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Deadline voor 
volgende Klankwijzer
Op 4 oktober verschijnt de eerstvolgende Klankwijzer na de zomervakantie. Aan-
kondigingen van activiteiten tussen 7 oktober en 13 november worden uiterlijk 
maandag 5 september 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 berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Componist Bernard van 
Beurden overleden
Componist Bernard van Beurden is op 82-jarige leeftijd overleden. De in Amsterdam 
geboren musicus wist vele amateurmuzikanten te inspireren met moderne muziek 
en avant-gardistische schrijfstijl. Onder meer het Frysk Fanfare Orkest en het Gelders 
Fanfare Orkest brachten werken van Van Beurden in première. Bernard van Beurden 
begon op zijn achtste met viool spelen. Op elfjarige leeftijd schreef hij zijn eerste 
compositie. Behalve voor harmonie- en fanfareorkest schreef hij ook voor symfonie-
orkest, koor, kamerensemble, ballet en theater. Voor zijn veelzijdige verdiensten als 
musicus kreeg Bernard van Beurden een koninklijke onderscheiding.

Cd’s van Limburgse toporkesten
De Koninklijke harmonie Sainte Cécile 
Eijsden heeft bij gelegenheid van het 
twintigjarig dienstverband van Jan Cober 
als chef-dirigent de cd Hommage aux 
Brillants uitgebracht. Op de schijf staan 
vier werken die De Roej onder leiding van 
Cober uitvoerde: A Night on Culbin Sands 
(Alexander Comitas), Les Couleurs Fauves 
(Karel Husa), Fayos Vientos (Francisco 
Tamarit) en Metamorphoseon (Ottorino 
Respighi). Informatie: www.saintececile.nl.
The Winning Concert is de titel van een cd 

en dvd met het winnende concert van de Koninklijke Harmonie van Thorn tijdens het 
European Championship for Wind Orchestras (ECWO2016) in Utrecht. Het orkest 
bracht onder leiding van Norbert Nozy naast het verplichte werk Cerebral Vortex 
(Øyvind Moe) de keuzewerken Symphony no. 4 (David Maslanka) en Daphnis et 
Chloé, Suite no. 2 (Maurice Ravel) ten gehore. Informatie: www.mirasound.nl.

Try-Out voor WMC-deelnemers 
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) houdt zaterdag 27 mei 2017 
samen met slagwerkkorps Oranje Garde Klundert een try-out voor WMC-deelnemers. 
Op het voetbalveld van VV Klundert wordt het officiële WMC-parcours exact uitgezet. 
Het doel van dit concours is om deelnemers in de aanloop naar hun deelname aan 
het WMC de gelegenheid te bieden zich te laten beoordelen door een gekwalifi-
ceerd juryteam. Deelname staat open voor alle onderdelen mars, marsparade en 
show. Ook deelnemers aan de reguliere marching & music contest (MMC) zijn 
welkom. Zij kunnen zich tijdens dit concours kwalificeren voor het Nederlands kam-
pioenschap van de KNMO. Informatie: bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl. 

Johan Jansen nieuwe voorzitter 
doelgroep Blaasmuziek
Het Algemeen Bestuur van de 
KNMO heeft Johan Jansen 
(44) uit Stellendam benoemd 
tot voorzitter van de doelgroep 
Blaasmuziek. Hij volgt Michiel 
Dijkman op, die de leiding over 
de nieuwe generieke commis-
sie Communicatie voor zijn 
rekening neemt. Johan Jansen 
is al vele jaren actief binnen 
de blaasmuzieksector. Hij is 
voorzitter van fanfare De Hoop 
uit Stellendam waar hij hoorn 
speelt. Ook is hij vicevoorzitter 
van de Zuid-Hollandse Bond 
van Muziekverenigingen, 
bestuurslid bij het Repertoire 
Informatie Centrum (RIC) en 
voorzitter van het Muziekge-
bouw Goeree-Overflakkee. 
Foto: FV Media Producties.

