsland), 83,55 pt; 8. Blaasorkest B.O.G. (Nederland), 83,03 pt.

Mittelstufe C: 1. Os Genüge Bree (België), 90,33 pt; 2. Frienisberger Blasmusi-

kanten (Zwitserland), 88,78 pt; 3. Die Original Dorfmusikanten (België), 85,25 

pt; 4. De Snippefangers (Nederland), 82,30 pt; 5. Die Meininger Blasmusik 

(Duitsland), 81,98 pt; 6. Polka Rebellen (Duitsland), 80,05 pt.

‘ Overal waar we  
komen heerst een  
gezellige sfeer’
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aan het EK-blaaskapellen. Beiden spelen mee 
bij de Böhmerwald Kapelle uit Schinnen. Een 
gezelschap met een verhaal. In 1969 ontstaan 
uit de plaatselijke fanfare en tot 1982 succesvol 
in Zuid-Limburg en omstreken. Daarna een 
tijdje van het toneel verdwenen en in 2013 weer 
opnieuw begonnen. “De kapel is ontstaan uit 
mijn eigen fanfare”, vertelt Roger Diederen. “Het 
is ontzettend leuk om in deze setting te spelen.” 

De Böhmerwald Kapelle is de enige Nederland-
se deelnemer in de Höchststufe, zeg maar de 
Champions League in de blaaskapellenwereld. 
De Limburgers binden de strijd aan tegen kan-
didaten uit Zwitserland en Roemenië. Dat doe je 
niet zomaar even tussen de soep en de aardappe-
len door, verzekert Diederen ons. “Blaaskapel-
lenmuziek vraagt om een heel aparte speelstijl. 
Frasering, intonatie, timing en balans. Dat zijn 

belangrijke facetten bij deze 
muziek. Grote lijnen spelen, 
muzikaal zijn. Vooral in het 
Böhmische repertoire. Er 
wordt wel eens geringschat-
tend over gedaan. Maar 
doe het maar eens!” Ook 
Diederen constateert dat de 
kapellenmuziek weer wat 
in de lift zit. Door de vele 
Oktoberfeesten en Tiroler-
party’s neemt ook onder 

jongeren de belangstelling voor de feestmuziek 
toe. Diederen: “Er gaan ook wat meer jonge 
componisten schrijven voor deze bezetting. Ie-
mand als de Oostenrijker Mathias Rauch schrijft 
goede stukken. Dat zou meer moeten gebeuren. 
Het is goed voor deze sector.”
De Böhmerwald Kapelle eindigt uiteindelijk als 
tweede in de hoogste klasse. De Zwitserse topka-
pel Lúblaska is nog net een maatje te groot voor 
de Limburgers. In de Oberstufe eindigen de Ei-
serbach Muzikanten uit Bocholtz en Blaskapelle 
Fresia op respectievelijk de tweede en derde 
plaats. De overige acht Nederlandse deelnemers 
vallen buiten het podium. Scheidend juryvoor-
zitter Freek Mestrini geeft de afvaardiging uit 
Nederland een pluim op de Tiroler jagershoed. 
“Het kwartje begint te vallen. De extra klasse 
ontbreekt nog wel, maar de Nederlanders heb-
ben zich dit keer in ieder geval goed voorbereid. 
Ze hebben nu toch eindelijk in de gaten dat het 
EK geen boerenkapellenfestival is.” 

‘ Er wordt wel eens 
 geringschattend 
over gedaan. Maar 
doe het maar eens!’
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“In grote steden in het buitenland is een 
winkel in blaasinstrumenten niet of nauwelijks 
te vinden. Wel muziekwinkels met gitaren, 
keyboards, slagwerk en versterkers, maar geen 
blaasinstrumenten. Als je mensen op straat 
vraagt naar een winkel in blaasinstrumenten 
weten ze vaak niet waar je het over hebt en 
sturen ze je naar een gitaarwinkel. Totdat ik bij 
toeval in Parijs de Rue de Rome ontdekte. Een 

smalle straat in de buurt van Pigalle. Daar vind 
je een hele rij blaasinstrumentenwinkeltjes. 
Zeker een stuk of dertig. In de etalage kun je 
zien hoe klarinetten worden gepolsterd. Leuk 
zo’n plotselinge confrontatie met je eigen vak, 
zomaar in een smalle straat in Parijs. 
Toen ik in 1974 in Breda begon, behoorde ik 
nog niet tot de vakmensen. Na een jaar of wat be-
gon muzikanten en verenigingen meer vertrou-

wen in me te krijgen. Vertrouwen is belangrijk. 
Ik kwam bovendien uit Utrecht en daar moesten 
de Brabanders even aan wennen. 
Het muziekinstrument is immers een ‘kind’ van de 
muzikant. Zoiets sta je niet gemakkelijk af. Zeker 
niet ter reparatie. In die tijd had je in Rotterdam 
instrumentenreparateur Van de Nieuwkasteele. 
Die man beheerste het saxofoonreparatievak tot 
in de details. Een groot vakman. Daaraan heb ik 
me gespiegeld. Helaas heb ik hem nooit ontmoet. 
Maar als ik een saxofoon in mijn handen kreeg 
die door hem was gereviseerd, bestudeerde ik 
uitvoerig hoe hij het had gedaan. De plaatsing van 
de polsters, de dikte van de polsters, de kwaliteit 
van de polsters, de wijze van monteren van het 
vlakke polster op een vlak toongat, etc. Goed dui-
delijk afstellen. Geen klikken of tikken. Soepel en 
snel. Dat is de kunst. Zo moet het. En niet knijpen, 
doordrukken en klooien. Dat kom ik helaas nog 
steeds regelmatig tegen.

Nog zo’n tijdsverschijnsel: de digitale verkoop-
site Marktplaats. Een zege voor de muziekin-
strumentenhandel! De telefoon: “Ik kan een 
Conn-trompet kopen op Marktplaats en zie 
op uw website dat u die ook op voorraad heeft. 
Zou ik dat instrument even kunnen komen 
bespelen om te weten of hij lekker speelt en 
bij mij past? Voordat ik iets op internet koop, 
wil ik wel even checken of het iets voor mij is.” 
Of: “Ik kan een Buescher-alt en een King-alt 
kopen op Marktplaats. Ze zien er nog keurig 
uit en compleet gereviseerd. Kunt u mij mis-
schien vertellen wat ik voor die instrumenten 
zou moeten betalen?” Ach, het is en blijft een 
prachtig vak. Ik ben pas 71 jaar maar kan nog 
jaren door met repareren.   

Bram Eigeman runt samen met zijn vrouw Tanja de muziekwinkel Bram Eigeman 

Muziek in Breda. Enthousiast vertelt hij over zijn vak.  

Ondernemer in 
blaasinstrumenten: 
een apart vak

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK
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Deelname aan een festival vormt voor veel verenigingen de laatste krachtproef voordat met de 

traditionele barbecue de zomervakantie wordt ingeluid. Overal in het land testen harmonieën, 

fanfares, brassbands en slagwerkgroepen nog één keer hun muzikale vorm voordat de 

instrumenten in de koffers verdwijnen. Een overzicht.

TEKST: ONZE REDACTIE

Nog één keer pieken 
voor de barbecue

Zaterdag 20, zondag 21, zaterdag 27 en zondag 28 juni

Peeltoernooi Meijel
In de weekeinden van 20/21 en 27/28 juni wordt 

het jaarlijkse Peeltoernooi gehouden in zalencen-

trum D’n Binger in Meijel. Ruim 40 slagwerkorkes-

ten, harmonieën, fanfares en brassbands houden 

tijdens de 49e editie hun muzikale peil tegen het 

licht. Slagwerkorkesten worden beoordeeld door Rob 

Janssen, de blaasorkesten door Alex Schillings. In 

totaal komen ruim 1500 muzikanten aan de start. 

Slagwerkgroepen: zaterdag 20 juni, 13.00 uur: 
Maasoever Kessel; Jeugdslagwerkgroep Maasbree; 

Sint Caecilia Lieshout; Aurora Baexem; Sint Cecilia 

Sint Anthonis; Wilhelmina Den Dungen; Harmonie 

Stad Grave; Juliana Someren-Eind; Concordia Leveroy.

Blaasorkesten: zondag 21 juni, 15.20 uur: 
De Vriendenkring Well; Looft Den Heere Wirdum; 

Sempre Avanti Tegelen; Sint Antonius Asten-Heus-

den; Sint Cecilia Sint Anthonis; Crescendo Beegden.

Slagwerkgroepen: zaterdag 27 juni, 09.30 uur: 
De Peelklank Ysselsteyn; Sint Cecilia Helden; Sint Ca-

tharina Leunen-Veulen-Heide; Musis Sacrum Bakel; 

Philharmonie Leende; Sint Joseph Grubbenvorst; 

Djem Concordia Meterik; Concordia Panningen. 

Blaasorkesten: zaterdag 27 juni, 17.15 uur: 
Sint Paulus Maria Hoop; Sint Cecilia Milheeze; 

Dorpsklank Castenray; Sint Nicolaas Broekhuizen; 
Sint Cecilia Herten; Monte Corona Kronenberg & 

Evertsoord. 

Blaasorkesten: zondag 28 juni, 10.00 uur: 
Wilona Helenaveen; Sint Willibrordus Esch; Harpe 

Davids Brunssum; Sint Catharina Leunen-Veu-

len-Heide; Sint Joseph Nederweert; Excelsior 

Gemert; Sint Jozef Buchten; Pro Musica Neder-

weert-Eind; Sint Caecilia America; Sint Willibrordus 

Stramproy; Concordia Meterik; Eendracht Meijel. 

Zaterdag 20 juni

Zomerfestival 
 Doezum
Het wordt zaterdag 20 juni druk tijdens het zesde 

Zomerfestival van CMV Beatrix Doezum. Twintig 

fanfares, brassbands en harmonieën betreden vanaf 

9.00 uur in kerkgebouw De Haven in drie divisies 

het podium. Het seizoen afsluiten met een muzikale 

uitdaging in een gezellige setting is het uitgangspunt 

van het muzikale treffen. Het programma dient te 

bestaan uit een groot werk uit het repertorium, een 

koraal, een mars, een solistisch werk en minimaal één 

licht concertwerk. Rob Goorhuis en Durk Lautenbach 

beoordelen de optredens.

De voorlopige deelnemerslijst: Wilhelmina Bedum; 

Concordia Drachten; De Kriich Wergea; Concordia El-

sloo; De Bazuin Donkerbroek; Woudklank Grootegast; 

Lytse Sudwesthoeke; Brassband Opsterland; Looft den 

Heer Boornbergum; Harmonie Leek; Looft den Heer 

Garyp; Nil Sine Labore Boerakker; Provinciaal Jeugdor-

kest Groningen; Pro Rege B Heerenveen; Heideblomke 

Harkema; Beatrix Doezum A-band; Juliana Kollumer-

zwaag; Gloria Deï Gerkesklooster; CWO Groningen.

Zaterdag 20 juni

Jeugdorkestenfestival Leeuwarden
Het Jeugdorkestenfestival Leeuwarden biedt jeugdorkesten uit heel Nederland al 

sinds 1968 een laagdrempelig podium in een ontspannen en prettige sfeer. Er 

wordt niet in divisies gespeeld en ook aan de bezetting worden geen harde eisen 

gesteld. Achter de jurytafel zitten Thijs Oud en Siemen Hoekstra. De volgende 

orkesten (voorlopig) komen in ROC Friese Poort in Leeuwarden in actie: Hosannah 

Leeuwarden; Hosannah B-korps Leeuwarden; Beyers Naude Leeuwarden; Jong 

Oranje Minnertsga; Hear us Weidum; Mix Orkest Stavoren-Parrega-Scharnegoutum; 

De Bazuin C Oenkerk; Oranje Dokkum.

ALGEMEEN EVENEMENT
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Open Nederlandse Slagwerk 
Kampioenschappen (ONSK)
DATUM: zaterdag 11 april.
LOCATIE: Schaffelaartheater Barneveld.
TOPKLASSE: 1. Concordia Obbicht; 2. Elspeets Fanfare Korps; 3. Crescendo 
Ooy-Zevenaar; 4. Excelsior Oostendorp; 5. De Herleving Brussegem (België).
MIDDENKLASSE:  1. KNV Moorsele (België); 2. Caecilia Veenendaal.
BASISKLASSE:  1. Concordia Middelstum; 2. Prinses Margriet Staphorst/Rouveen; 
3. CMH Hattem; 4. Excelsior Oostendorp; 5. Juliana Doornspijk; 6. Apollo De Wijk.

Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen (ONFK)
DATUM: vrijdag 17 en zaterdag 18 april.
LOCATIE: De Lawei Drachten.
EERSTE DIVISIE: 1. Kunst na Arbeid Lunteren, 93 pt; 2. Concordia Meterik, 90,67 
pt; 3. De Bazuin Tzummarum, 90 pt; 4. Monte Corona Kronenberg/ Evertsoord, 88,33 
pt; 5. Jouster Fanfare Joure, 87,5 pt; 6. Eendracht Maakt Macht Oudega, 87,33 pt; 7. 
CWO Groningen, 86,67 pt; 8. Joost Wiersma Jistrum, 86 pt; 9. Excelsior Westenholte, 
85 pt; 10. Koninklijke Philharmonie Leende, 84 pt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Wilhelmina Easterein, 92,33; 2. Crescendo Ratum/Winters-
wijk, 90 pt; 3. Excelsior Grijpskerk, 87,33 pt; 4. Beatrix Doezum, 84,67 pt; 5. Excelsior 
Ouwsterhaule, 83,67 pt; 6. Constantia Menaam, 82,33 pt.
DERDE DIVISIE: 1. Hâld Moed Oosthem, 92,17 pt; 2. De Bazuin Augustinusga, 
89,83 pt; 3. Studio It Heidenskip, 88 pt; 4. Stêd Sleat Sloten, 86 pt; 5. Tida Kira 
Munnekezijl/Lauwerszijl, 85,67 pt; 6. Concordia IJlst, 84,67; 7. Trakai Fanfare Orches-
tra, 80,67 pt.
VIERDE DIVISIE: 1. Excelsior Bruchterveld, 91,33 pt; 2. Hallumer Fanfare, 86,17 
pt; 3. Kunst na Arbeid Hierden, 85 pt; 4. Tavenu Opperdoes, 82,83 pt; 5. Nij Libben 
Koudum, 82 pt; 6. Nij Libben Witmarsum, 81pt; 7. De Stellingwerven Noordwolde/
Appelscha, 80 pt.
VIJFDE DIVISIE: 1. Juliana Aduard, 87,83 pt; 2. Crescendo Hijum/Finkum, 86 pt; 
3. Opleidingsorkest DSS Aarlanderveen, 82,67 pt; 4. Concordia Drachten, 81,5 pt; 5. 
De Bazuin Holwerd, 80 pt. 

De uitslagen van de belangrijkste wedstrijden in de 

afgelopen tijd.

Uitslagen open 
 kampioenschappen

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van 
bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.

Dolle vreugde bij de 

leden van Wilhelmina  
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•  SL5, TL5, and BL5 saxophone classical mouthpieces  
complete the OPTIMUM range

•   reed for Bb clarinet. Watch the video of Martin Fröst  
playing the   .

•  Black Diamond Ebonite for Bb clarinet: a unique  
mouthpiece

•  V16 metal mouthpiece range for tenor saxophone, available  
in three chambers.

•  Reed-trimmers for Vandoren Bb clarinet and alto sax  
reed models.

• More new products at www.vandoren.com

VANDOREN
New Products

Watch the video  
of Martin Fröst
playing the

Pour plus d’informations : www.vandoren.frDistributed by www.jtmusic.nl
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als 
een extra katern opgenomen in Klankwijzer. 

Op de volgende pagina’s besteden 
we aandacht aan specifiek op de brass-

bandsector  gerichte onderwerpen.  
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De twaalf deelnemende bands hebben gekozen 
voor acht verschillende vrije werken. Wat opvalt 
is dat daar slechts een werk tussen zit dat vorig 
jaar in Perth ook is uitgevoerd. Vier werken 
maken hun debuut op de Kampioenschappen, 
waaronder een werk uit 1948! 

Spanning
Bürgermusik Luzern heeft als eerste geloot 
en de zaal ontploft als de Zwitsers het podium 
betreden. Na een geslaagde uitvoering van het 
verplichte werk hebben de titelverdedigers nog 
alle kans op nieuw succes. Trance van Thomas 
Doss horen we voor het eerst op de Kampioen-
schappen. Dirigent Michael Bach programmeer-
de het al eerder als vrij werk op de Zwitserse 
Kampioenschappen. Het werk beschrijft hoe 
een verstoten baby uiteindelijk toch een relatie 
opbouwt met de moeder en opgroeit. Dat dat 
niet vanzelf gaat, maakt Thomas Doss over-
duidelijk. Als later op de middag ook Eikanger 
Bjørsvik Musikklag een vertolking van het werk 
geeft wordt duidelijk dat de druk op de Zwitsers 
enorm is geweest en dat de uitvoering daardoor 
oververhit is geraakt. Daarbij werden ongekende 

De kaarten waren razendsnel uitverkocht en veel mensen visten achter het net. De 

zaterdagmiddag van de Europese Brassband Kampioenschappen is ongekend 

populair en dat is niet vreemd, want het niveau van de uitvoeringen van de vrije 

werken is ongeëvenaard hoog. Zaterdag 2 mei in Freiburg was daar weer een be-

vestiging van. Ruim 1700 aanwezigen waren de gelukkigen, ieder ander probeerde 

het via de livestream te volgen of zal het met de opnames moeten doen.

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: MET DANK AAN BRITISH BANDSMAN

Black Dyke Band 
het meest constant 
over twee dagen

Blijdschap bij Black Dyke met dirigent Nicholas Childs en huiscomponist Peter Graham.
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en ongewenste geluidsniveaus bereikt. Michael 
Bach zit op de eerste rij wanneer de Noren hun 
uitvoering geven en weet dan dat prolongatie 
van de titel er niet in zit. De muziek van Thomas 
Doss en Eikanger is een gelukkige combinatie 
en de Noren weten deze muziek als geen ander 
te brengen: kleurrijk, met grote contrasten en 
perfect in balans om de gelaagdheid goed te 
laten horen; een superuitvoering.

De Bazuin uit Oenkerk heeft voor de tweede 
maal een vroege loting en voor het eerst klinkt 
Journey of the Lone Wolf van Simon Dobson 
op het Europese podium. De band lijkt dit keer 
meer op het gemak op het podium en dat zorgt 
voor een prima uitvoering met mooie solistische 
bijdragen. Goed te horen is dat sommige solisten 
blijven zitten en meer moeite hebben om los 
van de bandsound te komen. In het slotdeel 
houdt Klaas van der Woude de touwtjes strak in 
handen en dat zorgt voor een mooi gedoseerd 
slot waarin de band pas op het laatste moment 
los gaat. Toch is wel duidelijk dat De Bazuin het 
tussen al dit geweld lastig heeft. Ook de Wolf 
krijgt veel later op de middag namelijk een 

reprise, nu van onze zuiderburen Brass Band 
Willebroek. De equipe van Frans Violet is weer 
helemaal terug aan de top en tijdens dit weekend 
in absolute topvorm. Hoewel de solo’s niet zon-
der kleine slippertjes zijn, is er zoveel kwaliteit te 
beluisteren en de hoge D door euphoniumsolist 
Kevin van Giel gespeeld, klinkt nog na in mijn 
oren; meesterlijk. Uiteindelijk resulteert het in 
een tweede plek door zowel voor het verplichte 
werk als het vrije werk een derde plaats te halen. 

Dixielandband
Peter Graham schreef Metropolis 1927 voor de 
Jeugd Brassband van Groot-Brittannië en paste 
het aan aan de wensen van Nicholas Childs en 
de Black Dyke Band voor uitvoering in Frei-
burg. Metropolis 1927 verwijst naar de epische 
film van Fritz Lang waarin een tweedeling in de 
maatschappij aan de kaak wordt gesteld. Boven-
gronds leven mensen rijk en plezierig, terwijl het 
ondergronds een hard bestaan is om de machines, 
die zorgen voor de energie bovengronds, aan de 
gang te houden. Graham haalt naar eigen zeggen 
in zijn compositie beelden van een “afgrijselijke 
schoonheid” terug uit de film, zonder het verhaal 

Uitslag 38e 
 Europese Brassband 
 Kampioenschappen
•  Black Dyke (Nicholas Childs)  

verplichte werk 97/vrij werk 97 = 194

•  Brass Band Willebroek 

 (Frans Violet) 96/96 = 192

•  Brass Band Burgermusik Luzern  

(Michael Bach) 98/92 = 190*

•  Eikanger-Bjorsvik Musikklag  

(David King) 92/98 = 190*

•  Cory (Philip Harper) 95/93 = 188*

•  Treize Etoiles (James Gourlay) 93/95 = 188*

•  Co-operative Funeralcare  

(Allan Ramsay) 91/91 = 182

•  Paris Brass Band (Florent Didier) 94/86 = 180

•  Brass Band Oberösterreich  

(Ian Porthouse) 90/89 = 179

•  Bayerischen Brass Band Akademie (3BA)  

(Thomas Ludescher) 88/90 = 178

•  De Bazuin Oenkerk  

(Klaas van der Woude) 89/88 = 177

•  Lyngby-Taarbaek 

(Michael Thomsen) 87/85 = 172

* bij gelijk puntentotaal is het resultaat voor het 
verplichte werk doorslaggevend 

De Europese Brassband Kampioenschappen 

worden volgend jaar gehouden in Lille (F), in 2017 

in Oostende (B) en in 2018 in Utrecht. 

Bayerischen Brass Band Akademie debuteert met een tiende plaats.
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te volgen. De muziek heeft duidelijke invloeden 
van Gershwin en Bernsteins On the Town en West 
Side Story. Een belangrijk deel van het werk is 
ingeruimd voor solo’s en duetten. De band heeft 
een ruime keuze aan stersolisten met Richard 
Marshall (cornet), Zoe Hancock (flugel), Katrina 
Marzella (bariton), Brett Baker (trombone) en 
Gary Curtin (euphonium), die winnaar werd van 
de solistenprijs. Alle solo’s en duetten worden 
voor de band gespeeld en soms staan de solisten 
letterlijk in de wachtrij. De climax wordt bereikt 
als 6 muzikanten een heuse Dixielandband vor-
men en voor de band langs paraderen. 

Maar het is natuurlijk niet deze show die de pun-
ten oplevert van de geblindeerde jury, die voor de 
vrije werken bestaat uit Garry Cutt (Engeland), 
Christophe Jeanbourquin (Switzerland) en Stig 
Nordhagen (Noorwegen). De interactie tussen 
de solisten en de band is verbluffend mooi en 
zo faciliterend. De ensemble gedeeltes zijn zo 
transparant, de techniek zo verfijnd en de melodie 
in de gedempte solocornetten slaat alles. Zo 
ongelooflijk zacht en zo fraai, daarover werd nog 
lang nagepraat. De Bernstein-invloeden keren 
terug, gevolgd door een grandioze finale met een 
eindakkoord dat eeuwig lijkt te duren. Wat een 
vertoon van beheersing en muzikaliteit!  

Heaton
Waaraan dacht Phillip Harper toen hij het vrije 
werk voor Cory selecteerde? Partita for Band 
van Wilfred Heaton stamt namelijk uit de jaren 
1947 en 1948 en werd, net als de orkestrale 
versie uit 1950, nimmer uitgevoerd. Na het 

succes van Contest Music begin jaren ’80 pakt 
Heaton de muziek terug en brengt in 1986 een 
nieuwe versie uit. Het werk is in de echte ‘Heaton 
traditie’ geschreven, een fascinerende muzikale 
taal die op het moment van schrijven ongeëven-
aard modern was, maar kan het nog steeds de 
concurrentie met de hedendaagse muziek aan?    
Riskant was het zeker. De gelaagdheid in de 
verder wel complexe muziek is minder en dat 
betekent dat effecten en contrasten al duidelijk 
in de muziek aangebracht zijn. Wanneer dat nog 
versterkt wordt met de mogelijkheden die een 
band als Cory vandaag de dag heeft, dan gaat het 
snel over de schreef of wordt het banaal. Na een 
briljante opening wordt duidelijk dat Harper het 
gevaar onderkend heeft. 23 minuten later weet 
het publiek eigenlijk niet hoe het moet reageren. 
Pas nadat Harper zijn emoties de vrije loop laat, 
slaat zijn enthousiasme over op de zaal.

Na een jaartje afwezigheid keert Audivi Media 
Nocte driedubbel terug. Oliver Waespi schreef het 
iconische werk, dat is opgebouwd rond het motet 
van Thomas Tallis met dezelfde naam. Het brass-
bandpubliek heeft het direct in het hart gesloten, 
niet in de laatste plaats door de bijzondere trio’s 
die aan weerszijde van de band soleren (trombo-
ne, es-bas en bongo’s en later cornet, euphonium 
en kleine trom/hi-hat). Oberösterreich begint 
zeer voortvarend, maar laat al snel wat steekjes 
vallen. Treize Etoiles zet veruit de meest constante 
versie neer. Goed uitgebalanceerd, met een ‘jazzy 
feeling’, hooguit wat zwaar aangezet in de koraal-
gedeeltes. Ook de band uit Glasgow, 
Co-operative Funeralcare, zet een fraaie versie 

neer, jammer dat het programma dan al zover 
uitgelopen is dat het merendeel van het publiek 
de eetgelegenheden heeft opgezocht.       

Dertiende titel
Het zijn de details die het verschil maken, want 
zonder uitzondering is elke uitvoering van 
zeer hoog niveau. Paris Brass Band brengt Vita 
Aeterna Variaties van Alexander Comitas terug 
op het podium. Herinneringen aan Rotterdam 
2012 komen boven. Lyngby-Taarbaek kiest voor 
Symphony in Two Movements. Volgens Edward 
Gregson zijn belangrijkste werk voor brassband 
tot nu toe. En 3BA doet het publiek een groot 
plezier met From Ancient Times van Jan Van der 
Roost dat sinds 2009, toen het in Oostende het 
verplichte werk was, niet meer heeft ontbroken. 

Wanneer Frank Renton laat op de zaterdagavond 
de resultaten bekend maakt blijkt Black Dyke 
genoeg gedaan te hebben om hun dertiende titel 
binnen te slepen. Bürgermusik won het verplichte 
en Eikanger het vrije werk, maar ze kwamen in de 
einduitslag niet verder dan een derde en vierde 
plaats. Twee uitvoeringen op het allerhoogste 
niveau zorgde voor de titel voor de Engelsen en een 
fraaie tweede plaats voor Willebroek. Black Dyke 
is nu in het bezit van de drie belangrijkste trofeeën, 
want in het najaar van 2014 wonnen ze al de British 
Open en The Nationals. Dat was voor het laatst 
gebeurd in 1995. Nicholas Childs was dan ook vol 
lof over zijn jonge band: “Ze hebben hun plek in de 
geschiedenis van Black Dyke verdiend en met hun 
energie, talent en wil om te winnen is er in de nabije 
toekomst nog van alles mogelijk.” 

Black Dyke in een volgepakt Konzerthaus in Freiburg.
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De ontdekking van het ‘goddamn particle’ geeft 
Rudin twee jaar geleden een idee. De composi-
tie-opdracht van de EBBA gaf hem de gelegen-
heid dat idee te gebruiken. 
Het Higgs-boson geeft massa aan atomen, dit 
heeft de Duitser vertaald naar een muzikaal 
systeem van akkoorden gebouwd op de noten H 
en B (in het Duitse systeem is de H onze B en de 

B onze Bes). De noten die vlakbij deze akkoord-
tonen liggen gebruikt hij ook: dit zijn de atomen 
waar de bosonen zich tot aangetrokken voelen. 
Deze noten zijn uiteindelijk gesorteerd in een 
zestoonsladder die de basis vormt voor een 
groot deel van het werk. De H en B komen in het 
werk heel duidelijk terug in repeterende figuren. 
Een andere steunpilaar van zijn werk is CERN 

(het instituut dat de ontdekking van het
Higgs-boson mogelijk heeft gemaakt), hier 
heeft hij drie akkoorden voor gekozen die hij de 
CERN-chords doopt. 

Een ‘system for disaster’ als je het zo hoort. Maar 
het belangrijkste punt van zijn muziek vertelt 
de componist heimelijk tijdens de Brass Night 

Een Colombiaanse jongeman zit het publiek op te wachten; hij gaat wat 

vertellen over Origenes, zijn werk voor de Challenge sectie. Buiten dat er 

Zuid-Amerikaanse invloeden inzitten kan zelfs de intelligente blik van Paul 

Hindmarsh hem niet veel meer ontlokken. Engels is niet zijn ding, muziek 

gelukkig wel. Dan stapt een ietwat onrustige man het podium op: Rolf Rudin 

te laat voor zijn eigen praatje, zijn familie volgt (die verkopen de studiescores 

en bedienen de computer, self-publishing is hard werken). 

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: MET DANK AAN BRITISH BANDSMAN

De ontdekking van  
The God Particle

Brassband Willebroek met dirigent Frans Violet.
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Party: ”je moet weten wanneer je het systeem 
even los moet laten”.

Rolf Rudin
De European Brass Band Association (EBBA) 
geeft elk jaar opdracht voor het schrijven van een 
nieuw testwerk. Sinds 1994 zijn de opdrachten 
gegaan naar componisten afkomstig uit het 
organiserende land, met uitzondering van 1999. 
Het kampioenschap werd ook toen in Duitsland 
(München) georganiseerd, maar bij gebrek aan 
goede kandidaten werd een werk gekozen van 
Kevin Norbury (Oddysey). Nu, 16 jaar later, is de 
Europese brassband beweging geland in ‘nieuwe’ 
landen als Oostenrijk, Duitsland, Italië en Litou-
wen en is er volop interesse om nieuwe werken 
te creëren voor deze orkestvorm. Dit keer ging 
de opdracht naar Rolf Rudin.  

Rolf Rudin is een gevestigde naam in de wereld 
van de symfonische blaasmuziek.  Sinds 1989 is 
hij als componist actief. Nog onlangs ging zijn 5e 
Symphony Psychogramme in première. Rudin 
(1961) werd in Frankfurt am Main geboren en 
studeerde compositie in Würzberg. Na een aantal 
jaren verbonden te zijn geweest aan de Frankfurter 
Hochschule, is hij tegenwoordig freelancer. Sinds 
2012 is Rudin  voorzitter van de Duitse afdeling 
van WASBE (World Association for Symphonic 
Bands and Ensembles).  The God Particle is het 
eerste werk voor brassband van zijn hand.   

The God Particle
The God Particle is een omvangrijk werk. De 
componist geeft in de partituur aan dat het werk 
ongeveer 18 minuten duurt, maar de uitvoeringen 
waren bijna 22 minuten lang. Ook is het werk om-
vangrijk in zijn instrumentatie. Naast de blazers-
groep waarin elke speler zijn eigen partij heeft, is 
er een grote rol voor het slagwerk. Daarvoor zijn 
minimaal 5 spelers nodig. In de partituur is een 
opstelling van het slagwerk opgenomen. Toch 
hadden heel wat dirigenten daar hun eigen ideeën 
bij en dat zorgde voor lange changementen. 
Rudin plaatst links en rechts van de band een set 
pauken en een grote trom, daarnaast wordt nog 
een hele batterij aan drums, bekkens en melo-
disch slagwerk gebruikt. Dat maakt het repeteren 
en uitvoeren van dit werk een hele onderneming. 
Niet alleen de lengte van het werk en het vele 
slagwerk, maar ook de uitdagingen in de partijen 
hebben veel bands er toe gebracht extra blazers 
mee het podium op te nemen en zo ontstonden 
blazersgroepen van soms 35 spelers.  
De razendsnelle golven waarmee het werk begint, 
verwijzen naar de Large Hadron Collider, de 

27 km lange tunnel waarin deeltjes met bijna 
lichtsnelheid op elkaar botsen. De CERN-chords 
worden door Rudin gebruikt om de structuur 
van het werk te ondersteunen. Er zijn momenten 
van stilte, van korte solistische bijdragen, koralen 
en zelfs van zachte zang en tonale stabiliteit. 
Slagwerkpassages brengen de immer roterende 
bewegingen en felle ritmiek terug. Uiteindelijk 
keren ook de golven terug en wordt vlak voor het 
einde nog een nieuw gegeven hoorbaar. Is dat een 
zwart gat dat we creëren? 

De wereldpremière van De Bazuin
Twaalf bands uit elf verschillende landen strijden 
om de felbegeerde titel. Het lot bepaalt dat De 
Bazuin uit Oenkerk de wereldpremière mag geven. 
Een eervolle, maar ook lastige opdracht. Niemand 
in de zaal heeft het werk nog gehoord en ook voor 

de jury, die voor het verplichte werk bestaat uit 
Thomas Doss (Oostenrijk), Marc Lys (Frankrijk) 
en Stephen Roberts (Engeland), is het de eerste 
keer dat de partituur hoorbaar wordt. Na een 
degelijke maar niet zo spannende uitvoering is De 
Bazuin dan ook het vergelijkingsmateriaal. 
Niet alleen een Duits verplicht werk, maar ook 
een Duitse debutant in de kampioensdivisie. 
Bayerischen Brass Band Akademie, kortweg 
3BA genoemd, heeft na een aantal succesvolle 
deelnames in de Challenge sectie de uitnodiging 
van EBBA aangenomen en niet zonder succes. 
De band, met Ben Godfrey als stand-in princip-
al, speelt met lef en laat weinig liggen.  
Met Eikanger Bjørsvik Musikklag (Noorwegen) 
en Black Dyke Band als volgende in de rij, wordt 
duidelijk welke ruimte in de partituur aanwe-
zig is voor een eigen interpretatie. Eikangers 

Dirigent Nicholas Childs.
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dirigent David King weet altijd te verrassen 
met een geheel eigen kijk op een werk. Ook dit 
keer tovert hij lijnen tevoorschijn die nog niet 
gehoord zijn. Een interpretatie die het publiek in 
vervoering brengt, maar hoeveel ruimte heeft hij 
genomen? En wat vindt de jury daarvan?
Nicholas Childs en zijn Black Dyke Band 
geven een lezing die meer aansluit bij eerdere 
opvattingen, maar onderscheidt zich met een 
messcherpe uitvoering van superieure kwaliteit. 
Toch ontbreken ze vrijdagavond laat op veel 
favorietenlijstjes. 

Problemen voor Co-operative Funeralcare
De Schotse vertegenwoordiger Co-operative 
Funeralcare heeft op weg naar de Kampioen-
schappen een aantal vaste spelers zien vertrekken. 
Ter vervanging worden diverse professionals inge-
huurd, maar de agenda-technische problemen die 
dat oplevert, zijn voor dirigent Allan Withington 
reden om de samenwerking te beëindigen. Vaste 
dirigent Allan Ramsey springt in het gat en levert 
samen met de band een mooie prestatie. 
Een aantal jaren geleden was het moment dat 
een Franse band het podium betrad reden voor 
het publiek om even pauze te nemen, maar Paris 
Brass Band onder leiding van Florent Didier kun 
je maar beter niet missen. De band heeft een dui-
delijke eigen sound en de uitvoering is bijzonder 
hecht en rijk aan detail. In lijn met de opvallend 
goede klassering van vorig jaar, worden ze na 

deze uitvoering door velen getipt als outsider.  
Brass Band Oberösterreich heeft voor het eerst 
gekozen voor een dirigent van buiten Oosten-
rijk: Ian Porthouse, de succesvolle Musical Di-
rector van de Tredegar Town Band uit Wales. En 
dat dat een gelukkige keuze is, is direct duidelijk. 
De band klinkt fris en meer brassband dan ooit. 
De lezing van de dirigent komt mooi tot uiting 
en is zo effectvol. Het is zonde dat de vermoeid-
heid merkbaar wordt naar het einde toe. 

Lange avond
Inmiddels is duidelijk dat het een lange avond 
gaat worden als Cory haar campagne voor een 
nieuwe Europese titel begint. Cory is altijd favo-
riet met 4 titels in de laatste 7 jaar. De uitvoering 
is typisch Cory: technisch zo nauwkeurig; de 
akoestiek van de zaal wordt getest, vooral aan de 
bovenkant van de dynamiek. Phillip Harper di-
rigeert de band met grootse en heftige gebaren. 
Soms lijkt hij met twee gebalde vuisten de les-
senaar door midden te willen klieven. Toch laat 
ook Cory de deur open. Hier en daar gaan wat 
details verloren en echt zacht wordt het nooit.
Tussen de favorieten hebben de Denen van 
Lyngby-Taarbaek de zware taak boven zichzelf 
uit te stijgen. Ondanks de dappere poging, lijkt 
het met dit werk op de lessenaar te veel gevraagd.
Bürgermusik Luzern wordt op een geweldige 
wijze onthaald door een bomvol Konzerthaus. 
Op een steenworp afstand van hun thuisland 

spelen ze het werk alsof het ze op het lijf geschre-
ven is. De muziek vloeit vanaf het eerste mo-
ment, de grenzen van de zaalakoestiek worden 
opgezocht en regelmatig overschreden, maar 
het is vaak ook zo subtiel, zo klein. Het  wordt 
een imposante vertolking, niet zonder kleine 
missers, maar het geheel is zo overtuigend.    
Ook na Luzern zijn we er nog niet: Willebroek 
en Frans Violet zetten een uitvoering neer die 
op elk vlak kan wedijveren met die van Luzern. 
Hooguit de vermoeidheid aan het einde kost 
onze zuiderburen net iets meer dan de Zwitsers. 
Ronduit indrukwekkend is de beheersing. Hier 
wordt niet buiten de zorgvuldig door de dirigent 
getrokken lijntjes gekleurd. Alles binnen de sco-
re is opgemerkt en van een idee voorzien door 
de man achter zijn hoge lessenaar. 
Het loopt tegen middernacht als de laatste band 
het podium reorganiseert. Zwitsers kampioen 
Treize Etoiles mag na lang wachten een ultieme 
poging doen om de jury op andere gedachten te 
brengen. Het wordt een spierballenversie waar-
mee James Gourlay de band handig bij de kop-
groep parkeert. De jury heeft vervolgens heel 
wat beraad nodig om tot een uitslag te komen. 
The God Particle is een echte test voor elke band 
geweest. Voor het werk van Rolf Rudin begint nu 
een nieuwe fase. Zullen we nog een kans krijgen 
om het live te beluisteren? Zal het een vaste plek 
in het repertoire krijgen of een novelty blijken te 
zijn? Het zal nu op eigen kracht moeten.  