Thornton vervangt Doyle in jury NBK
De jurysamenstelling voor de 36e Nederlandse Brassband Kampioenschappen 
(NBK) is gewijzigd. John Doyle is door omstandigheden verhinderd. Zijn plaats 
wordt ingenomen door David Thornton. De jury in de tweede, derde en vierde divisie 
bestaat nu uit Mareika Gray (Groot-Brittannië), David Thornton (Groot-Brittannië) en 
Durk Lautenbach (Nederland). In de eerste divisie en kampioensdivisie zitten Russel 
Gray (Groot-Brittannië), Reid Gilje (Noorwegen) en Luc Vertommen (België) in de 
box. De NBK worden gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober.

Internationale wedstrijd voor 
jeugdorkesten in Oostenrijk
De organisatie Österreichische Blasmusikjugend houdt zaterdag 28 oktober 
2017 in het Brucknerhaus in Linz in het kader van het 8e Oostenrijkse Jeugdor-
kestenfestival voor de tweede keer een internationale wedstrijd voor jeugdorkes-
ten in de categorie Superieur. Deelname staat open voor verenigings-, bonds-, 
muziekschool- en selectieorkesten in de harmoniebezetting. De deelnemers 
spelen naast het verplichte werk Symphonic Metamorphosis (on Themes from 
Saint-Saëns’ 3rd Symphony) van Philip Sparke een keuzeprogramma. Informatie: 
www.blasmusikjugend.at.
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Verbinden
Subsidiërende instanties leggen telkens andere 
accenten en criteria bij de beoordeling van 
subsidieaanvragen. De ene keer ligt de nadruk op 
vernieuwing, de andere keer op cross-overs met 
andere cultuuruitingen. De laatste jaren is ver-
binden een aspect dat de kans op een positieve 
beoordeling van een verzoek om financiële on-
dersteuning aanmerkelijk vergroot. Beleidsmakers 
onderkennen daarmee eindelijk de maatschap-
pelijke meerwaarde van kunst en cultuur. Nog niet 
zo lang geleden golden kunst en cultuur als linkse 
hobby’s. Tegenwoordig maken ze prominent deel 
uit van een brede maatschappelijke agenda. 

De huidige visie op cultuur geeft de amateurmu-
ziekwereld nieuwe impulsen. Het maakt de sector 
er meer van bewust dat de rolluiken opgetrokken 
moeten worden. Van onderling strijden om punten 
en prijzen of optreden voor de eigen achterban of 
bloedgroep wordt de klantenkring niet groter. 

In deze uitgave van Klankwijzer belichten we 
diverse initiatieven waarbij het aspect verbinden 
centraal staat. Zo betrekt fanfare Sint Antonius uit 
Lomm één op de vijf inwoners bij een volledig op 
het dorp gerichte musical. Verschillende Zwolse 
muziekverenigingen werken mee aan een sounds-
capeproject van componist Merlijn Twaalfhoven 
waarbij een ode wordt gebracht aan het fraaie 
rivierenlandschap rond de buurtschappen Schelle 
en Oldeneel.

Ook de professionele wereld zoekt heel nadruk-
kelijk verbinding met de amateursector. Het 
Metropole Orkest start een coachingstraject voor 
amateurmuzikanten, de philharmonie zuidneder-
land deelde het podium met amateurorkesten en 
het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest 
werken mee aan de tiende editie van de concert-
serie HRFSTWND. 

Of de profs nu echt van harte hun kennis delen 
met de amateurs is moeilijk in te schatten. 
Ongetwijfeld werkt de visie van de Raad voor 
Cultuur daarbij als een stok achter de deur. Bij de 
beoordeling van subsidieverzoeken in het kader 
van de Basisinfrastructuur laat het adviesorgaan 
het aangaan van verbindingen met andere 
domeinen immers zwaar wegen. Hoe dan ook, de 
amateurmuzieksector lift daar mooi in mee. 