Het uitverkochte Konzerthaus in Freiburg.
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De loting zat De Bazuin niet mee: eerste op de 
vrijdagavond. “We hadden de ‘eer’ om de wereld-
première van het verplichte werk te verzorgen. 
De uitvoering verliep volgens plan,” vertelt de 
voorzitter van de Oenkerkers. “Wellicht had 
een betere loting nog een paar plaatsen winst 
opgeleverd, maar dat weet je nooit. Bovendien 
waren we blij dat we niet pas na elf uur ‘s avonds 
hoefden te spelen.” 
De uitvoering van de Bazuin werd uiteindelijk 
beloond met een tiende plaats en 89 punten. 
“Het is moeilijk om jezelf te vergelijken met 
de rest,” meldt Klaas van der Woude. “Wij 
waren de meetlat. Als jurylid hoor je bij een 
vierde band alweer veel meer, dat maakt het 
moeilijk.” Het grootste commentaar van de 
jury was te weinig dynamiek, volgens de diri-
gent kan dat twee kanten op werken: “Je kunt 
zachter proberen te spelen, maar ook luider. 
Maar we hebben een aantal bands gehoord op 
de donderdag en dat was heel erg luid in de 
zaal. We hebben dus gekozen om niet te luid 

te spelen, want dat vind ik lelijk. Dat heeft 
ons misschien een beetje de das omgedaan. 
De jury gaf aan dat we verder goed gespeeld 
hebben. Alleen dynamisch niet genoeg, dat is 
prima. Wij zijn zelf meer dan tevreden.”

The Journey op zaterdag
Zaterdag was het snel de beurt aan De Bazuin 
om The Journey of the Lone Wolf van Simon 
Dobson aan het Europese publiek te laten horen. 
Dit werd beloond met 88 punten. De kersverse 
es-cornet licht toe: “Ook op zaterdag hadden 
we een vroege loting. In de uitvoering zaten een 
paar kleine vlekjes, maar over het algemeen zijn 
we zeer tevreden en had het niet heel veel beter 
gekund. De respons van het publiek was in ieder 
geval erg gaaf.” De dirigent geeft na enige tijd van 
reflectie een antwoord: “Waar we vrijdag het 
maximale eruit wisten te halen, waren er zater-
dag te veel foutjes. Het bleef rommelen en dan 
mis je de boot in dit sterke veld.” Voor de ingang 
van het Konzerthaus gaven Jelmer Gietema en 

Trienke de Vries zaterdagmiddag hun mening. 
De eerste alt blikt terug: “We hebben gespeeld 
naar ons kunnen. Onze muzikaliteit kwam naar 
voren en ik ben tevreden. Dit is als blazer mijn 
eerste interland. Je beleeft een EBK toch anders, 
je bent meer afgeschermd dan normaal. Toch 
was ik niet zenuwachtiger dan op een NBK.” 
Voor de trombone soliste in de Journey was 
dat anders: “Ik ervoer toch wel wat extra druk. 
We hebben gespeeld zoals we het konden. De 
bezetting is anders dan bij de NBK en dat maakt 
het lastig.” Blootvoets speelde ze wederom haar 
solo; “dat is omdat ik me dan veiliger voel en ste-
viger sta.” De dirigent had wel het idee dat de am-
biance bij sommigen een grote uitwerking had: 
“Ik merkte wel dat bepaalde jonge mensen hem 
wel even stonden te knijpen door de overwel-
digende reactie van het publiek. Dat heeft ook 
invloed.” Hiermee doelt de dirigent op de reactie 
van het publiek na de uitvoering van Brass Band 
Bürgermusik Luzern die – overigens net als het 
spel van Luzern – oorverdovend was. 

De Bazuin Oenkerk deed mee op het hoogste podium in Europa als vertegen-

woordiger van de Nederlandse brassbands. Jelmer Bouma (voorzitter, es-cornet), 

Jelmer Gietema (eerste alt), Trienke de Vries (eerste trombone) en Klaas van der 

Woude blikken terug op hun deelname. 

TEKST: GEERT JAN KROON • FOTO: MET DANK AAN BRITISH BANDSMAN

De Bazuin: 
terugblik op Freiburg
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Twee keer tien is elf
Dan komt de uitslag op de zaterdagavond 
na het galaconcert. De Bazuin elfde met 177 
punten. Beide dagen tiende, maar in totaal 
elfde. “Dat viel me een beetje tegen,” zegt van 
der Woude. “Ik hoopte op plek zeven of acht, 
daar hoort Nederland wel thuis. Elfde worden 
en goed gespeeld hebben kan ik mee leven. Er 
gebeuren altijd onverwachte dingen, de jury 
beslist en daar heb ik geen kritiek op. Ik heb wel 
een goed gevoel over wat we gedaan hebben dat 
is het belangrijkste.” In dezelfde trant vertelt de 
voorzitter hoe de club het heeft beleefd: “In de 
uitslag waren we graag een paar plaatsen hoger 
geëindigd, maar kijkend naar het algehele 

niveau tijdens de EBK moet je ook realistisch 
zijn. We zijn bovendien nog steeds een band in 
ontwikkeling, met veel jonge blazers die iedere 
keer dat we op het podium zitten weer een stap 
in hun ontwikkeling zetten. Hier meedoen 
geeft veel vertrouwen voor de toekomst. We 
kijken er naar uit om onze nationale titel in 
november te verdedigen.” 

Terugblikkend
Terugkijkend is een kritische noot van de 
dirigent is ook op zijn plek: “Het was een 
mooie zaal en de organisatie was goed. Toch is 
het jammer dat er dan een heel lang galacon-
cert is, waar niet iedereen op zit te wachten. 

Wat opvalt is dat er over het algemeen heel 
hard gespeeld wordt, bijvoorbeeld door de 
Belgen en dat wordt beloond. Ik ben dan 
ook blij dat een band die niet over de schreef 
gaat wint (Black Dyke), want hard spelen 
lijkt een tendens.”
De aanloop naar deze EBK is voor De Bazuin 
goed verlopen reflecteert Bouma: “We kijken 
met een zeer goed gevoel terug op de afgelo-
pen periode en op afgelopen weekend in het 
bijzonder.” Hier kan van der Woude zich ook 
in vinden: “Je bewijst dat je met veel inzet, 
waar ik erg trots op ben, wel iets neer kunt 
zetten. Deze ervaring nemen we mee en is heel 
positief voor de club.” 

De Bazuin eindigde in Freiburg op de elfde plaats.
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Aan de vooravond van de Europese Brassband 
Kampioenschappen, vindt jaarlijks de finale 
plaats van de solisten-, dirigenten- of composi-
tiewedstrijd. In Freiburg was het dit jaar de beurt 
aan de componisten. Uit vijftien inzendingen 
waren eerder al de 3 finalisten geselecteerd. 
L’effet Divers  is een suite in 4 delen, gebaseerd 
op een 4-tal surrealistische nieuwsberichten. 
Een uit de hand gelopen burenruzie; een 
verwarde man die de weg naar huis kwijt is 
en al drie dagen op de ringweg rond Londen 
rijdt; een maffioso die het eenzame leven op 
de vlucht moe is en zich vrijwillig meldt bij de 
gevangenis en een overleden rijkaard, die zijn 
vermogen aan zijn woonplaats nalaat om in zijn 
nagedachtenis een miljoen bloemen te laten 
bloeien. Stan, die in Nederland werd geboren 
en in Brussel opgroeide, beschrijft niet zozeer 
de  gebeurtenissen in zijn toegankelijke muziek, 
maar meer de  sfeer ervan en raakt op fraaie wijze 
de diepere betekenis.   

Publieksprijs
Ludovic Neurohr won de publieksprijs en werd 
gekozen tot favoriet van de uitvoerende band. 
Zijn compositie ...as a Glow, Concerto n°11 for 
Brass Band & Percussion on a Theme by Per-
golesi was duidelijk de meest complexe muziek 
van de avond. De Zwitser droeg het werk op aan 
zijn ernstig zieke grootvader. Neurohr gebruikt 
materiaal uit het wereldberoemde Stabat Mater 
Doloroso van Pergolesi en linkt naar eigen 
zeggen de glinsterende schoonheid van deze 
barokmuziek aan de glinstering die nog steeds in 

de ogen van zijn grootvader te zien is, wanneer 
hij bezoek krijgt van zijn familie. In tegenstel-
ling tot het publiek en de band plaatste de jury, 
bestaande uit Thomas Doss, Rolf Rudin en Paul 
Hindmarsh, het werk op drie.

Christian Overhead
En dat betekende dat Christian Overhead 
met zijn compositie Symmetricoil de tweede 
plek binnenhaalde. Christian groeide op in 
Northamptonshire in Engeland, studeert 
tegenwoordig in Nederland en is lid van 
Brassband Schoonhoven. In dit werk verwijst 

Christian naar de zware machines waarmee hij 
in het verleden werkte en het routinematige 
werk dat je langzaam maar zeker in dagdro-
men doet belanden. Levensgevaarlijk. Je hebt 
je collega’s hard nodig om te zorgen dat er 
niets gebeurt. De machines bepalen het karak-
ter van het stuk. Veel bonkende en stoempen-
de ritmiek, beeldend neergezet en afgewisseld 
met een dromerig gedeelte, waarna de ritmiek 
weer kort terugkeert. Een interessant en goed 
geschreven concertwerk.
Het is te hopen dat alle werken snel worden ge-
publiceerd en hun weg naar de bands vinden.  

Stan Nieuwenhuis heeft met zijn compositie L’effet Divers de Europese Compositie 

Wedstrijd gewonnen. De jury koos de winnaar unaniem uit drie werken, die tijdens 

de finale-avond op 30 april in het Konzerthaus in Freiburg werden uitgevoerd door 

de Jeugd Brass Band Nordrhein-Westfalen onder leiding van dirigent en oprichter 

Martin Schädlich.

TEKST:  ALEXANDER ZWAAN  FOTO: IAN CLOWES GOLDY SOLUTIONS LTD

Stan Nieuwenhuis wint 
compositiewedstrijd
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Zaterdag 25 april 
Aankomstdag der muzikanten. De verzamel-
plek was de BDB-Musikakademie in Staufen 
im Breisgau, ongeveer een half uur rijden vanaf 
Freiburg. 

Jessica Hamstra 
“We zijn vrijdagnacht vertrokken, met chauffeur 
Ydwer en Amanda Vapsvaite uit Litouwen (ook 
EYBB-member) die in Groningen woonachtig 
is. Twan ging op eigen gelegenheid. Nadat we op 
zaterdagochtend waren aangekomen, konden we 
nog even een paar uur slapen voordat de ‘seating 
auditions’ begonnen. Na deze auditie bleek dat 
ik de repiano-partij zou gaan spelen. Dat viel me 
erg mee, want mijn auditie ging niet heel goed. 
Hierna hebben we dan de eerste repetitie gehad 
en konden we de avond gebruiken om elkaar wat 
beter te leren kennen. Al snel was duidelijk dat 
we een hele drukke week zouden beleven met 
een super leuke groep.”

Zondag 26, maandag 27 
en dinsdag 28 april
Deze dagen zagen er voor de muzikanten vrijwel 
identiek uit: ontbijten – repeteren – lunchen 
– repeteren – dineren – repeteren – nazitten 

en slapen. Tijdens deze repetitiedagen werd 
de groep in tweeën gesplitst: cornetten en rest. 
Uwe Köller (dirigent) kreeg assistentie van zijn 

voormalig collega en vriend Heinrich Schmidt. 
Beide heren hebben jarenlang samengewerkt op 
het conservatorium te Essen (Duitsland). 

De 38e editie van de Europese Brassband Kampioenschappen ligt inmiddels 

achter ons. Jessica Hamstra, Twan Bartolomee en Ydwer Betzema, de drie 

muzikanten die namens Nederland zitting mochten nemen in de European 

Youth Brass Band, hebben hun gewone leventje weer opgepakt. Een week

lang verkeerden ze in andere sferen. Zijn hun verwachtingen uitgekomen en 

wat hebben ze zoal gedaan? Een muzikaal reisverslag. 

TEKST: ANJA ABMA • FOTO’S: IAN CLOWES

Positieve Europese 
energie in EYBB 
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Woensdag 29 april
Dag van het allereerste concert. Een dubbelcon-
cert met het harmonieorkest Stadtmusik Elzach, 
afkomstig uit een buurdorp van Staufen. Een 
goed concert waar nog wel wat verbeterpunten 
naar voren kwamen. Daaraan konden band en 
dirigent(en) de dagen erna nog werken. 

Donderdag 30 april
Op deze dag kon de band de akoestiek van de 
Rolf Böhme Saal in het Konzerthaus Freiburg 
alvast even ervaren. Na afloop van de presen-
tatie van de drie winnende composities van de 
European Composers Contest gaf de EYBB een 
concert. Het bleek een spannend optreden voor 
zowel dirigent als muzikanten. Het onderlinge 
contact op het podium bleek minder dan tijdens 
de twee voorgaande concerten.

Vrijdag 1 mei
Dag van de Opening Ceremony. De officiële 
opening van de European Brass Band Champi-
onships vond plaats in het Historischer Kaufhaus. 
Een prachtige locatie waar de EYBB een ander 
programma bracht dan de dagen ervoor. Dirigent 
Köller had gekozen om in deze locatie 10-piece 
ensembles samen te stellen, wat bijzonder goed 
tot zijn recht kwam. De volledige band bracht 
nog wel een spetterende uitvoering van Toccata 
in D Minor! Daarna was er tijd voor een hapje 

en een drankje, werden de juryleden naar buiten 
‘afgevoerd’ en kon de loting van de test-piece 
competitie plaatsvinden. Om 17.00 uur die dag 
besteeg de eerste band het podium, de Nederland-
se afgevaardigde De Bazuin Oenkerk.

 “Persoonlijk vond ik het verplichte werk The 
God Particle een apart stuk,” bekent Jessica, 
“dus ik heb niet alle uitvoeringen geluisterd. De 
volgende ochtend konden we eerst nog de Chal-
lenge Section luisteren en vervolgens de vrije 
werken in de Kampioens Divisie. Hier kwamen 
steeds meer mensen in de zaal zitten – vooral 
bij de echte toppers zoals Black Dyke waren er 
vrijwel geen lege stoelen meer.” 

Zaterdag 2 mei
Na de own choice competitie kon de band zich 
gaan klaarmaken voor het Galaconcert. 

“Eerlijk gezegd draaide het daar de hele week 
om. We hebben drie stukken gespeeld: Brasses-
sence, Festmusik der Stadt Wien en het eerste 
deel van On the Shoulders of Giants. Het was 
echt supervet om voor een volle zaal te kunnen 
spelen. Ook leuk om onze eigen dirigent Uwe 
Köller na de pauze aan het werk te zien en te 
horen tijdens zijn optreden met German Brass. 
Na de uitslag en de brass party zijn we om 01.30 
weer naar Staufen teruggegaan,” aldus Jessica.

Zondag 3 mei
Alweer de laatste dag. Alleen het bezoeken van 
de Youth Brass Band Championships stond op 
het programma en daarna het allerlaatste con-
cert: het Farewell Concert. Na dit afscheidscon-
cert namen de muzikanten afscheid van elkaar, 
waarna de meesten huiswaarts vertrokken. Een 
kleine groep bleef nog een nacht om de volgende 
ochtend in alle vroegte te vertrekken. 

Jessica Hamstra
“Deze week was voor mij persoonlijk de leukste 
muzikale week die ik heb meegemaakt en ik ben 
blij dat ik deze kans heb gekregen.”

Twan Bartholomee
“Ik denk dat afgelopen week het beste te 
beschrijven valt als een geweldige ervaring. 
Natuurlijk heel leerzaam om in zo’n orkest met 
goede dirigenten te kunnen spelen, samen met 
enthousiaste jongeren uit heel Europa. Het was 
een hele leuke groep, daarom heb ik naast de re-
petities en uitvoeringen ook een bijzonder leuke 
en gezellige week gehad, die ik niet had willen 
missen. Ook heel bijzonder om eens van de sfeer 
van de European Brass Band Championships te 
kunnen proeven en om dit grote evenement van 
dichtbij mee te maken en te kunnen luisteren 
naar alle topbands.”

Ydwer Betzema
“Mijn mooiste moment van de week? Eigenlijk 
waren dat er twee. Allereerst het spelen voor een 
afgeladen concertzaal tijdens het galaconcert op 
de zaterdagavond. Het publiek was zo ontzettend 
enthousiast, dus dat gaf een enorme kick. Maar 
het allermooiste moment – qua muzikaal gevoel 
– was toch wel het spelen van Voyager na afloop 
van de prijsuitreiking van de European Youth 
Brass Band Championships op de zondag. In de 
zaal hing een speciale atmosfeer en dit stuk paste 
zo ontzettend goed bij die sfeer. Het was een 
perfecte match en voor mij een heel bijzonder 
moment.”

En hoe was het voor de muzikaal leider 
Uwe Köller?
“Het is een fantastische, intensieve ervaring 
geweest met als hoogtepunt het spelen voor 
een volle zaal in het Konzerthaus in Freiburg. Ik 
denk dat ik erin geslaagd ben om een positieve 
energie onder de jongelui te creëren, waardoor 
ze niet bang waren om te spelen. We konden 
over en weer op elkaar vertrouwen en dan is 
samenspelen zo ontzettend leuk!” 
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Goede openingen
Het Galaconcert werd het concert van de goede 
openingen: De Europese Youth Brass Band beet 
het spits af met Brassessence van Andreas Unter-
reiner. Die bleken niet te hebben gefeest: Köller 
had de zaken goed voor elkaar. Luzern bracht 
ook een mooie opening met Grand Fanfare van 

Giancarlo Castro d’Addona. Weliswaar minder 
transparant en krachtig dan ze in de wedstrijd 
speelden, maar toch verdienstelijk. De beste 
opening, met Concerto in D Major van John 
Baston, was van German Brass. De solo werd 
fantastisch gespeeld door Matthias Höfs op een 
onooglijk klein trompetje.

De openingen kregen redelijk vervolg met On 
The Shoulders of Giants (deel 1) van Peter Gra-
ham door de EYBB. Gek genoeg is dit het meest 
origineel klinkende stuk van de componist, aan-
gezien zijn werken meer van hetzelfde beginnen 
te worden. Met zo’n werk vraagt het publiek zich 
natuurlijk af of de jeugd dat waar kan maken; dat 

Na afsluiting van het zaterdagprogramma van de EBK volgde het Galaconcert. 

De European Youth Brass Band onder leiding van Uwe Köller, Brass Band Burger-

musik Luzern onder leiding van Michael Bach met Jens Lindemann, en German 

Brass verschenen ten tonele. Toch bleek het hoogtepunt Frank Rentons oneman-

show tijdens de prijsuitreiking.

TEKST: GEERT JAN KROON • FOTO: MET DANK AAN BRITISH BANDSMAN

Het European Brass 
Band Championships 
2015 Galaconcert

Brass Band Burgermusik Luzern.

86

BRASSIN  O



konden ze top op zekere hoogte. De volwassen 
klank ontbrak, maar verder een verzorgd optre-
den. Een compliment aan de jeugdige brassfana-
ten. Festmusik der Stadt Wien van Richard Strauss 
bracht deze te korte bijdrage tot een einde. 

Luzern vervolgde het programma met de solist 
Jens Lindemann op trompet, bugel, en diverse an-
dere trompetvariaties, waaronder een hele mooi 
blauwe. Met zo’n band en solist kun je eigenlijk 
alles spelen. Dan blijken belangen van sponsoren 
een rol te spelen aangezien er gekozen was voor 
Orpheus en Starlight van Peter Meechan waarbij 
de kwaliteit van Lindemann niet altijd tot zijn 
recht kwam. De Canadese solist sneeuwde onder 
in de klank van Luzern. Hiermee was het spon-
sorleed nog niet geleden: de grap van Lindemann 
over zijn instrumentenleverancier raakte alleen 
een snaar bij de Aziatische delegatie in de zaal. 
Het laatste nummer door Luzern was Wagner’s 
Entry of the Gods into Valhalla. Zitten we daar wel 
op te wachten na een wedstrijd met zulke voor-
uitstrevende muziek? De vraag is of het publiek 

überhaupt wel zit te wachten op zo’n galaconcert. 
Misschien is dat geld beter besteed aan een echte 
Brass Night Party.

Na Toccata in D minor van Bach vervolgde 
German Brass op virtuoze wijze met een lichter 
programma. Uwe Köller soleerde in Children of 
Sanchez. De Duitsers etaleerden hun talenten 
in verschillende mopjes muziek. Het aandeel 
lichte muziek was groot voor een ensemble dat 
zich als een vis in het water voelt in het klassieke 
repertoire. Ook German Brass gaat met zijn tijd 
mee, maar soms is nostalgie een goed ding. Je 
kan je afvragen wat een van de oprichters van het 
ensemble, Wolfgang Gaag, hiervan vindt. De in 
1943 geboren hoornist staat in ieder geval voor 
zijn partij en lijkt zich nog te vermaken.

Prijzen met humor
Het hoogtepunt van de avond is voor velen de 
uitslag. Dat was het ook, niet in de laatste plaats 
door Frank Rentons impromptu komedie bij 
een microfoonincident, dat volgens voorzit-

ter Ulf Rosenberg zo in de 4barsrest-lijst van 
beschamende EBK-momenten kon. Tijdens de 
stilte wist Renton de zaal te bespelen met zijn 
Engelse charme. De hele Rolf Böhme Saal stil 
krijgen is knap. Dat Rosenberg zelf ook niet 
gespeend is van enige humor bewees hij in de 
rest van zijn praatje: hij bedankte alle sponsoren, 
organisatoren, Zweden met Viking-helmen en 
deelnemers. Het had niet zonder hen kunnen 
plaatsvinden. Zeker niet zonder de microfoon 
en luidspreker van German Brass. De uitslagen 
leidden zoals gewoonlijk tot de nodige opwin-
ding. De ontlading van Black Dyke was zo groot 
dat ze hun eigen volkslied bijna vergaten. 

De aansluitende Brass Night Party was een eve-
nement op zich. Het zaaltje met ensemble werd 
gemeden, want ja; een saxofoon op een brassfeest-
je is zelfs in Freiburg te veel gevraagd. Toen rond 
tweeën het bier op bleek, is het feestje nog even 
doorgegaan, maar het einde van het deel van het 
evenement waarvoor de meesten er waren, de 
Championship-section, was gekomen.   

De zogenaamde B-sectie van de Europese 
Brassband Kampioenschappen heeft altijd een 
moeizaam bestaan gehad. Twee jaar geleden 
stokten de aanmeldingen en dat was reden voor 
de European Brass Band Association om flinke 
veranderingen door te voeren. De nieuwe Chal-
lenge sectie is vooral bedoeld voor deelnemers 
uit jonge brassbandculturen en vrijwel alle 
deelnemers komen tegenwoordig dan ook uit 
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Litouwen. 

Origenes 
Carlos Cárdenas mag dit jaar het verplichte 
werk schrijven en pakt die gelegenheid aan om 
zijn  Zuid-Amerikaanse afkomst in Origenes 
(oorsprong) door te laten klinken. Het slag-
werk krijgt een prominente rol in het werk met 
Afrikaanse en Afro-Cubaanse ritmes, die het 
basismateriaal van het hele werk vormen. Solo’s 

voor bastrombone en euphonium vormen de 
hoogtepunten van het werk, voordat het uitbarst 
in een feestelijk laatste deel. Cárdenas creëert 
zijn eigen muzikale taal en dat is voor veel bands 
toch even wennen.    
Vrijwel alle deelnemers hebben gekozen voor 
een combinatie met een wat ouder testpiece en 
zo wordt het genieten van oude krakers als The 
Land of the Long White Cloud en Tallis Variati-
ons van Philip Sparke, Trittico for Brass Band van 
James Curnow en Peter Grahams The Essence of 
Time. Werken die stuk voor stuk ouder zijn dan 
de brassbands die ze spelen. Het niveau van de 
bands is verrassend hoog en dat geeft vertrou-
wen dat de brassbandbeweging in deze landen 
aan het wortelen is.   

Resultaat
Titelverdediger Wipptal (Italië) moet dit keer 

In november 2013 gaat een lang gekoesterde wens van een viertal brassbandvrienden in ver-

vulling. In een lokale bar richten ze hun eigen brassband op en er sluiten spelers vanuit allerlei 

orkesten en ensembles in Rome aan. Achttien maanden later winnen ze de Challenge sectie 

met een prachtige uitvoering van The Essence of Time en het verplichte werk Origenes. 

TEKST: ALEXANDER ZWAAN 

Challenge-titel naar Rome

genoegen nemen met een vierde plek. De 
Oostenrijkers van R .E.T. (Red Eagle Tirol) 
pakken de derde plek. R .E.T. heeft zijn oor-
sprong in Innsbruck en is het resultaat van een 
project waaraan meer dan 90 jonge koperbla-
zers meedoen. De tweede plaats is verrassend 
voor de debutanten van Brassband Sachsen. 
De band maakt snel naam na de komst van 
de Schotse dirigent Eoin Tonner en in 2014 
werd al de tweede divisie titel binnengehaald 
op het Duitse Kampioenschap. De keuze voor 
Hymn of the Highlands is gedurfd, maar pakt 
wonderwel goed uit.  
De titel gaat, zoals gezegd, met de Italian Brass 
Band en dirigent Filippo Cangiamila mee naar 
Rome en de conclusie mag zijn dat deze Challen-
ge sectie interessant is om naar te luisteren, een 
goed deelnemersveld heeft en bijdraagt aan de 
verspreiding van de brassbandmuziekcultuur.  
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Het Friese dorp Surhuisterveen heeft altijd een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van 
de Nederlandse brassbandsector. Zo werden 
vanaf 1981 de allereerste edities van de Neder-
landse Brassband Kampioenschappen georgani-
seerd in Surhuisterveen voordat het evenement 
naar Zutphen, Groningen en nu Utrecht vertrok. 
Daarnaast vond lange tijd de voorganger van het 
Surventobrass Festival, het Survento Entertain-
ment Festival, onderdak in Surhuisterveen. Dat 
evenement genoot nationaal en internationaal 
aanzien en was naast de NBK het belangrijkste 
brassband festival in Nederland. In 2002 werd 
het zeer populaire Survento Entertainment Fes-
tival onder de naam Euro Brass naar Drachten 
verplaatst waar het sinds dit jaar als Dutch Open 
Brassband Chamionships verder gaat. Surhuis-
terveen blijft haar partij in de brasssector stevig 
meespelen want sinds 2007 wordt dit festival 
met succes georganiseerd en doet binnenkort de 
Noorse brassband Eikanger-Bjørsvik Musikklag 
Surhuisterveen aan. 

In 2007 werd het initiatief genomen om het Sur-
vento Festival nieuw leven in te blazen onder de 
naam Surventobrass. Hans Postma is voorzitter 
van Surventobrass en hij licht toe: “We von-
den het belangrijk dat er aandacht kwam voor 
muziek die geschikt is voor een breed publiek. 
Dirigenten Rieks van der Velde en Erik Janssen 
hebben ons sindsdien van wijze raad en daad 
voorzien en zijn nog steeds stimulerend in de 
ontwikkeling van dit festival. Daar zijn we ze zeer 
erkentelijk voor”, aldus voorzitter Postma. 
Survento Brass is één dag per jaar enthousiast 
muziek maken waarbij brassbands moeten laten 
zien dat brassmuziek heel geschikt is voor een 
breed publiek. Deelnemende orkesten krijgen 

daarom de opdracht om in een miniconcert te 
zorgen voor een ‘aantrekkelijk  en aansprekend’ 
optreden. In een 30 minuten durend optreden 
worden bands beoordeeld door een vakjury op 
muzikaliteit, programmaopbouw, entertainment 
en presentatie. De deelnemers verzorgen het 
hele concert zelf inclusief presentatie. Hiermee 
lijkt het festival in opzet op het beroemde Brass 
in Concert in Engeland. 

“We vinden het belangrijk dat er in de jurering 
ook rekening wordt gehouden met muzikaliteit, 
entertainment en presentatie”, aldus Postma. 
“Zo is Jacob de Haan met zijn achtergrond als 
componist en dirigent zeer geschikt om de muzi-
kaliteit van optredens te beoordelen. Presentatie 
en entertainment is het terrein van theaterdo-
cente en presentatrice Anke Bijlsma. Gerard van 
de Kolk beoordeelt de programmaopbouw.”   
“Het festival wil met zijn tijd mee”, aldus Postma. 
“Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er in de optre-
dens gebruik kan worden gemaakt van audio- en 

visuele techniek maar ook dat we het festival nu 
en in de toekomst toegankelijk willen houden 
voor iedereen. Er wordt daarom geen entreegeld 
geheven en dat is toch wel uniek. Dat is mogelijk 
door financiële steun van de gemeente Achtkar-
spelen en de Stichting SPAVO fonds. Tenslotte 
hoort het bij deze tijd dat het evenement via 
livestream gratis te volgen is. We zijn er blij mee 
dat Omrom Fryslan de verslaggeving voor haar 
rekening neemt en ook zal gebruiken in haar 
programmering op het non-stop blaasmuziek 
programma van Koperkanaal.nl. 

Zaterdag 20 juni kruisen zes brassbands in twee divisies de muzikale degens in 

het jaarlijkse Surventobrass muziekfestival in de Flambou en Lantearne in Sur-

huisterveen. In een miniconcert moeten deelnemende orkesten laten zien dat 

brassbandmuziek bedoeld is voor een breed publiek. Daarmee is het festival voor 

zowel brassband als publiek een mooie afsluiter van het seizoen. 

Surventobrass 2015 

Deelnemers 2015:
B-groep:  Soli Deo Gloria Blije; Backum Brass 

 Castricum; Excelsior Veenwoudsterwal;  

De Lofklank Ureterp.

A-groep:  De Spijkerpakkenband Opsterland; De 

Wâldsang Buitenpost.
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‘Eikanger’ staat onder leiding van dirigent Reid 
Gilje en is een Europees toonaangevende brass-
band die bekend staat om haar vooruitstrevende 
programma’s. Het Nationaal Jeugd Fanfare 
Orkest verleent medewerking door deelname 
in het voorprogramma op zaterdag en zondag. 
Brass on Stage presenteert tezamen met Stich-
ting Bijzondere Concerten de concerten van 
Eikanger op vrijdag in Surhuisterveen, zaterdag 
in Utrecht en zondag in Muziekcentrum Frits 
Philips te Eindhoven. 
 
Vorig jaar organiseerde Brass on Stage teza-
men met de wereldberoemde Cory Band een 

tweetal concerten als opmaat naar een nieuw 
cultureel hafabraseizoen. Dit gaf het vertrou-
wen om in 2015 een nieuw project op te zetten 
en te zoeken naar nieuwe muzikale partner-
schappen. Die werden gevonden in Reid Gilje 
en Eikanger-Bjørsvik Musikklag, naast Danny 
Oosterman en het NJFO. Eikanger is al jaren 
een toonaangevende ensemble met bijzonde-
re concerten, cd-producties en nationale- en 
internationale successen op concoursen. Het 
NJFO, onder leiding van Danny Oosterman, 
krijgt nationale en internationale erkenning 
om haar eigenzinnige drang naar vernieuwing. 
Beide orkesten spelen met Nederlandse solisten. 

Vincent van Amsterdam (onder andere winnaar 
Prinses Christina Concours) is een groot talent 
op accordeon en zal soleren met het NJFO. 
Nederlands euphoniumtalent Rodin Rosendahl 
zal met Eikanger soleren.
Met deze concerten wil Brass on Stage het 
startsein geven voor een nieuw seizoen en mee-
helpen in de emancipatie van de blaasmuziek als 
kunstvorm. Door de organisatie van concerten 
en educatieve projecten wil het blaasmuziek een 
plek geven in het totale culturele aanbod van 
Nederland. Brass on Stage werkt in de organi-
satie van haar activiteiten samen met Stichting 
Bijzondere Concerten. 

Op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus opent Brass on Stage 

het culturele hafabraseizoen onder meer met optredens van de Eikanger-Bjørsvik Musikklag uit 

Noorwegen. 

Brass on Stage opent seizoen
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Wagner en deWagner en de

Oer
Zaterdag 27 juni 2015, 20.15 uur 

Muziekgebouw Eindhoven

soepsoep
Orkest Zuid

Toonkunstkoor Rotterdam
dirigent Jos van de Braak 

sopraan Monique Krüs  
m.m.v. prof. Bert Meijer

www.orkestzuid.nl
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Twirlgroep Excelsior Oostendorp is op zoek naar: 
een instructeur/instructrice

Excelsior Oostendorp is per direct op zoek naar enthousiaste instructie voor haar Twirlgroepen. 
De groep bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste leden, onderverdeeld in verschillende teams.

Wij nemen als vereniging deel aan wedstrijden in teamverband, daarnaast is er een aantal leden die 
als solo, duo of ensemble deelneemt aan wedstrijden.

Wij vragen het volgende van een kandidaat:
• de bereidheid om zowel de teams als solisten te trainen

• het (bijna) in bezit zijn van fase 1 tot en met 3 diplomering (of vergelijkbaar niveau)
• kennis van het maken van passende choreografieën

• beschikbaar op donderdagavond

Een proefles zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met Gerhard van der Maaten (06 58 72 37 79).

Sollicitaties met CV ontvangen wij graag per E-mail: Gerhard@excelsioroostendorp.nl.

©
B
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Fanfare/Drumband Sint Willibrordus uit Wintelre is voor haar 

slagwerkgroep, met speelniveau in de 1e divisie en repeterend 

op donderdagavond, op zoek naar een: 

Instructeur / Dirigent (m/v)
Wij vragen van hem of haar: 

•  In bezit te zijn van de benodigde vakdiploma’s voor instructeur/dirigent slag-

werkgroepen en/of een aantal jaren ervaring te hebben op dit gebied. 

•  Enthousiast en serieus muziek te maken, waarbij niet noodzakelijk gestreefd 

dient te worden naar grote concoursresultaten. 

•  Het huidige niveau van de slagwerkgroep te handhaven, dan wel op een hoger 

niveau te brengen. 

•  Een motiverende en stimulerende persoonlijkheid. 

•  In staat te zijn, de benodigde discipline in de groep te handhaven. 

•  Actief deel te nemen in de muziekcommissie. 

• Voldoende aandacht te schenken aan de jeugdige slagwerkers. 

•  Betrokkenheid met de slagwerkers persoonlijk, alsmede met de vereniging. 

Een proefdirectie maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. 

Uw sollicitatiebrief of email met c.v. kunt u voor 26 juni 2015 richten aan: 

Fanfare/Drumband Sint Willibrordus

t.a.v. J.A.C. van der Heijden

Kloosterstraat 20

5513 AJ Wintelre

e-mail: st.willibrordus.wintelre@gmail.com

Voor nadere informatie kunt u bellen met de 

tambour-maître C. van de Ven: 06-22457439



PROVINCIE DRENTHE

Orkest voor vakantie-
muzikanten in Drenthe  
Drenthe krijgt deze zomer een vakantieorkest. Vanaf 8 

juli repeteren 60 tot 80 amateurmuzikanten van Drent-

se muziekverenigingen gedurende de zomervakantie 

wekelijks op de woensdagavond. Muziekuitgeverij De 

Haske Hal Leonard GmbH stelt voor het project gloed-

nieuw repertoire beschikbaar. Het orkest speelt in een 

gecombineerde harmonie-/fanfarebezetting en staat 

onder leiding van Hildo Flierman en Sytze van der 

Hoek (foto). De repetities zijn op verschillende locaties: 

8 juli: De Notenkraker Beilen; 15 en 22 juli: Het Klank-

holt Odoorn; 29 juli, 5 en 12 augustus: repetitieruimte 

Semper Sereno Ruinerwold; 19 augustus: generale 

repetitie (locatie nog niet bekend). Zaterdagmiddag en 

-avond 22 augustus maakt het Vakantieorkest Drenthe 

een slottournee door de provincie met concerten 

tijdens evenementen in Beilen, Hoogeveen en Emmen. 

Informatie: www.buroreprise.nl. 

Jubilarissen in Drenthe
Muziekbond Groningen en Drenthe heeft Mia de 

Bruin-Roffel van Prins Hendrik Emmer-Compascuum 

gehuldigd voor haar 60-jarig jubileum in de muziekwe-

reld. Jan Aukes en Johannes Terpstra van dezelfde ver-

eniging kregen een insigne voor het 50-jarig jubileum 

evenals Albert Grit van Oranje Nassau Smilde.

J U N I

Za 13 ASSEN, DE BONTE BEVER 10.00 UUR Open Dutch Showcorps Championships (OSDC). 