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Nederlandse successen in Rastede
Tijdens de Internationale Rasteder Musiktage in het Duitse Rastede zijn diverse Nederlandse verenigingen 
in de prijzen gevallen. Bij de blaasorkesten won de christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga de open 
Europese titel in de hoogste categorie. Met 94,6 punten behaalde het orkest de hoogste score van alle 
deelnemers. Dirigent Bienze IJlstra won bovendien de dirigentenprijs. Ook de christelijke muziekvereniging 
Menaldum, fanfare Melodia Wijckel en Backum Brass Castricum zegevierden in hun divisie. 
Bij de showkorpsen won Irene Ede (foto) het European Open Championship. Tijdens de kwalificatie waren de Ede-
naren met 86,71 punten te sterk voor de veertien concurrenten op het onderdeel Show. In de finale deed Irene er 
met 88,21 punten nog een schepje bovenop. Het open Europees kampioenschap in Rastede werd voor de 61e keer 
gehouden. Er namen meer dan honderd muziekverenigingen deel met in totaal ruim 4.700 muzikanten.

Aftellen voor WMC Kerkrade 2017 begonnen
Met de onthulling van een countdown-
klok op de Markt in Kerkrade is het 
aftellen voor het 18e Wereld Muziek 
Concours begonnen. Door een blik op 
het speciale uurwerk op de gevel naast 
het monumentale raadhuis kunnen in-
woners in een oogopslag zien hoelang 
het nog duurt voordat het vierjaarlijkse 
mondiale muziekfestijn losbarst. Het 
WMC 2017 wordt gehouden van 6 tot 
en met 30 juli 2017. Hoewel de officiële 
sluitingsdatum voor inschrijvingen nog 
loopt tot 1 oktober hebben al meer dan 
120 orkesten en korpsen ingeschreven. 
Mede door inschrijvingen uit landen 
als de Verenigde Staten, Canada, Colombia, China, Nieuw Zeeland en Singapore hebben zich inmiddels 
deelnemers aangemeld uit vijf continenten. 

Muzikanten leren arrangeren in Drenthe 
Muzikanten die willen leren hoe ze een populair liedje kunnen arrangeren voor hun bigband, popkoor, 
harmonieorkest, symfonisch ensemble of dweilorkest kunnen dit najaar in Ruinerwold terecht bij het project 
KomArrangeren. Henri Gerrits (Coevorden), arrangeur voor onder meer het Noordpool Orkest en diverse big-
bands, stelt tijdens een reeks workshops op zes zaterdagochtenden zijn kennis en ervaring beschikbaar als 
coach van aankomende arrangeurs. KomArrangeren gaat zaterdag 5 november van start in het clubgebouw 
van muziekvereniging Sempre Sereno in Ruinerwold. Informatie: www.blaasjebetoeterd.nl/kom-arrangeren.
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Brabantse bond start 
tambour-maîtrecursus
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) 
start op 24 september met een zesdaagse tam-
bour-maîtreopleiding. De cursus, onder leiding van 
Jan Peeters, wordt tweewekelijks op zaterdag gegeven 
van 13.00 tot 18.00 uur en afgesloten met een prak-
tijkexamen. Informatie: www.brabantse-muziekbond.
nl of bij Anja Geleijnse, kantoor BBM: a.geleijnse@
brabantse-muziekbond.nl. Foto: FV Media Producties.