A U G U S T U S   

Za 22 BEILEN, HOOGEVEEN, EMMEN  Slottournee Vakantieorkest Drenthe 

PROVINCIE FLEVOLAND

Jubilaris bij Maris Sonores
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Piet 

Geelen gehuldigd. De trombonist van muziekvereni-

ging Maris Sonores Biddinghuizen vierde zijn zestigja-

rig muzikantenjubileum.

S E P T E M B E R 

Za 05 LELYSTAD, DE KOPLOPER  NBTA Twirl Academy. 

PROVINCIE FRIESLAND

Jubilarissen bij Friese bond
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

heeft Hendrik de Haan van De Bazuin Holwerd ge-

huldigd voor zijn zeventigjarig jubileum als muzikant. 

Anneke van der Veen van Jubal Terschelling kreeg een 

onderscheiding voor haar vijftigjarig jubileum. 

CityProms Leeuwarden 2015
Klassieke klanken van CityProms vullen van donderdag 

25 tot en met zondag 28 juni 2015 de binnenstad van 

Leeuwarden. Met Leeuwarden als Stad van de Smaak 

2015 is het thema van deze vijfde editie Voedsel voor 

de Ziel. Ook de blazerswereld is vertegenwoordigd. 

Het Nederlands Saxofoon Octet tekent donderdag 25 

juni (17.00 uur) op het Centraal Station voor de aftrap. 

Zaterdag 27 juni zijn onder andere het JongNBEnoord, 

het CityProms Fluitproject, blaaskwintet Blaasvaak 

en studentenorkest Bragi te beluisteren. Talentvolle 

dirigenten krijgen de kans om het gelegenheidsorkest 

DaCapo Dirigeer Ons! te dirigeren, terwijl Hein Wiedijk, 

klarinettist van het Concertgebouworkest, een master-

class verzorgt en optreedt met het ensemble Camerata 

RCO bestaande uit leden van het Concertgebouwor-

kest. Zondag 28 juni  spelen het Frysk Fanfare Orkest, 

het Nothern Horn Ensemble en het Noord-Nederlands 

Harmonie Orkest. Informatie: www.cityproms.nl.

Dubbelconcert in Harlingen
De Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en muziek-

vereniging Waterland Amsterdam verzorgen zaterdag 

20 juni (14.00 uur) een gezamenlijk optreden op de 

Voorstraat (centrum) in Harlingen. Dit optreden valt 

samen met het Straatfestival en andere feestelijkheden 

in de havenstad. 

Jeugdfestival Stiens
Zaterdag 20 juni (13.00 uur) houdt muziekvereniging 

Takostu Stiens voor de vierde keer het Jeugdfestival 

Stiens. Het kunstgrasveld voor het Stienser clubge-

bouw is het toneel van mars- en showwedstrijden in 

de jeugd-, basis- en kidsklasse. Het festival is bedoeld 

om jeugdigen een wedstrijddag te laten beleven en 

ervaren. De jury geeft nuttige en positief-kritische tips 

waarmee muzikanten en instructeurs verder kunnen 

bouwen aan de verbetering van hun show. Informatie: 

www.takostu.nl.

Vier D-kandidaten bij Excelsior
Vrijdag 26 juni presenteren Geertje Velthuis (hoorn), 

Bente de Witte (bugel), Johan van der Velde (euphoni-

um) en Aafke Postma (trompet) in het Marne College 

te Bolsward het examenconcert voor hun D-diploma. 

De muzikanten van Excelsior Schraard worden tijdens 

de uitvoering van een solowerk begeleid door hun 

eigen orkest. 

Femuza Galaconcert
Vrijdag 19 juni (20.00 uur) houdt de muziekfederatie 

Femuza haar galaconcert in Theater Sneek. De win-

naars van de festivals en het solistenconcours treden 

op: jeugdorkest Excelsior XS Schraard, Willekoar Heeg, 

Nyne Schippers en Hallelujah Makkum.
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J U N I

Vr 19 SNEEK, THEATER SNEEK  Galaconcert Femuza. 

Za 20 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU  Surventobrass Festival. 

Za 20 STIENS, CLUBGEBOUW TAKOSTU 13.00 UUR Jeugdfestival Takostu Stiens. 

Za 20 HARLINGEN, VOORSTRAAT 14.00 UUR Concert Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en Amsterdamse Muziekvereniging Waterland. 

Za 20 LEEUWARDEN, ROC FRIESE POORT  Jeugdorkestenfestival Leeuwarden. 

Vr 26 - Zo 28 LEEUWARDEN, BINNENSTAD  CityProms Leeuwarden. 

Vr 26 BOLSWARD, MARNE COLLEGE  Examenconcert Excelsior Schraard voor vier D-examenkandidaten.

Za 27 - Vr 03 LEEUWARDEN  Allan Withington’s Conductor Summer School m.m.v. Soli Brass Leeuwarden. 

PROVINCIE GELDERLAND

Festival bij De Leemkuulers
Egerländerkapel De Leemkuulers Bemmel houdt 

zondag 19 juli (11.00 uur) het tweede internationaal 

blaaskapellenfestival op de Markt te Bemmel. Er 

zijn optredens van onder andere Musikgesellschaft 

Niedergösgen (Zwitserland), Die Original Rheinstädter 

Musikanten Woerden, Blaaskapel De Zwarte Fanfare 

Aarle-Rixtel en Egerländerkapel De Leemkuulers. Het 

festival wordt omlijst met een markt annex braderie.

Lochem Pop Meets Harmony 
Zaterdag 11 juli houdt muziekvereniging Advendo 

Lochem de zesde editie van Lochem Pop Meets Harmony. 

Het harmonieorkest en de drumband treden op met 

plaatselijke bandjes, zangers en zangeressen. Er klinkt 

muziek van Glenn Miller, Stevie Wonder en Hollandse hits.

Jaap Musschenga nieuwe 
dirigent van Eendracht
Jaap Musschenga is aangesteld als nieuwe chef-diri-

gent van de fanfare van muziekvereniging Eendracht 

Eerbeek. Het orkest komt uit in de eerste divisie en 

behaalde in 2014 met 90 punten een eerste prijs met 

onderscheiding op een KNMO-bondsconcours. Voor 

de functie hadden dertig kandidaten gesolliciteerd. 

Musschenga werd unaniem benoemd.

Jubilarissen in Gelderland
Jan Snelling is door Muziekbond Gelderland-Flevoland 

gehuldigd vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap bij 

Apollo Laren. Hij werd tevens benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Jan Ditters van Sint Grego-

rius Varssevelder-Veldhunten kreeg een bondsonder-

scheiding voor zijn zestigjarig jubileum als muzikant. 

De MGF huldigde verder voor hun veertigjarig 

lidmaatschap Karin van Arragon, Yvonne Hebbink, Erna 

Helmink en Rien Klompenhouwer  van Sint Gregorius 

Varssevelder-Veldhunten en Jan Teunis Hartgers en 

Gert Laar van Apollo Laren.

Klarinetensemble Gaanderen
opent Zomerconcerten
Het klarinetensemble van het Symfonisch Blaasorkest 

Gaanderen opent vrijdag 17 juli (20.00 uur) in de 

Catharinakerk de reeks Zomerconcerten in Gaanderen. 

Het repertoire omvat muziek van Bach, Elgar, Ravel, 

Gershwin, Grundman, Satie en Van der Roost. Doordat 

vrijwel alle klarinetregisters zijn vertegenwoordigd is 

het toonbereik groot en ontstaat een kleurrijk geluids-

spectrum. Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. 

Buitenconcert door 
muziekvereniging Ontwaakt 
Het A-orkest van muziekvereniging Ontwaakt Hattem 

geeft zaterdag 20 juni (18.00 uur) een populair 

buitenconcert op de Markt in Hattem. Onder meer 

nummers zoals Gloria Estafette, Bohemian Rhapsody 

en Thunderbirds komen voorbij. 

Ontmoeting van senioren 
Nijmegen en Onderbanken
Het Nijmeegs Senioren Orkest en het Seniorenorkest 

van de gemeente Onderbanken (Limburg) verzorgen 

zaterdag 13 juni (11.00 uur) een openluchtoptreden 

op het plein van de Mariënburgkapel in het centrum 

van Nijmegen. Het publiek kan vanaf diverse terrasjes 

luisteren naar een gevarieerd programma. Informatie: 

www.seniorenorkestonderbanken.nl en www.senio-

renorkestnijmegen.nl.

Muziek aan het Water 
in  Doesburg
Met op de achtergrond het schip Hanze Kogge uit 

Kampen houdt het Muziekcorps der Voormalige 

Schutterij Doesburg zaterdag 11 juli (21.00 uur) aan 

de IJsselkade nabij hotel Doesburg het concert Muziek 
aan het Water. Met als thema From Holland With Love 

passeren bekende Nederlandse liedjes van vroeger 

en nu de revue. Het Smartlappenkoor Doesburg en de 

Doesburgse zanger Sebastiaan Hartjes verlenen hun 

medewerking. 

Actiedag bij Juliana Doornspijk
De christelijke muziekvereniging Juliana Doornspijk 

houdt zaterdag 27 juni in Dorpshuis De Deel een 

actiedag om geld in te zamelen voor de clubkas. De 

fanfare en het slagwerkensemble tekenen voor de 

muzikale omlijsting van onder andere een 24-uur 

spinningmarathon, een autowasdag en een veiling. 

Concertserie door 
Vierdaagse  Orkest 
Het Vierdaagse Orkest, bestaande uit honderd 

amateurmusici van harmonie- en fanfareorkesten in 

het Land van Cuijk, de regio Nijmegen en het oostelijk 

deel van Noord-Brabant, verzorgt al bijna 30 jaar in 

de week van de Nijmeegse Vierdaagse avondvullende 

concerten met een gevarieerd programma. De reeks 

opent zondag 19 juli in de schouwburg van Cuijk. 

Daarna volgen Wijchen (dinsdag 21 juli) en Cuijk 

(Kadeconcert, donderdag 23 juli). Vrijdag 24 juli speelt 

het orkest tijdens de doortocht van de wandelaars 

in Cuijk. Zaterdag 25 juli volgt het openluchttheater 

De Goffert in Nijmegen en zondagavond 26 juli de 
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afsluiting op het Raadhuisplein in Boxmeer. Informatie: 

www.vierdaagseorkest.nl.

Prominente dirigenten 
in Maestro van Arnhem 
Vijf prominente kandidaten leiden zaterdag 13 juni 

(19.30 uur) in het MFC Presikhaaf het Arnhems 

Fanfare Orkest (AFO) tijdens de dirigeerwedstrijd 

Maestro. Wethouder Gerrie Elferink, de ondernemers 

Harry Laheij, Jan Kuijper en Marc Smits, directeur Astrid 

Huitink-Jacobs van Van Lanschot Bankiers Arnhem en 

ArteZ-student Eef Veldkamp tonen hun dirigeerkunsten. 

Dirigent Peter Smits, componist Ruud Böhmer, burge-

meester Herman Kaiser en de AFO-muzikanten Jack de 

Geest en Corien Oostendorp zitten in de jury.

Maite Hontelé terug in Haaften
De Utrechtse latin-trompettiste Maite Hontelé keert 

terug in het dorp waar ze haar imposante carrière 

begon. Dinsdag 16 juni (20.00 uur) speelt ze sa-

men met muziekvereniging Nieuw Leven in de feest-

tent aan de Bernhardstraat tijdens het Zomerfeest 

in Haaften. De in Colombia wonende Hontelé geldt 

als een van de meest vooraanstaande muzikanten 

in de Latin-scene. Ze wordt wereldwijd geprezen om 

haar ‘new sound of old school salsa’. Dit voorjaar 

presenteerde ze haar nieuwe album Te Voy a Querer 

en maakt ze een grote Nederlandse tour. Informatie: 

http://oranjevereniginghaaften.nl.

Jubilarissen bij MBGF
De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft in 

Gelderland de volgende jubilarissen gehuldigd.

Zeventig jaar: G. Joosten (Concordia Driel); 

Jan Janssen (Excelsior Loo Duiven); J. Schut (Door 

Eendracht Sterk Hall).

Vijfenzestig jaar: Jan Snellink (Apollo Laren); 

W. Smeenk en J. van Mullem (Concordia Driel); Rein 

Janssen (Con Amore Oosterhout).

Zestig jaar: Jan Ditters (Sint Gregorius Varssel-

der-Veldhunten); Johan Dieperink en Bert Textor (Vol-

harding Borculo); Henk Smits (Con Amore Oosterhout); 

Tonny Biesterbos (Cadenza Twello); Albert de Vries 

(Juliana Uddel); Wim Ebben (Excelsior Loo Duiven); 

Geert Kappert (Kunst na Arbeid Zeddam).

Vijftig jaar: Tonnie Hofstede (Concordia Beltrum); 

Toos Engelen-Hoenselaar (DES Leuth); Ben Tieben 

(Crescendo Hengelo); Jannie de Buijzer-Groot Roes-

sink (Cadenza Twello); Peter Bronkhorst en Marinus 

van de Kolk (Juliana Uddel); Dave Erken (De Harmonie 

Ede); Antoon Roelofs (Kunst na Arbeid Zeddam); Hans 

van Wijk (Rhedens Fanfare Corps Rheden).

Veertig jaar: Rien Klompenhouwer, Karin van Ara-

gon, Yvonne Hebbink en Erna Helmink (Sint Gregorius 

Varsselder-Veldhunten); Anita Berendsen (Concordia 

Beltrum); Jan Teunis Hartgers en Gert Laar (Apollo 

Laren); R. ten Ham-Dekker (Irene Ederveen); Geerma 

de Bruin-Smeenk en Karin Smeenk (Concordia Driel); 

John Vogel en Anja van Steenis (Juliana Rossum); 

Jannette Vos-Piek en Erik Maalderink (Crescendo 

Hengelo); Ben Mulder (Cadenza Twello); G. Stokkers 

(Concordia Neede); Geurt Jansen (Muziekverenging 

Ugchelen); Els Lammers (Excelsior Barlo); Gerard 

Hoekerd (Van Limburg Stirum Korpsen Wezep).

Tuinconcert Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen
Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen trakteert zijn 

achterban zondag 5 juli (11.00 uur) op een tuincon-

cert in de tuin van café-restaurant Het Onland aan 

de Rekhemseweg tussen Doetinchem en Gaanderen. 

Het opleidingsorkest en het grote orkest spelen onder 

meer Consolation (Jan de Haan), het driedelige Ori-
ental Postcards (Etienne Crausaz), Rushmore en delen 

uit Second Suite (Alfred Reed). Ook klinkt muziek uit 

de films Chronicles of Narnia en Night at the Movies. 

Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. 

Eerste Lingegrachtconcert 
Zaterdag 4 juli (19.00 uur) verzorgen fanfare Voor-

waarts Rumpt en harmonie Concordia Beesd met hun 

slagwerkgroepen het Lingegrachtconcert. Bezoekers 

kunnen het concert vanaf de brug en de Dorpsdijk in 

Rumpt en vanaf hun boot ter hoogte van de Blauwe 

Huisbrug bij Rumpt/Beesd volgen.

35e Taptoe Middelkoop Duiven
Zaterdag 29 augustus (20.00 uur) houdt Liemers 

Harmonie Duiven de 35e Taptoe Duiven. Behalve de 

gastheer betreden het Arnhems Trompetter Korps, Jong 

Kunst en Genoegen Leiden, Rijnmondband Schiedam, 

slagwerkgroep #LHDSWG en Pasveerkorps Leeuwar-

den (foto) het taptoeterrein aan de Kastanjelaan. 

Informatie: www.taptoeduiven.nl. 

Concert in Azewijn
Zondag 5 juli (11.00 uur) verzorgt fanfare Sint Joseph 

Azewijn een concert in het Aschwinhuus. Medewerking 

verlenen de jeugdleden en de kinderen van het project 

Muziek in de klas. 

J U N I

Vr 12 DOETINCHEM,AMPHION THEATER 20.00 UUR Concert door Douane Harmonie Nederland. 

Za 13 NIJMEGEN, MARIËNBURGPLEIN 11.00 UUR Openluchtconcert door Seniorenorkesten Nijmegen en Onderbanken

Za 13 DIEREN, SPORTVELDEN VV DIEREN 19.30 UUR Jubileumtaptoe met Mr. H.M. van der Zandt, Gelreband, March- en Showband Rheden, ADVENDO en Van  

   Limburg Stirum Band (VLS). 

Za 13 ARNHEM, MFC PRESIKHAAF 19.30 UUR Dirigeerwedstrijd Maestro door Arnhems Fanfare Orkest.

Di 16 HAAFTEN, FEESTTENT BERNHARDSTRAAT 20.00 UUR Concert door Muziekverenging Nieuw Leven met latin-trompettiste Maite Hontelé. 

Za 20 HATTEM, MARKT 18.00 UUR Concert door Muziekvereniging Ontwaakt. 

Za 20 PUTTEN, CENTRUM 20.00 UUR Taptoe Putten met Excelsior, Showband Putten, Da Capo, VIOS en Pegasus Pipes & Drums. 

Za 20 NUNSPEET, MARKTPLEIN 20.00 UUR Rabo Taptoe met Show- en Drumfanfare Oranje. 

J U L I

Za 04 RUMPT, BLAUWE HUISBRUG 19.00 UUR Lingegrachtconcert door fanfare Voorwaarts Rumpt en harmonie Concordia Beesd. 

Zo 05 GAANDEREN, HET ONLAND 11.00 UUR Tuinconcert door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 
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Zo 05 AZEWIJN, ASCHWINHUUS 11.00 UUR Voorjaarsconcert door fanfare Sint Joseph Azewijn. 

Za 11 LOCHEM, KLEINE MARKT  Pop Meets Harmony door Advendo Lochem. 

Za 11 DOESBURG, IJSSELKADE 21.00 UUR Concert Muziek aan het Water door Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg. 

Vr 17 GAANDEREN, CATHARINAKERK 20.00 UUR Concert door klarinetensemble Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.  

Zo 19 BEMMEL, MARKT  Internationaal Kapellenfestival Bemmel met Egerländerkapel De Leemkuulers, Muziekgesellschaft Nie- 

   dergösgen Zwitserland en Original Rheinstädter Musikanten Woerden. 

Zo 19 CUIJK, SCHOUWBURG  Concert door Vierdaagse Orkest. 

Di 21 WIJCHEN  Concert door Vierdaagse Orkest. 

Di 21 CUIJK, MAASKADE 20.00 UUR Vierdaagseconcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Do 23 CUIJK  Kadeconcert door Vierdaagse Orkest. 

Vr 24 NIJMEGEN, OPENLUCHTTHEATER DE GOFFERT  Concert door Vierdaagse Orkest. 

A U G U S T U S

Za 29 DUIVEN, KASTANJELAAN 7 20.00 UUR Taptoe Middelkoop Duiven. 