Kunst in vrije tijd is cement voor  samenleving
Nederlanders vinden dat amateurkunst een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving. Slechts een 
kleine groep geeft aan een negatief beeld te hebben over kunst in de vrije tijd. Dat blijkt uit onderzoek van 
Kien Onderzoek in opdracht van iktoon onder ruim 1.500 Nederlanders. De cijfers van de in juni gehouden 
iktoon-maand onderstrepen de conclusie van de enquête. Ruim 160.000 bezoekers bezochten een activiteit 
van een van de ruim 500 deelnemende partijen. Nederlanders die creatief actief zijn in hun vrije tijd toonden 
in 170 gemeenten hoe divers en kleurrijk amateurkunst is. Zij organiseerden samen 4.000 events. Meer 
dan de helft van de Nederlanders vindt dat amateurkunst een belangrijke bijdrage levert aan onze samen-
leving. Slechts vier procent heeft een negatieve houding ten opzichte van amateurkunst. Bijna 8 op de 10 
respondenten vinden dat amateurkunst niet zonder financiële bijdrage kan. Nederlanders vinden dat vooral 
gemeenten een bijdrage moeten leveren aan de financiering van amateurkunst.

Jos Zegers dirigent bij   
Bundespolizei orchester München 

De Limburgse dirigent Jos Zegers 
(33 jaar) is benoemd tot chef-diri-
gent van het Bundespolizeiorchester 
München. Omdat het hierbij gaat om 
een voltijds dienstverband moet Zegers 
het dirigentschap bij de fanfares Soli 
Deo Gloria Ommen en De Harmonie 
Akkrum opzeggen. Het dirigentschap bij 
harmonie Sint Caecilia Nieuwenhagen 
houdt hij aan. Het Bundespolizeiorches-
ter is een professioneel harmonieorkest 
dat geldt als het muzikale visitekaartje 
van de politie in Zuid-Duitsland. De 
benoeming gaat in op 1 oktober. Foto: 
FV Media Producties.

Limburgse beschrijft muziekleven in Puerto Rico
Opgegroeid in de Limburgse blaasmuziekwereld trok de tromboniste May Peters in 1994 voor het eerst naar 
Puerto Rico om zich te verdiepen in de salsamuziek. Sindsdien is dit Caribische eiland haar tweede vader-
land. Ze dompelde zich onder in de rijke Afro-Caribische muziekcultuur van het eiland, een wereld die voor-
namelijk beheerst wordt door mannen. Ze speelt in orkesten van legendarische Puertoricaanse musici, leidt 
diverse muziekensembles en geeft clinics jazz en latin over de hele wereld. In haar nieuwe boek Poco a poco 
beschrijft ze met veel humor en relativeringsvermogen haar belevenissen in deze Caribische smeltkroes. Het 
boek (uitgeverij Totemboek) is te koop in elke Nederlandse boekwinkel of via www.bol.com.

KNMO-familie 
 uitgebreid met 
 symfonieorkesten
De KNMO heeft zijn positie als belangenorganisatie voor 
de instrumentale amateurmuzieksector in Nederland ver-
der verstevigd. Sinds deze zomer maakt de Federatie van 
Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) als aparte categorale 
bond deel uit van de KNMO. Bij de FASO zijn 235 symfo-
nieorkesten, strijkensembles en kamermuziekensembles 
met circa 8800 leden aangesloten. Partijen hebben een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de duur 
van drie jaar. Na die periode wordt bekeken of de FASO 
definitief toetreedt tot de KNMO. De organisaties gaan 
samenwerken op het gebied van opleidingen, innovatie, 
repertoireselectie en -beheer. Ook kan de FASO voor 
uitvoerende, inhoudelijke en beleidsmatige zaken een 
beroep doen op ondersteuning door het KNMO-bureau. 
Op de foto ondertekenen (v.l.n.r.) Nelleke Geusebroek en 
Wilma van der Heide namens de FASO en Bart van Meijl 
en Toon Peerboom namens de KNMO de samenwerkings-
overeenkomst. Foto: FV Media Producties.

WMC krijgt volle mep
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieaan-
vraag van het Wereld Muziek Concours (WMC) volledig 
gehonoreerd. Het WMC ontvangt een bedrag van 800.000 
euro voor een periode van vier jaar. Het fonds roemt de 
kwaliteit en het ondernemerschap van het vierjaarlijkse 
mondiale festival voor blaasmuziek en prijst tevens het 
vernieuwende vermogen van het WMC. De subsidieaan-
vraag werd gewaardeerd met 13 van de 16 te behalen 
punten. WMC-voorzitter Max Kousen noemt de toekenning 
van de subsidie een belangrijke stap in het streven van 
het WMC naar een nog bredere nationale bekendheid.

KORT NIEUWS
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Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadverten-
ties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Nieuwe theatershow van Gé 
Reinders met blaasorkesten 
Zanger/songwriter Gé Rein-
ders duikt in het theatersei-
zoen 2017-2018 nog één keer 
de Nederlandse en Vlaamse 
theaters is. Met als titel 
Oetblaoze (Uitblazen) gaat 
de Roermondse entertainer 
weer optreden met plaatselijke 
blaasorkesten. Reinders wordt 
in 2018 65 jaar en wil nog 
graag een grote theatertour 
maken. Tussen 2005 en 2010 
stond hij met meer dan 250 
verschillende harmonieën, 
fanfares en brassbands op de 
planken. Nog steeds wordt hij 
regelmatig uitgenodigd om te 
spelen met blaasorkesten. Tij-
dens het tv-optreden met har-
monie Sainte Cécile Eijsden 
tijdens Serious Request bleek dat ook jonge mensen open staan voor blaasmuziek. 
Reden voor Reinders om opnieuw op tour te gaan. Voor de nieuwe show liggen al 
enkele nieuwe liedjes op de plank. De arrangementen zijn van de hand van onder 
meer Hardy Mertens, Johan de Meij, Sandor Hendriks, Albert John Vervorst en Peter 
Kleine Schaars. Ook is hij in gesprek met arrangeurs waarmee hij niet eerder werkte, 
zoals Jacob de Haan en Ruud Merx, de trombonist van André Rieu. Informatie: info@
gereinders.nl. Foto: Bob Bronshoff.

Topscore Koninklijke van Peer 
op Certamen in Valencia
De Koninklijke Harmonie van Peer (België) heeft tijdens het befaamde Certamen Inter-
nacional de Bandas de Música de Valencia de hoogste score behaald. Het 80-koppige 
orkest speelde in het Palau de la Música onder leiding van Kevin Houben in de tweede 
divisie naast het verplichte werk Anem! van de Spaans-Valenciaanse componist Migu-
el Asins Arbó als keuzewerk Derivations van Marco Pütz. Het optreden werd beloond 
met 392,5 van de 400 te behalen punten. In de hoogste afdeling ging de zege naar 
Banda Sinfónica La Lira de Pozuela uit Pozuela de Alarcón met 371 punten. Er deden 
dit jaar geen Nederlandse orkesten mee aan het Certamen.

NK Blazers in Utrecht 
Solisten en kleine ensembles van harmonieën, 
fanfares en brassbands strijden zaterdag 1 oktober in 
ZIMIHC Theater Zuilen in Utrecht om de Nederlandse 
titels. De deelnemers worden door de bij de KNMO 
aangesloten bonden voorgedragen op basis van 
het behaalde resultaat tijdens het bondskampioen-
schap of een bondsconcours in de periode 1 juli 
2015 tot 30 juni 2016. De juryleden zijn Jos van de 
Braak en Danny Oosterman. Anne Peters verzorgt de 
presentatie. Er zijn 51 uitnodigingen verstuurd. De 
inschrijftermijn was bij de sluiting van de redactie 
voor deze uitgave nog niet gesloten. Foto: FV Media 
Producties.

Audities voor Het Fanfare Collectief
Het Fanfare Collectief biedt muzikanten van amateurorkesten de mogelijkheid om 
op hoog niveau te musiceren in een fanfarebezetting. Zondag 4 september vindt 
de jaarlijkse auditieronde plaats in Ridderkerk. Een van de doelen voor het komende 
seizoen is deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in de eerste 
divisie. Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om digitaal auditie te doen. Informatie: 
www.hetfanfarecollectief.nl.