PROVINCIE GRONINGEN

Concertserie Promenade 
langs Blok en Riet 
Klarinetorkest Clarinets Unlimited Groningen en 

blokfluitorkest Praetorius Leiden ontmoeten elkaar in 

de concertserie Promenade langs Blok en Riet. Het mu-

zikale programma vermeldt delen uit de Schilderijen-
tentoonstelling (Modest Moessorgsky), een nieuw werk 

van Hans Tolhuijs en muziek van Johann Sebastian 

Bach, Mathias Maute en Gustav Holst. Het concert 

wordt op zaterdag 13 juni (20.00 uur) uitgevoerd in 

de Immanuelkerk in Groningen en op zaterdag 4 juli 

(20.15 uur) in de Dorpskerk in Leiderdorp. Informatie: 

www.clarinetsunimited.nl. 

Damster harmonie met 
zanger Charly Luske
Charly Luske is zaterdag 20 juni de publiekstrekker 

tijdens het jubileumconcert van het Damster Stedelijk 

Harmonie Orkest. De 125-jarige vereniging begeleidt 

de bekende zanger in het park achter de Nicolaïkerk 

te Appingedam in nummers zoals Angels (Robbie 

Williams), Ik leef niet meer voor jou (Marco Borsato) 

en Superstition (Stevie Wonder). 

Jubilarissen in Groningen
Harmonie Patrimonium Groningen heeft de broers 

Eisse, Jan en Jaap Medema gehuldigd. Samen zijn ze 

185 jaar muzikant. Eisse ontving vorig jaar het insigne 

voor zijn 65-jarig jubileum. Jan en Jaap werden 

onlangs door de Muziekbond Groningen en Drenthe 

gehuldigd voor hun 60-jarig jubileum. Piet Reitsema 

van Wilhelmina Leens kreeg een insigne voor zijn 

40-jarig jubileum.

J U N I

Za 13 GRONINGEN, IMMANUELKERK 20.00 UUR Concert Promenade langs Blok en Riet door klarinetorkest Clarinets Unlimited en blokfluitorkest Praetorius.  

Za 20 ZUIDHORN  Jeugdorkestenfestival MGD. 

Za 20 APPINGEDAM, STADSHAVEN 21.00 UUR Concert door Damster Stedelijk Harmonie Orkest (DSHO) met Charly Luske. 

Za 20 DOEZUM, DE HAVEN 09.00 UUR Zomerfestival Doezum. 

     

PROVINCIE LIMBURG

Zomerconcert door Kur-Kapel 
in openluchttheater 
Send in the Clowns, Soldaat van Oranje, Simply the 
Best, The Greatest War Themes. Een greep uit het con-

certprogramma dat harmonie en drumband Kur-Kapel 

Falcobergia en symfonieorkest Avanti Maastricht 

zondag 14 juni (14.30 uur) presenteren tijdens een 

zomerconcert in Openluchttheater Valkenburg. Soliste 

is de zangeres Dyanne Sleijpen (foto). Informatie: 

www.harmonie-kurkapel-falcobergia.nl.

Afscheid van Groenewoudkerk
Door de verkoop van de Groenewoudkerk moet 

harmonie Sint Antonius Weert verhuizen. De vereniging 

gaat samen met de kerkelijke harmonie Sint Joseph 

gebruik maken van de repetitiezaal aan de Schutte-

beemd. Onder het motto Ut daak d’raaf (Het dak eraf) 
nemen beide orkesten zaterdag 27 juni (20.00 uur) 

met diverse artiesten uit de regio afscheid van de 

Groenewoudkerk.

Valuas sluit actie voor Gambia
Muziekvereniging Valuas Venlo sluit zondag 28 juni 

(15.00 uur) de actie Valuas veur Gambia af met een 

benefietconcert in poppodium Grenswerk. Behalve 

de brassband en percussiegroep van Valuas werken 
onder andere coverband Lone Road Station en Djem-

bé-dans mee aan het concert. Valuas veur Gambia 

is een geldinzamelingsproject met als doel arme 

mensen uit Gambia (West-Afrika) zorg en onderwijs 

te bieden. Leden van Valuas waren afgelopen jaar te 

gast in Gambia en werden geraakt door het lot van de 

bevolking. Ze hebben de afgelopen tijd diverse acties 

op touw gezet om geld in te zamelen voor het goede 

doel. Informatie: www.valuasveurgambia.nl.

Robbie Snoek leidt Unie 
Robbie Snoek is de nieuwe dirigent van de Koninklijke 

Harmonie Unie Sevenum. Hij volgt Jo Brouwers op 

die acht jaar voor het Sevenumse korps stond. De 

34-jarige Snoek is geboren in Assen en woont vanaf 

zijn zevende in Weert. Hij is euphoniumspeler bij de 

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Als 
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dirigent is hij actief bij fanfare Sint Cecilia Maashees, 

muziekvereniging Sint Willibrordus Esch en Bigband 

Dial 24 Weert. 

Jubilarissen bij Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen
Het district Maastricht van de Limburgse Bond van 

Tamboerkorpsen heeft instructeur Theo Lodewick 

benoemd tot lid van bijzondere verdiensten. De 

volgende muzikanten kregen een insigne voor hun 

jubileum. 

Zestig jaar: Leonardus Nijnens (Sint Sebastianus 

Laar-Weert).

Vijftig jaar: Henricus Klaessens (Sint Sebastianus 

Laar-Weert); Bert Kusters (Sint Lambertus Helden).

Veertig jaar: Ben Otten (Sint Petrus Banden 

Venray); Theo Maessen (Wilhelmina Hingen); Carin 

Hermans-Beelen (Cornelius Swartbroek); Paul Vergos-

sen (Sint Joseph Koningsbosch); Mart Poels (Jong 

Nederland Horst); Ben Boers (Walburgia Amby-Maas-

tricht); Nicolette Windmuller-Groen (Prinses Marijke 

Heerlen).

Zomeravondconcert met 
ensemble Koperpoets
Koninklijke harmonie De Berggalm Klimmen ontvangt 

zaterdag 20 juni (20.00 uur) in cultureel centrum De 

Borenburg in Voerendaal tijdens het zomeravondcon-

cert De Berggalm poets het koper het brassensemble 

Koperpoets. Beide verzorgen een eigen muzikaal pro-

gramma maar staan ook samen op het podium. In de 

show van het uit vijf muzikanten bestaande ensemble 

Koperpoets vormen koperen blaasinstrumenten de 

basis voor theateracts met beeld, theater en muziek. 

De Berggalm speelt onder andere Alba Overture (Ferrer 

Ferran), DanzaSinfonica (James Barnes) en Suite of 
Old American Dances (R.R. Bennett).

LBM huldigt jubilarissen 
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft 

een aantal jubilarissen gehuldigd. Een overzicht.

Zeventig jaar: Jacques Bendermacher (Amicitia 

Banholt).

Zestig jaar: Giel Defauwes (Sint Rosa Sibbe-IJze-

ren); Leo Dinjens (Sint Pieter 1880 Maastricht).

Vijftig jaar: Willem Heuts en Harrie Reul (Sint Rosa 

Sibbe-IJzeren); Jan Geraats en Harrie Peeters (Sint 

Liduina Kelpen-Oler).

Veertig jaar: Jan Diederen (Sint Walburga Amby); 

Paul van den Heuvel (Sint Liduina Kelpen-Oler); Sjef 

Heuts (Kon. Harmonie Heerlen); Fred de Bock (De 

Bazuin Brunssum).

Laurentius Leeuwen 
naar Beieren
Fanfare Sint Laurentius Leeuwen-Roermond maakt bij 

gelegenheid van het 130-jarig bestaan een concert-

reis naar Marktredwitz in Beieren (Duitsland). Fanfare 

en percussiegroep verzorgen in de partnerstad drie 

concerten tijdens het evenement Altstadtfest. Ook 

zangkoor De Swalmer Liedertafel reist mee. 

Toporkesten spelen 
in Landgraaf
Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide houdt 27 

en 28 juni een concertweekend in de harmoniezaal 

aan het SUN-plein in Landgraaf. Zaterdag 27 juni 

(19.30 uur) concerteren Philips Harmonie Eindhoven 

en fanfare Sint Caecilia Schimmert. Zondag 28 juni 

(19.00 uur) spelen Van de Kreeke Brassband Limburg 

en fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide.

Jubileumconcert van 
Fortissimo op markt
Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo viert zaterdag 

11 juli (19.30 uur) het zestigjarig bestaan met een 

concert op de Kwartelenmarkt in Venlo. Het muzikale 

menu vermeldt Gloria Estafette, Skyfall en Orpheus 
in de Onderwereld. Ook de slagwerkgroep en diverse 

vocalisten maken hun opwachting. Informatie: www.

fortissimo-venlo.nl. 

Zomerconcert bij jachtslot
Harmonie Erica Mook houdt zondag 12 juli (11.00 

uur) het zomerconcert. Plaats van handeling is 

jachtslot De Mookerheide te Molenhoek. Het leerlin-

genorkest bijt het spits af. 

Openluchtconcert bij 
jubileum OLV In ’t Zand
Fanfare Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand Roermond 

geeft zondag 12 juli (15.00 uur) in het kader van 

het 125-jarig bestaan een openluchtconcert in het 

Kruiswegpark aan de Parklaan. Medewerking verlenen 

de jeugdfanfare en Vocal Group Difference Melick. Het 

Kruiswegpark, naar een ontwerp van Pierre Cuijpers, 

kent kronkelpaden langs veertien verschillende staties 

met bomen van bijna 100 jaar oud. 

Cecilia toert langs kerken 
Harmonie Sint Cecilia Maasbracht viert haar 130-jarig 

jubileum met een concertreeks in kerken in de regio. 

Uitgevoerd worden delen uit het symfonisch gedicht 

Vetrate di Chiesa (Ottorino Respighi) en Angels in 
the Architecture (Frank Ticheli). Soliste is de sopraan 

Fenna Ograjensek. De uitvoeringen zijn zondag 5 juli 

(11.00 uur) in 

de Sint Gertrudiskerk Maasbracht, zaterdag 11 juli 

(14.00 uur) in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw 

Tongeren (België) en zondag 12 juli (14.00 uur) in de 

Sint Christoffelkathedraal Roermond.

 

Meerssen in Harmony 
met Sint Agnes Bunde
Harmonie Sint Agnes Bunde verzorgt vrijdag 3 en 

zaterdag 4 juli (20.00 uur) op de binnenplaats van 

kasteelhoeve Vliek in Ulestraten de tweede editie van 

Meerssen in Harmony. Het orkest begeleidt de solisten 

Imke Heitzer en Roy Verbeek in werken zoals The Glenn 
Miller Medley, Miss Saigon en On the Sunny Side 
of the Street. Voor de pauze speelt het jeugdorkest 

Meerssen in Harmony. Informatie: www.kiwanis.nl/

meerssengloriette.

Bigbands spelen in Leudal
Bigbands uit Zuid- en Midden-Limburg presenteren 

zondag 12 juli (10.30 uur) bij café-restaurant De 

Busjop in Heythuysen verschillende vormen van 

bigbandmuziek. Musique Complete, Big Band ’81, BBC 

Jazz, De Companeej, Ma’s Backroom, Big Band Beeg 

en Bigband Xpero, alleen en samen met jeugdkoor 

Just2B, willen bewijzen dat bigbandmuziek ook op 

amateurniveau mogelijk is. Informatie: www.xpero.nl. 

Sint Jannen-dag in Sittard
Drie fanfares met de naam Sint Jan uit verschillen-

de provincies ontmoeten elkaar zaterdag 13 juni 

(13.15 uur) tijdens de Sint Jannendag in Sittard. De 

fanfares Sint Jan uit Sittard-Leyenbroek, Sint Jansteen 

(Zeeland) en Meddo (Gelderland) met samen 122 

muzikanten presenteren om 13.15 uur een streetpara-

de en een optreden op de Sittardse markt. Om 19.00 

uur start in de fanfarezaal in Leyenbroek een concert-

avond. Informatie: www.fanfaresintjan.com. 
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Go Percussion Go!
Percussion Ensemble Weert presenteert zondag 28 

juni (15.00 uur) het themaconcert Go Percussion Go! 
Een mix van talenten en professionele slagwerkers 

voert in de Sint Josephzaal voornamelijk melodische 

werken uit, van klassiek tot hedendaags. Informatie: 

www.harmonieweert.nl.

EMM Wessem geeft 
marktconcert
Alle geledingen van harmonie Eendracht Maakt Macht 

(EMM) Wessem werken zaterdag 27 juni (19.00 uur) 

mee aan het jaarlijks marktconcert. Een dag later 

(13.00 uur) viert de drumband het vijftigjarig bestaan 

met optredens van diverse zusterverenigingen. 

Zomeravondconcert 
door Saint Martin
Liefhebbers van fanfaremuziek zitten zaterdag 4 juli 

(19.30 uur) goed in Stein. Société Saint Martin Fanfare 

de Stein geeft een zomeravondconcert op het terras 

van multifunctioneel centrum De Gous. 

Open-Air Concert in Oirsbeek 
Harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek sluit zondag 5 

juli (14.30 uur) het muzikale jaar met een Open-Air 

Concert. Plaats van handeling is de tuin van Kasteel 

Doenrade in Klein Doenrade. Ook het opleidingsorkest 

’t Oog is van de partij.

Schoolband De Giebeltjes 
en Co opgericht
Fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade heeft samen 

met de basisschool Sint Stefanus de schoolband De 

Giebeltjes en Co opgericht. Alle kinderen van de basis-

school die muziek maken of willen maken spelen een 

keer per week direct na schooltijd samen onder leiding 

van een vakdocent. Het orkest heeft al bij verschillende 

schoolse activiteiten opgetreden. Op vrijdag 17 juli is 

er een Open Air Concert te Swier. Diverse instanties 

hebben de oprichting van de band gesubsidieerd. 

Bevrijdingsconcert 
in Wijnandsrade
Fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade herdenkt zaterdag 

4 juli (20.00 uur) 70 jaar bevrijding met een concert 

in Gemeenschapshuis Wijnandsrade. Met Mansions 
of the Lord wordt een eerbetoon gebracht aan de ge-

vallen soldaten, Soldaat van Oranje vertelt het verhaal 

van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, terwijl mu-

ziek van Vera Lynn en Glenn Miller hoop en optimisme 

brengt. Het concert wordt omlijst met beeldmateriaal. 

Vocale inbreng komt van Linda Steins. Informatie: www.

fanfarewijnandsrade.nl.

Familieconcert Disney 
Harmonie Sint Caecilia Simpelveld presenteert zondag 

5 juli (15.00 uur) in partycentrum Oud Zumpelveld 

het familieconcert Disney. Samen met het kinderkoor 

van de parochies Simpelveld en Bocholtz en kinder-

dansgroep Magic Rhythm wordt muziek uit de films 

Sneeuwwitje, De Kleine Zeemeermin, De Leeuwenko-
ning, Aladdin en Frozen gespeeld. 

Feestweekend in Amstenrade
Harmonie de Nederlanden Amstenrade houdt een 

feestweekend rond het 175-jarig bestaan. Vrijdag 

26 juni (19.30 uur) is het jubileumconcert met de 

huldiging van jubilarissen. Zondag 28 juni (14.30 

uur) is er een festival met meer dan honderd jeugdige 

muzikanten. 

Aprés Rieu- Concert
Harmonie St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht geeft 

woensdag 15 juli (20.30 uur) in het pandhof van de 

Sint Servaasbasiliek Maastricht een Aprés Rieu-Con-

cert. Medewerking verlenen sopraan Yukie Hada en 

tenor Bart Verhagen.

 

FOTO 11

Open dag bij De Roej
Zondag 28 juni (14.30 uur) houdt Koninklijke 

Harmonie Sainte Cécile Eijsden een open dag in 

het Cultureel Centrum Eijsden. Er zijn activiteiten 

zoals instrumenten bespelen, films bekijken over de 

harmonie, optredens van muzikanten van de harmonie 

en het trommel- en klaroenkorps en een marsrepetitie. 

Informatie: www.saintececile.nl. 

 

J U N I

Vr 12 ROERMOND, DE ORANJERIE  Galaconcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine bij 125 jaar fanfare Onze Lieve  Vrouw in ’t Zand.  

Za 13 SITTARD 13.15 UUR Sint Jannendag met fanfares Sint Jan Sittard-Leyenbroek, Sint Jan Sint Jansteen en Sint Jan Meddo. 

Za 13 PUTH  Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine bij jubileum schutterij Sint Sebastianus Puth.

Zo 14 VALKENBURG, OPENLUCHTTHEATER 14.30 UUR Zomerconcert door harmonie Kur-Kapel Falcobergia en symfonieorkest Avanti Maastricht m.m.v. zangeres  

   Dyanne Sleijpen. 

Za 20 / Zo 21 MEIJEL, D’N BINGER  49e Peeltoernooi. 

Za 20 OHÉ EN LAAK, KASTEEL WALBURG 20.00 UUR Première van The Heart and the Crown van Otto M. Schwarz door harmonie Sint  Caecilia Ohé en Laak. 

Za 20 VOERENDAAL, DE BORENBURG 20.00 UUR Zomeravondconcert door harmonie De Berggalm Klimmen met brassensemble Koperpoets. 

Zo 21 OHÉ EN LAAK, KASTEEL WALBURG 14.45 UUR Première van The Heart and the Crown van Otto M. Schwarz door harmonie Sint  Caecilia Ohé en Laak. 

Zo 21 LANDGRAAF, SPORTPARK NIEUWENHAGEN 12.00 UUR Taptoe met EXEMPEL, Edelweiss, Maastrichtse Verkennersband, Adest Musica en Corio Heerlen. 

Wo 24 SCHIMMERT, SINT REMIGIUSKERK 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en fanfare Sint Caecilia Schimmert.

Vr 26 REUVER, DE SCHAKEL 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en harmonie Sint Gertrudis Beesel. 

Vr 26 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 20.00 UUR Concert door koperensemble Luzern Festival Orkest. 

Vr 26 VAESRADE, CHIARADIA EXHIBITIONS 19.30 UUR Receptie t.g.v. 175 jarig jubileum Harmonie de Nederlanden Amstenrade. 

Za 27 / Zo 28 MEIJEL, D’N BINGER  49e Peeltoernooi. 

Za 27 WEERT, MUNTTHEATER 20.00 UUR Jubileumconcert The Music of Queen door fanfare Concordia Ittervoort m.m.v. gemengd koor Vivace  

   Ittervoort, The Ray Stabbing Singers, Vocal Group Mystique en zangeres Wendy van Dooren. 

Za 27 WEERT, GROENEWOUDKERK 20.00 UUR Concert door Sint Joseph 1880 Weert. 
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Za 27 HAELEN, SINT LAMBERTUSKERK 20.00 UUR Hafabraconcert door philharmonie zuidnederland en harmonie Philomena Haelen. 

Za 27 WESSEM, MARKT 19.00 UUR Marktconcert door harmonie Eendracht Maakt Macht Wessem. 

Za 27 HEEL, DON BOSCO  NK-solisten en kleine ensembles SMP 2015. 