Solistenproject Gelders Fanfare 
Orkest met jong talent
Jong muzikaal talent krijgt de kans om een solowerk uit te voeren met het Gelders 
Fanfare Orkest. Zaterdag 29 oktober is in Epe (Gelderland) de auditie voor het 
jaarlijkse solistenproject. Inzet is een solistisch optreden met begeleiding van het 
Gelders Fanfare Orkest tijdens het nieuwjaarsconcert op zaterdag 14 januari in 
Nunspeet. Deelname staat open voor muzikanten tot en met 18 jaar. Informatie bij 
Roliena van ’t Hof-Top: roliena@hetnet.nl 

Grote verschillen in bankosten voor verenigingen
Cor Wouda uit Edam is een actie gestart om verenigingen en stichtingen er attent op te maken dat ze mogelijk te veel geld kwijt zijn aan bankkosten. Wouda is secretaris 
van een humanitaire organisatie, maar ook zeer betrokken bij de amateurmuziekwereld. Hij heeft het initiatief genomen om zo´n 1200 verenigingen en stichtingen in de 
provincie Noord-Holland te informeren over deze problematiek. Zijn actie heeft onder meer geleid tot een artikel in het Noordhollands Dagblad waarin de ombudsman van 
de krant na uitgebreid onderzoek tot de conclusie komt dat de kosten die banken aan verenigingen in rekening brengen sterk uiteenlopen. Na deze publicatie zijn veel 
verenigingen hun bankkosten tegen het licht gaan houden. 
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Je opent de speciale app op je smartphone of 
tablet. Kiest een van de werken die speciaal voor 
het project gearrangeerd zijn en downloadt je 
eigen partij. Een musicus van het Metropole 
Orkest loodst je vervolgens aan de hand van 
een kort introductiefilmpje feilloos door de val-
kuilen in het stuk. Of je beluistert en bekijkt de 

audio- en/of video-opname van het werk in de 
originele uitvoering door het Metropole Orkest.

Het Metropole Orkest, de KNMO en het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA) starten dit najaar met een grootschalig 
programma om de ontwikkeling van de lichte 

muziek onder klassiek opgeleide blaasmuzikanten 
een stevige impuls te geven. Behalve individuele 
coaching via smartphone of tablet kunnen instru-
mentgroepen, orkesten en dirigenten ook persoon-
lijke begeleiding krijgen in de vorm van workshops 
en clinics. Het project wordt ondersteund door het 
Fonds Cultuurparticipatie.

Tips en trucs van de winnaars van de allerbelangrijkste muziekprijs ter wereld. Via 

een speciale app kan straks iedere individuele hafabramuzikant in Nederland zo-

maar begeleiding krijgen van een musicus van het Metropole Orkest. Coaching 

per smartphone of tablet is een van de onderdelen van een omvangrijk educa-

tief pakket waarmee de Grammy Award-winnaar lichte muziek door harmonieën, 

fanfares en brassbands naar een hoger plan wil tillen. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • HANS VAN DER WOERD/FV MEDIA PRODUCTIES

Grammy-winnaar 
als personal coach

Het Metropole Orkest gaat amateurmuzikan-

ten coachen in lichte muziek.

BLAASMUZIEK NIEUWS

8



Het is niet de eerste keer dat pogingen worden 
ondernomen om blaasorkesten bij te spijkeren 
in het spelen van lichte muziek. Activiteiten op 
dit gebied waren tot nu toe met name gericht op 
dirigenten. Dit keer hopen de initiatiefnemers 
vooral ook de basis van de muzieksector te 
bereiken. Het project heeft op de eerste plaats 
als doel om de muziekgenres die het Metropole 
Orkest vertegenwoordigt toegankelijk te maken 
voor hafabra-orkesten. Daarnaast is er een 
coachingstraject ingebouwd gericht op orkesten, 
instrumentgroepen, individuele muzikanten en/
of dirigenten. Het Metropole Orkest wil hiermee 
een platform creëren om de muzikale kennis 
van lichte muziek en de beschikbaarheid van 
goede arrangementen breed te verspreiden in de 
blaasmuziekwereld.    