Za 27 LANDGRAAF, SUN-PLEIN 19.30 UUR Concert Philips Harmonie en Sint Caecilia Schimmert. Organisatie: Eendracht Nieuwenhagerheide. 

Zo 28 VENLO, POPPODIUM GRENSWERK  Benefietconcert door Muziekvereniging Valuas met coverband Lone Road Station en Djembé-dans voor  

   het project Valuas veur Gambia. 

Zo 28 BOCHOLTZ, HARMONIEZAAL 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en Koninklijke Philharmonie Bocholtz. 

Zo 28 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 14.30 UUR Open dag Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden. 

Zo 28 VAESRADE, CHIARADIA EXHIBITIONS 14.30 UUR Jeugdfestival met concert door meer dan 100 jeugdige muzikanten. 

Zo 28 LANDGRAAF, SUN-PLEIN 19.00 UUR Concert door Van de Kreeke Brassband Limburg en fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide. 

Zo 28 WESSEM, MARKT 13.00 UUR Concert door 50-jarige drumband Eendracht Maakt Macht Wessem. 

Zo 28 WEERT, SINT JOSEPHZAAL 15.00 UUR Concert door Percussion Ensemble Weert. 

J U L I

Vr 03 / Za 04 ULESTRATEN, KASTEELHOEVE VLIEK 20.00 UUR Concert Meerssen in Harmony door harmonie Sint Agnes Bunde met o.a. Imke Heitzer en Roy Verbeek. 

Za 04 STEIN, DE GROUS 19.30 UUR Zomeravondconcert door Société Saint Martin Fanfare Stein. 

Za 04 WIJNANDSRADE, GEMEENSCHAPSHUIS 20.00 UUR Bevrijdingsconcert door fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade. 

Zo 05 HORST  Openluchtconcert door Harmonie-Orkest Noord-Limburg en muziekvereniging  Switch Raamsdonksveer.  

Zo 05 MAASBRACHT, SINT GERTRUDISKERK 11.00 UUR Jubileumconcerttour Vetrate di Chiesa door harmonie Sint Cecilia Maasbracht. 

Zo 05 KLEIN DOENRADE, KASTEEL DOENRADE 14.30 UUR Concert door harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek. 

Zo 05 SIMPELVELD  Familieconcert Disney door harmonie Sint Caecilia Simpelveld. 

Za 11 VENLO, KWARTELENMARKT 19.30 UUR Jubileumconcert door showorkest Harmonie Fortissimo. 

Za 11 / Zo 12 WIJNANDSRADE, HOEVE BONGARD  Kapellentreffen. 

Zo 12 MOLENHOEK, JACHTSLOT MOOKERHEIDE 11.00 UUR Zomerconcert door harmonie Erica Mook. 

Zo 12 ROERMOND, KRUISWEGPARK 15.00 UUR Concert door fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand met Vocal Group Difference Melick. 

Zo 12 ROERMOND, ST. CHRISTOFFELKATHEDRAAL  Jubileumconcerttour Vetrate di Chiesa door harmonie Sint Cecilia Maasbracht. 

Zo 12 HEYTHUYSEN, BOSSEN NABIJ DE BUSJOP 10.30 UUR Bigbandfestival Leudal met Musique Complete, Big Band ’81, BBC Jazz, De Companeej, Ma’s Backroom,  

   Big Band Beeg en Bigband Xpero. 

Wo 15 MAASTRICHT, ST. SERVAASBASILIEK 20.30 UUR Aprés Rieu-concert door harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht.  

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Pearl Jozefzoon te gast bij KNS
Zangeres Pearl Jozefzoon (bekend van onder meer 

The Voice of Holland en diverse musicals) is zaterdag 

27 juni te gast tijdens Woudrichem@PROMS. De 

zangeres treedt solistisch op en met begeleiding van 

Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd en 

popkoor Zinder Zaltbommel. Verder verlenen zangeres 

Ankie van Noorloos en de Nederpop-rockband Loos 

Alarm medewerking. Informatie: woudrichemproms@

gmail.com. 

Druk programma voor
harmonie Phileutonia 
Harmonie Phileutonia Eindhoven verzorgt zondag 

14 juni (16.00 uur) een concert op de Wim van 

Doorne-muziekkiosk in stadswandelpark Eindho-

ven. Op de lessenaars verschijnen onder andere 

New Mexico March (John Philip Sousa) en Puszta 

(Jan Van der Roost). Zondag 21 juni treedt het 

opleidingsorkest van Phileutonia op tijdens het 

Dierenrijk Muziek Concours in Dierenrijk Nuenen. 

Zondag 5 juli (14.00 uur) geeft het opleidingsorkest 

een concert in de kindermuziektuin van Muziek op 

de Dommel. Zondag 12 juli (14.00 uur) sluit het 

harmonieorkest het seizoen af met een tuinconcert 

bij Villa De Pastorie in Eindhoven.

Tambour-maîtres geslaagd
Alle deelnemers aan de tambour-maîtrecursus van 

de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) 

zijn geslaagd. Met ondersteuning van Kunstbalie nam 

een groep van dertien enthousiaste cursisten onder 

leiding van Jan Peeters deel aan een lestraject van 

zes weken. De geslaagden zijn: Glenn van Aggelen, 

Bennie van Deursen, Patrick Ebbers, Youssef Girgis, 

Marc Groeneveld, Anne van Hertum, Erik Hommersom, 

Marcel van Kemenade, Ricardo Oudshoorn, Henriëtte 

van Poederoijen, Denise Rovers-Roelands, Frank van 

der Zanden.

Verrassende Ontmoeting en 
BBM versterken samenwerking
De concertserie Verrassende Ontmoetingen (Stichting 

HTLO) en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen 

(BBM) gaan hun samenwerking verder uitbreiden. 

Voortaan worden prijswinnaars van het provinciale 

solistenconcours van de BBM uitgenodigd om een 

optreden te verzorgen tijdens een van de concerten 

in de serie. Ook gaan de beide organisaties meer 

samenwerken op het gebied van pr. Eerder kregen ook 

al kampioenen van de Brabantse bondsconcoursen 

voor orkesten  ?een plek in Verrassende Ontmoetin-

gen. BBM en HTLO willen met deze samenwerking de 

positie van de blaasmuzieksector versterken en de 

muzikale ontwikkeling van de jeugd stimuleren.

Zomers concert in
De Oude Waranda
Ensemble winTkracht en barbershopkoor T-SiNG! trakte-

ren het publiek zaterdag 11 juli (15.00 uur) in het park 

Oude Warande in Tilburg op swing uit de jaren ’50 van 

de vorige eeuw. Nummers als The Girl from Ipanema, 

Summertime, Bésame Mucho, How High the Moon en 

What a Day for a Daydream passeren de revue.
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Harmonieën laten popfestival 
Woodstock herleven
De harmonieën De Unie Fijnaart en Sint Cecilia Stam-

persgat laten deze zomer het popfestival Woodstock 

herleven. Op het programma staan nummers van 

Woodstock-artiesten zoals Santana, Creedence Clear-

water Revival, The Who, Joe Cocker en Jimi Hendrix. De 

openluchtconcerten zijn zaterdag 4 juli (19.30 uur) op 

het evenemententerrein in Fijnaart en zaterdag 11 juli 

(19.30 uur) op het dorpshuisplein in Stampersgat.

Bruisen@SterkselCity
Zondag 12 juli (10.00 uur) organiseert muziekver-

eniging De Heerlijkheid Sterksel het festival Bruisen@
SterkselCity. Na een jubileummis, met zangeres Veerle 

Henkens, pianist Frits Mennen en het koperkwintet 

Itter Brass, start op het kerkplein een festival met oude 

ambachten, een braderie, een kinderplein, muziek-

workshops en een parade van gildes, fanfares en 

tamboerskorpsen uit de regio. 

Aftershoppingconcert 
in hartje Tilburg
Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg verrast 

donderdag 25 juni (20.15 uur) het winkelpubliek in 

Tilburg met een Aftershoppingconcert op het Pieter 

Vreedeplein. Op de lessenaars ligt voornamelijk licht 

repertoire. Vooraf speelt de jeugdharmonie.

Harmonieën Glanerbrug 
en Beek en Donk samen
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug en de 

Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en 

Donk delen zaterdag 27 juni (20.00 uur) het podium 

van muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk. 

Wilhelmina speelt onder andere Danza Sinfonica 

(James Barns), Irish Tune from Country Derry en 

Shepherds Hey English Morris Dance (Percy Grainger) 

en Divertissement (Jacques Ibert). O&U vertolkt Lord Of 
The Rings (Johan de Meij) met een verteller, figuranten 

en filmbeelden. 

J U N I

Za 13 KAATSHEUVEL, DE WERFT 20.00 UUR Openbaar D-examen van Marthe Peters (klarinet), Cindy Brekelmans (hobo), Noraly Brekelmans (fluit), Bart  

   Bergmans (trombone) en Reinier van Laarhoven (fagot) met begeleiding van Harmonie Kaatsheuvel. 

Za 13 DEN BOSCH 13.00 UUR Taptoe met Amantius, Pasveerkorps, Adest Musica, Kunst en Genoegen (KNG), Beatrix en Floraband. 

Za 13 SPRANG-CAPELLE 19.30 UUR Taptoe met Drumfanfare EXEMPEL. 

Zo 14 BREDA, SPORTHAL DE SCHAREN  Majorettewedstrijd BBM. 

Zo 14 EINDHOVEN, WIM VAN DOORNE MUZIEKKIOSK 16.00 UUR Concert door harmonie Phileutonia Eindhoven. 

Za 20 SCHIJNDEL, DE MOLENHEIDE 20.00 UUR Taptoe met EXEMPEL, Kunst en Genoegen (KNG), ADVENDO en Beatrix. 

Zo 21 NUENEN, DIERENRIJK  Concert door opleidingsorkest harmonie Phileutonia Eindhoven. 

Wo 24 HELMOND, THEATER ’T SPEELHUIS 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en KSH Phileutonia Helmond. 

Do 25 OVERLOON, SPORTHAL 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en fanfare Vriendenkring Overloon. 

Do 25 TILBURG, PIETER VREEDEPLEIN 19.30 UUR Aftershoppingconcert door harmonieorkest Orpheus Tilburg. 

Vr 26 BREDA, ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en harmonie Euphonia Teteringen. 

Za 27 HAAREN, SPORTHAL 20.00 UUR Concert door philharmonie zuidnederland en muziekvereniging Sint Gregorius Haaren. 

Za 27 BEEK EN DONK, HET ANKER 20.00 UUR Concert door harmonieën Wilhelmina Glanerbrug en Oefening en Uitspanning Beek en Donk. 

Za 27 WOUDRICHEM, ’T RONDEEL  Promsconcert door muziekvereniging Kunst Na Strijd Woudrichem met Pearl Jozefzoon. 

Zo 28 HOOGERHEIDE, MC KLOOSTERHOF  Majorettewedstrijd BBM. 

J U L I

Za 04 FIJNAART, EVENEMENTENTERREIN 19.30 UUR Festivalconcert Woodstock door harmonieën De Unie Fijnaart en Sint Cecilia Stampersgat. 

Za 11 TILBURG, GROTTO 15.00 UUR/16.30 UUR Concert door Ensemble winTkracht en Barbershopkoor T-SiNG! 

Za 11 STAMPERSGAT, DORPSHUISPLEIN 19.30 UUR Festivalconcert Woodstock door harmonieën De Unie Fijnaart en Sint Cecilia Stampersgat. 

Zo 12 EINDHOVEN: VILLA DE PASTORIE 14.00 UUR Concert door harmonie Phileutonia Eindhoven. 

Zo 12 ZUNDERT, SPORTHAL ONDER DE MAST  Majorettewedstrijd BBM. 

Zo 12 STERKSEL 10.00 UUR Festival Bruisen@SterkselCity door muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. 

Wo 15 BREDA, GROTE MARKT 20.00 UUR Concert door Vakantieorkest Ad Hoc. 

Do 16 GINNEKEN, CAFÉ SIENTJE EN ONCLE JEAN 20.00 UUR Uitzwaaiconcert door Vakantieorkest Ad Hoc. 

Zo 26 BOXMEER, RAADHUISPLEIN  Concert door Vierdaagse Orkest. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Jubilarissen in
Noord-Holland
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 

(MNHU) heeft leden van diverse Noord-Hollandse 

verenigingen gehuldigd vanwege hun muzikantenju-

bileum. 

Zeventig jaar: Joop Smal (Accordando Spierdijk).

Zestig jaar: G.v.d. Veen (KTF Texel); J.M. Steen 

(Crescendo Assendelft); Bart Slooten (Aurora Koedijk).

Vijftig jaar: Jur de Vries (Zeevangs fanfare); Annie 

op den Kelder-Feld (Crescendo De Weere); D. Lakeman 

(Sint Gregorius Nibbixwoud); Gerard Kuit (Aurora 

Koedijk).

Veertig jaar: J.M. Westerlaken (KTF Texel); Peter 

Schoute en Silvia Visser (Zeevangsfanfare); Kees 

Timmer, Peter van Breemen en Annemieke van Kappel 

(ViJoS Bussum); W.P.Bos (Crescendo Assendelft); Jan 

Molenaar (Crescendo De Weere); Cees van der Lingen 

(Olympia/Con Brio Monnickendam).
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Blazen in de Beurs
Zondag 21 juni (14.15 uur) staat een concert in 

de serie Blazen in de Beurs op het programma. In 

de Effectenbeurszaal van de Beurs van Berlage in 

Amsterdam treden Regionaal Concertorkest Wils-

kracht (RCOW) Amersfoort en het Zaandijks Fanfare 

Corps voor het voetlicht. Het RCOW speelt het 

derde deel van Atmospheres (John Golland), Molly 
on the shore (Percy Grainger), Danzas Cubanas 

(Robert Sheldon) en Manhattan (Philip Sparke) met 

Inge Gaasbeek als soliste op trompet. Het Zaandijks 

Fanfare Corps brengt muziek van Stravinsky, Houben 

en Sparke en begeleidt Rodin Rosendahl in Concer-
tino for Euphonium and Band (Marco Pütz).

Donateursconcert door 
Aurora Koedijk 
Muziekvereniging Aurora Koedijk speelt zaterdag 

20 juni (20.00 uur) in Ontmoetingscentrum De 

Rietschoot Overture from Black Symphony (Jules 

Buckley). Het stuk werd in 2008 uitgevoerd door het 

Metropole Orkest in een concert met de Neder-

landse rockgroep Within Temptation. Aurora brengt 

verder Jackson 5 Medley, Atlas uit de sciencefic-

tionfilm The Hunger Games en een medley uit de 

musical Elisabeth. Het brugorkest BOA speelt een 

barokuitvoering van Lady Gaga Fugue en Let it 
Go uit de  Disneyfilm Frozen. De dwarsfluiten en 

slagwerkers spelen de hoofdrol in Flight of Fancy. 

Informatie: www.aurora-koedijk.nl.

Extra voorstellingen van 
muscial Ajax, mijn club
De Amsterdamse theatergroep Toetssteen en de 

WesterHarmonie spelen donderdag 18, vrijdag 19 

en zaterdag 20 juni (telkens om 20.30 uur) in Mike’s 

Badhuistheater wegens groot succes extra voorstellin-

gen van de muzikale komedie Ajax, mijn club. In deze 

voorstelling strijdt echte clubliefde tegen het grote geld 

en alle andere gekte rond het voetbal. De muzikanten 

van de WesterHarmonie tekenen niet alleen voor de 

muzikale begeleiding maar hebben ook een actieve rol 

als publiek en als de supporterskern F-side. Informatie: 

www.toetssteen.nl.

Summer Breeze Festival 
Zomerse klanken zaterdag 27 juni (12.30 uur) tijdens 

het Summer Breeze Festival op het Coolplein in Heer-

hugowaard. Dit jaar brengen de drummers van Cool 

Kunst en Cultuur, HET Blazersensemble, Eensgezind-

heid, HET Opleidingsorkest en Hou en Trouw Heerhugo-

waard een divers palet aan zomerse muziek. 

Prinses Irene doet 
de marathon
Muziekvereniging Prinses Irene Huizen houdt zaterdag 

20 juni (10.00 uur) bij gelegenheid van het 70-ja-

rig bestaan een marathonconcert in het Nautische 

Kwartier. Twaalf uur lang verzorgen het koperensemble 

Princess Brass, het clarinetchoir Hout van Irene, leerlin-

gen van Irene, harmonieorkest Jong Irene, Boerenkapel 

Irene en het grote orkest Prinses Irene optredens. 

Informatie: www.prinses-irene.nl.

Mariniers spelen op Sail
De Marinierskapel der Koninklijke Marine geeft vrijdag- 

en zaterdagavond 21 en 22 augustus (21.00 uur) 

tijdens Sail 2015 concerten op het grote podium op 

de Kop van het Java-eiland. Solist is Jeroen van der 

Boom. Zondag 23 augustus (11.15 uur) luistert het 

koperkwintet MARV de multireligieuze dienst Blessings 
of the Sails op. Om 16.30 uur speelt de Marinierskapel 

tijdens de Sail-Out-Parade. 

J U N I

Zo 14 VOLENDAM, HAVEN 12.00 UUR Optreden in klederdracht door Wilhelmina Volendam en Juliana Marken. 

Zo 14 MARKEN, HAVEN 14.00 UUR Optreden in klederdracht door Wilhelmina Volendam en Juliana Marken. 

Do 18 - Za 20 AMSTERDAM, MIKE’S BADHUISTHEATER 20.30 UUR Musical Ajax, mijn club door WesterHarmonie en theatergroep Toetssteen. 

Za 20 KOEDIJK, DE RIETSCHOOT 20.00 UUR Donateurconcert door Aurora Koedijk. 

Za 20 HUIZEN, BOTTERWERF 10.00 UUR Marathonconcert door muziekvereniging Prinses Irene Huizen. 

Zo 21 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE 14.15 UUR Concertreeks Blazen in de Beurs met Wilskracht Amersfoort Zaandijks Fanfare Corps. 

Vr 26 DEN HELDER, RIJKSWERF  Openbare beëdiging van marineofficieren omlijst door Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers. 

Za 27 HEERHUGOWAARD, COOLPLEIN 12.30 UUR Concert drummers van Cool, blazersensemble Eensgezindheid, HET Opleidingsorkest en Hou en Trouw. 

Za 27 AMSTERDAM, CONCERTGEBOUW  Start Robeco SummerNights, de zomerprogrammering van Het Concertgebouw met meer dan 80 concer- 

   ten in allerlei muziekgenres: klassiek, pop, jazz en wereldmuziek

Zo 28 VOLENDAM  Concert door fanfarecorps Wilhelmina Volendam met het Volendams Opera Koor. 

J U L I

Vr 21 -  Zo 23 AMSTERDAM, SAIL  Concerten en optredens door Marinierskapel der Koninklijke Marine met o.a. Jeroen van der Boom.  

A U G U S T U S

Ma 17 - Zo 23 AMSTERDAM, CONSERVATORIUM  Percussion Friends Chamber Music Academy 2015. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Koffieconcert door Muziek-
vereniging Salland
Zondag 28 juni (11.00 uur) geeft Muziekvereniging 

Salland haar jaarlijkse zomerconcert op het dorpsplein 

in Lierderholthuis. Voor zowel de fanfare als de drum-

band vormt dit optreden de afsluiting van het muzikale 

jaar. Informatie: www.muziekverengigingsalland.nl.

Eric Westerink nieuwe 
dirigent van Jubal Zwolle
Eric Westerink is de nieuwe dirigent van showband 

Jubal Zwolle. Hij is de opvolger van Marten van der 

Worp. Westerink speelde op trombone, bastrompet en 

tenortuba in diverse beroepsorkesten. 

Drieluikconcerten in 
Boekelo en Diepenheim
Zondag 28 juni (14.30 uur) verzorgen muziekvereni-

ging Unisson Boekelo, Muziekcorps der voormalige 

Schutterij Enschede en de Koninklijke Enschedese Leo 

Harmonie een gezamenlijk concert bij café De Buren 

in Boekelo. Het repertoire varieert van popmuziek 
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tot marsmuziek. Zondag 14 juni (12.30 en 15.00 

uur) treden dezelfde verenigingen op tijdens het 

muziekfestival Muzikaal Onthaal bij kasteel Warmelo 

in Diepenheim. Informatie: www.mvunisson.nl, www.

vmschutterij.nl en www.leoharmonie.nl.

Crescendo sluit seizoen
Harmonie Crescendo Gramsbergen sluit woensdag 1 

juli (19.30 uur) het seizoen met een buitenconcert bij 

de Boomhofkerk. Zaterdag 27 juni (18.30 uur) sluiten 

de blokfluitgroepen van Crescendo Gramsbergen 

samen met SDG Ane, het leerlingorkest en het jeugdor-

kest het cursusjaar af in de Binder.

Ben Cramer gastsolist 
bij Semper Crescendo
Muziekvereniging Semper Crescendo Oldenzaal ver-

zorgt zaterdag 4 juli (20.00 uur) bij gelegenheid van 

de 1061e verjaardag van de Sint Plechhelmusbasiliek 

een concert samen met het Stadsjongenskoor Olden-

zaal, stadsbeiaardier Hilke Bannink en zanger Ben 

Cramer. Uitgevoerd wordt onder meer Basilica Saga 

voor harmonieorkest en carillon. Johan de Meij schreef 

dit werk bij de viering van de Plechelmus Pleinfeesten 

in 2013. Informatie: marcelwillemsen@outlook.com. 

Zwolle’s Maestro 2015
Muziekvereniging Excelsior Westenholte heeft twee 

bekende Zwollenaren en twee bekende Westenholte-

naren uitgedaagd om in de huid van de dirigent te 

kruipen tijdens Zwolle’s Maestro 2015. Nachtburge-

meester Jeroen van Doornik, oud-RTV Oost-weerman 

Ton ten Hove, winkeliersvoorzitter Gerdien Kanis en 

oud-C1000-eigenaar Wim Schokker dirigeren zaterdag 

27 juni (20.00 uur) in Het Nieuwe Anker elk twee 

muziekstukken. Het publiek bepaalt de winnaar.

 

J U N I

Vr 12 RIJSSEN, PARKGEBOUW  Zomeravondconcert door muziekvereniging Wilhelmina en de Hellendoornse Harmonie. 

Za 13 VROOMSHOOP  SMP-festival. 

Za 13 / Zo 14 DIEPENHEIM, KASTEEL WARMELO  Muzikaal Onthaal Diepenheim m.m.v. Fanfare Markelo, Apollo Goor, Amicitia Delden, de Drumfanfare Del 

   den, Amuzant Hengevelde, Crescendo Neede, Amicitia Geesteren, Concordia Noordijk, Leo Harmonie  

   Enschede, Burger Harmonie Enschede, Unisson Boekelo, Loarns Plezeer, het jeugd Harmonie orkest Vor 

   den, ’t Spul(t) Zutphen, het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, de Big Band van het Trompetter 

   korps en enkele musici van HET Symfonieorkest. 

Za 20 ENSCHEDE, PRISMARE THEATER  Jeugdorkestenfestival door Kaliber Kunstenschool en OBM. 

Za 27 ZWOLLE, HET ANKER 20.00 UUR Zwolle’s Maestro door Excelsior Westenholte. 

Za 27 GRAMSBERGEN, DE BINDER 18.30 UUR Concert door harmonie Crescendo Gramsbergen i.s.m. SDG Ane. 

Zo 28 LIERDERHOLTHUIS, DORPSPLEIN 11.00 UUR Koffieconcert door Muziekvereniging Salland. 

Zo 28 BOEKELO, CAFÉ DE BUREN 14.30 UUR Drieluikconcert door MV Unisson, Muziekcorps der voormalige Schutterij en Leo Harmonie Enschede. 

J U L I

Wo 01 GRAMSBERGEN, BOOMHOFKERK 19.30 UUR Buitenconcert door harmonie Crescendo Gramsbergen. 

Za 04 OLDENZAAL, SINT PLECHELMUSBASILIEK 20.00 UUR Concert door Semper Crescendo Oldenzaal m.m.v. het Stadsjongenskoor, stadsbeiaardier Hilke Bannink  

   en gastsolist Ben Cramer. 

PROVINCIE UTRECHT

Jubilarissen bij 
MNHU  gehuldigd
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 
(MNHU) heeft leden van diverse Utrechtse verenigin-

gen in de bloemen gezet vanwege hun muzikanten-

jubileum. 

Zeventig jaar: Gijs van Leeuwen (Concordia 

Vinkeveen);

Leendert Dorrestijn (MV Ons Genoegen Montfoort).

Zestig jaar: Henk Bitterling en Piet van der Last 

(CODA Amersfoort); Cor de Blom (Erica Austerlitz); Jan 

de Bruin en Jan de Koning (Ons Genoegen Montfoort).

Veertig jaar: Hans van Randwijk en Bas van 

Randwijk (Crescendo Lopik); Enny Schouten en Ruth 

Verhoef (Erica Austerlitz); Emmie Benjamins (UCM De 

Bazuin); Irka Heestermans (Excelsior Vianen).

Toegankelijksprijs voor 
Harmonieorkest  Vleuten
Harmonieorkest Vleuten is winnaar geworden van de 

Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht. Van 

de zeven genomineerden werd het harmonieorkest 

beloond met de hoofdprijs van 3.000 euro als ‘meest 

toegankelijke organisatie’. Sinds 2014 is toegankelijk-

heid voor mensen met een beperking een voorwaarde 

voor subsidieverlening van de gemeente Utrecht. 

Harmonieorkest Vleuten zorgt voor goed toegankelijke 

locaties, met aangepast sanitair tijdens concerten 

en brengt ieder jaar minstens één concert in een 

verzorgings- en/of verpleeghuis. Het JeugdProms is 

gericht op bijzondere doelgroepen, zoals kinderen en 

jongeren met een (verstandelijke) beperking. 

115 jaar Koninklijke 
Biltse Harmonie
De Koninklijke Biltse Harmonie viert het 115-jarig 

bestaan met de manifestatie Fête de la Musique. De 

Weathertown Bigband (foto) opent het feest vrijdag 19 

juni (20.30 uur) in H.F. Witte Centrum met repertoire 

van jazz tot latin en van pop tot rock. Zaterdag 20 juni 

(12.00 uur) zijn bij gemeentehuis Jagtlust optredens 
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van koren, bandjes en orkesten uit de regio, de Melodie 

Percussiegroep van de KBH en de Weathertown Big-

band. Het Groot Harmonieorkest van de KBH sluit het 

feest om 20.30 uur met een Music Sing a Long-con-

cert met de zangers Kelvin Wormgoor (Jersey Boys, 
Wicked), Isabeau Bosscher (Soldaat van Oranje), Karin 

Bos (Nijntje, André Hazes de Musical) en Daan Smit 

(Onder de Groene Hemel, Soldaat van Oranje). 

J U N I

Vr 12 WOERDEN, BINNENSTAD  Optreden door slagwerkgroep Douane Harmonie Nederland. 

Za 20 DE BILT, GEMEENTEHUIS JAGTLUST 12.00 UUR Muziekfestival t.g.v. 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie met koren, bandjes en orkesten uit de  regio. 

J U L I

Za 04 ZEIST, BELCOUR 13.30 UUR Afsluiting KZHM. 

S E P T E M B E R

Zo 06 AMERSFOORT, DE HOF 20.00 UUR Taptoe met o.a. Jong Adest Musica, VIOS Mijdrecht, Showband Juliana en Showband Bernhard. 

PROVINCIE ZEELAND

Muziekmarathon in Tholen
Muziekvereniging Concordia Tholen houdt 10 en 

11 juli een muziekmarathon. In het kader van een 

sponsoractie voor een nieuw onderdak maken de 

muzikanten op verschillende locaties 24 uur lang mu-

ziek. Ook zijn er diverse play-ins. Informatie: Facebook 

Muziekmarathon - Rock Around the Clock.

Jubilaris Zeeuwse Muziek Bond
De Zeeuwse Muziek Bond heeft Piet Baan van Muziek-

vereniging Arnemuiden gehuldigd. Baan is zeventig 

jaar actief in de muziekwereld.

Zevende Veers Muziek Festival 
Zaterdag 20 juni (10.30 uur) wordt voor de zevende 

keer het Veers Muziek Festival gehouden. Op verschil-

lende podia treden de zeven Veerse blaasorkesten 

en andere lokale muziekverenigingen (onder andere 

shantykoor Het Veerse Scheepstuig) op. Informatie: 

www.veeresgenoegen.nl.

Marinierskapel naar Vlissingen
In 2015 is het 700 jaar geleden dat Vlissingen 

stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid hiervan geeft de 

Marinierskapel der Koninklijke Marine vrijdag (20.00 

uur) een concert in de Sint-Jacobskerk.

J U N I

Za 20 VEERE, DIVERSE LOCATIES 10.30 UUR Veers Muziek Festival met alle zeven muziekverenigingen uit de gemeente Veere. 

J U L I

Do 02 VLISSINGEN, SINT JACOBSKERK 20.00 UUR Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Za 04 BRESKENS  Himalaya Music Jeugdfestival. 

Vr 10 / Za 11 THOLEN  Muziekmarathon door muziekvereniging Concordia Tholen. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Taptoe Ter Aar
Drum- & Showband Dice Musica ‘83 Ter Aar organi-

seert zaterdag 27 juni (19.30 uur) op het Lindeplein 

de Taptoe Ter Aar. Deelnemers zijn Jeugd Oranje Garde 

Klundert, drumfanfare Haaglanden Pijnacker, drum-

corps Dice Musica Ter Aar, drumfanfare Jong Leven 

Gerwen, muziekvereniging Marijke Sprang-Capelle, 

drum- & showband Dice Musica ‘83 Ter Aar, jeugdband 

Adest Musica Sassenheim en The Band of Liberation 

Leiden. Informatie: www.taptoeteraar.nl.

33e Jeugdmuziekkamp 
De fanfares Crescendo Nieuwveen en Arti et Religioni 

Langeraar houden van 8 tot en met 15 augustus het 

33e Jeugdmuziekkamp. Een week lang wordt in het 

Drentse Drouwen muziek gemaakt, met drie concerten 

ter afsluiting. Muzikanten vanaf diploma A zijn welkom. 

Informatie: www.jeugdmuziekkamp.nl.

Doesconcert De Heerlijkheid
Zaterdag 20 juni (20.00 uur) verzorgt de koninklijke 
muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade een 

openluchtconcert op een drijvend podium op de rivier 

De Does. Het publiek kan vanaf de kade of vanuit een 

eigen bootje luisteren naar muziek van het harmonie-

orkest, de percussiegroep, de popbands Late or Never 

en Komen Lopen en zangeres Gretha Bregman. 

Jubileumconcert door Liora
Zaterdag 8 augustus (21.00 uur) geeft Muziekver-

eniging Liora De Lier een jubileumconcert op het 

water van de Lee bij de Bleijenburgbrug in De Lier. De 

honderdjarige muziekvereniging ontleent haar naam 

aan de rivier. Samen met de Westlandse band D!K 

klinkt muziek van Marco Borsato, Tina Turner, The Scene 

en anderen.

15e Leidse Muziek Play-in
Zaterdag 13 juni wordt op het Stationsplein voor 

station Leiden CS de 15e Leidse Muziek Play-in georga-

niseerd. Muzikanten met een blaas- of slaginstrument 

dat voor komt in een harmonie, fanfare of brassband 

en minimaal spelniveau B zijn welkom. Na twee open-

bare repetities (10.30 uur en 13.00 uur) onder leiding 

van Henk en Dominic Sierat, klinkt om 15.00 uur het 

slotconcert. Informatie: www.leidsemuziekplayin.nl.
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De Pionier op Havendagen
Zaterdag 20 juni (21.00 uur) verzorgt Gouda’s Harmo-

nie De Pionier op het ponton aan de Oosthaven een 

avondconcert in het kader van de Goudse Havenda-

gen. Onder de titel Accoustics Meets Electronics gaat 

het orkest in de composities Glossmix 1 en 2 een cros-

sover aan met een beatmaster. Verder klinken Candide 

(Bernstein) en het Klarinettenconcert (Arty Shaw).

Mariniers speelt op 
Klassiek op ‘t Water
Tijdens het jaarlijkse festival Klassiek op ’t Water in 

Zoetermeer speelt de Marinierskapel der Koninklijke 

Marine donderdag 2 juli eerst een jeugdvoorstelling 

met verteller Frank Groothof en later die avond een 

klassiek programma in Spaanse zomersferen met 

tubaïst Harm Vuijk als solist.

Post Harmonie sluit zomer 
De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie sluit zon-

dag 23 augustus (19.00 uur) de zomervakantie af met 

een avondconcert in de muziektent op het Pijnacker-

plein in Rotterdam-Noord. 

Hollandse hits in Middelharnis
Opleidingsorkest en fanfareorkest Sempre Crescendo 

Middelharnis-Sommelsdijk presenteren donderdag 

9 juli (19.30 uur) het themaconcert Musica Nautica 
II - Hollandse Hits! Plaats van handeling is de haven in 

Middelharnis.

Marinierskapel speelt bij 
aankomst Volvo Oceanrace
Vanaf donderdag 18 juni komen de zeilers van de 

Volvo Ocean Race aan in Scheveningen. Tijdens een 

groot nautisch festival tekent de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine voor de muzikale omlijsting. Het 

orkest begeleidt artiesten zoals Waylon, Di-Rect, Barry 

Hay en Kern Koppen.

J U N I

Za 13 / Zo 14 DORDRECHT, SCHOUWBURG KUNSTMIN  Concert Best of Broadway door Groot Film- en Musicalorkest Timbres Divers m.m.v. Tony Neef, Maaike  

   Widdershoven. 

Za 13 DEN HAAG, NIEUWE KERK 20.15 UUR Themaconcert Grenzeloos door Orkest Nieuw Geluid met soliste Anne Overpelt. 

Za 13 LEIDEN, STATIONSPLEIN CS  15e Leidse Muziek Play-in. 

Za 13 HOOGVLIET, PARKEERTERREIN LEEMKUIL 20.00 UUR Taptoe met Sint Sebastianus, Jong Sint Sebastianus, KDO, Oranje en Red Hackle Pipe Band. 

Zo 14 AARLANDERVEEN  Solistenconcours ZHBM. Organisatie DSS Aarlanderveen. 

Do 18 SCHEVENINGEN  Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine met Waylon, Di-Rect, Barry Hay en Kern Koppen bij  

   aankomst Volvo Ocean Race. 

Za 20 NIEUW-LEKKERLAND, HET CARILLON 10.00 UUR Himalaya Music Jeugdfestival i.s.m. muziekvereniging Apollo Nieuw-Lekkerland. 

Za 20 HOOGMADE, RIVIER DE DOES  Doesconcert door muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade. 

Za 20 NOORDWIJK, MUSIC ALL-IN 14.00 UUR Trumpetparty met Thomas Gansch (Mnozil Brass), Louis Dowdeswell (Engeland), Ack van Rooyen,    

   Rik Mol en Martijn de Laat met begeleiding van de Holland Bigband. 

Za 20 DELFT, MARKT 14.00 UUR Jeugdtaptoe met Jeugd Rijnmondband. 

Za 20 GOUDA, PONTON OOSTHAVEN 21.00 UUR Concert door Gouda’s Harmonie De Pionier m.m.v. zangeres MAI. 
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Za 20 HAZERSWOUDE, VV HAZERWOUDSE BOYS 20.00 UUR Taptoe met Drumfanfare TTH en Rijnmondband. 

Za 20 SLIEDRECHT, DE LOCKHORST 19.00 UUR Veteranenconcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine met vocal group YesSister. 

Zo 21 DELFT, BEESTENMARKT 15.00 UUR Zomerconcert door Koninklijke Harmoniekapel Delft. 

Za 27 DEN HAAG, BINNENSTAD / MALIEVELD  Opluistering Nationale Veteranendag door Douane Harmonie Nederland. 

Za 27 TER AAR, LINDENPLEIN 19.30 UUR Taptoe Ter Aar met jeugd Oranje Garde Klundert, Haaglanden Pijnacker, Jong Leven Gerwen,  Marijke  

   Sprang-Capelle, Dice Musica ‘83 Ter Aar, jeugd Adest Musica Sassenheim, The Band of Libera tion Leiden. 

Za 27 DORDRECHT, VERENIGINGSGEBOUW DRECHTSTAD  Play-in Drechtstad Muziekvereniging voor alle blaas- en slagwerkmuzikanten. 

Zo 28 ALPHEN A/D RIJN, RIJNPLEIN 14.30 UUR Openluchtconcert door DSS Aarlanderveen. 

J U L I

Do 02 ZOETERMEER  Concert Klassiek op ‘t Water door Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Za 04 LEIDERDORP, DORPSKERK 20.15 UUR Concert Promenade langs Blok en Riet door klarinetorkest Clarinets Unlimited en  blokfluitorkest Praetorius.  

Zo 05 BODEGRAVEN, EVERTSHUIS 15.15 UUR Try-outconcert door fanfareorkest DSS Aarlanderveen. 

Do 09 MIDDELHARNIS, HAVEN 19.30 UUR Concert door Musica Nautica II Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk. 

A U G U S T U S

Za 08 DE LIER, BLEIJENBURGBRUG 21.00 UUR Jubileumconcert door Muziekvereniging De Lier. 

Zo 23 ROTTERDAM, PIJNACKERPLEIN 19.00 UUR Zomeravondconcert door De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. 

S E P T E M B E R

Za 05 / Zo 06 ROTTERDAM, AAN DE MAAS BIJ ERASMUSBRUG  Optreden Douane Harmonie Nederland tijdens Wereldhavendagen.
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