Het idee is dat muzikanten door de individuele 
coaching via de app geïnspireerd raken om het 
spelen van lichte muziek te verbeteren. Door 
hen te laten ervaren hoe eenvoudig het is om 
aan de hand van de juiste tips een beter resultaat 
te bereiken, hopen de initiatiefnemers dat het 
enthousiasme voor het lichte genre zich als een 
olievlek verspreid. “We willen hiermee de hele 
piramide enthousiast maken”, vertelt Pieter 
Hunfeld, solohoornist en marketingfunctionaris 
bij het Metropole Orkest. “We willen op een zo 
laagdrempelig mogelijke manier de specifieke 
kennis over de lichte muziek overbrengen. Het 
Metropole Orkest is daarbij voor alle mogelijke 
varianten van kennisoverdracht in. We worden 
over de hele wereld gewaardeerd voor de instru-
mentale uitvoering van licht repertoire. Hoe 
leuk is het dan niet om die expertise in te zetten 
voor de toekomstige generatie.”

Als vervolg op de kennismaking via de app biedt 
het Metropole Orkest een uitgebreid pakket 
aan coachingsvarianten aan. Aan de hand van 
een soort keuzemenu kunnen verenigingen de 
expertise van het Metropole Orkest inroepen. 
Zo kunnen coaches van het Metropole Orkest 
tijdens praktische workshops en clinics de 
muziekpartijen ontleden of dieper ingaan op 
diverse uitvoerings- en speelpraktijken. Een 
vereniging kan er ook voor kiezen om een lid van 
het Metropole Orkest uit te nodigen om een re-
petitie te leiden. Ook dirigenten van amateuror-
kesten kunnen coaching krijgen van musici van 
het Metropole Orkest. “Als klassiek opgeleide 
blaasmuzikanten een swingend stuk voor hun 
neus krijgen, denken ze vaak: ‘Oh my God’. 
Maar als iemand voordoet hoe het moet, zul je 

zien dat ze het vlug onder de knie hebben. Dit 
soort specifieke elementen uit de lichte muziek 
lenen zich uitstekend voor auditieve coaching”, 
zegt Hunfeld, die zelf zijn eerste noten blies bij 
Harmonie Kaatsheuvel en speelde bij Sophia’s 
Vereeniging uit Loon op Zand.

Individuele verenigingen kunnen  in samen-
spraak met het Metropole Orkest zelf een 
pakket samenstellen van diensten die ze willen 
afnemen. Naast de diverse coachingsmogelijk-
heden kan een vereniging er bijvoorbeeld ook 

voor kiezen om een solist van het Metropole 
Orkest in te zetten tijdens een concert. Of om 
het concert te laten leiden door een lid van het 
Metropole Orkest. Ook kunnen ze een technicus 
van het Metropole Orkest inschakelen om de 

presentatie van een concert een professionele 
uitstraling te geven. Of bijvoorbeeld een aparte 
coachingsessie op touw zetten voor de ritme-
sectie, een essentieel onderdeel van de lichte 
muziek dat door blaasorkesten nog wel eens 
wordt verwaarloosd. 
Johan Jansen, voorzitter van de doelgroep Blaas-
muziek van de KNMO, legt uit dat de doelgroep 
met de aangesloten bonden om de tafel gaat zit-
ten om de mogelijkheden van regionale clinics te 
bekijken. Specialisten van het Metropole Orkest 
komen dan naar een locatie in de betreffende 

provincie voor een workshop voor een bepaalde 
instrumentengroep of over een bepaald thema. 
Jansen: “Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat 
er onder muzikanten grote behoefte is om eens 
uitleg te krijgen over de basale elementen van de 

‘ Bonden kunnen musici  
van het Metropole Orkest  
uitnodigen voor een  
regionale workshop’

Johan Jansen (links) en Peter Hunfeld bespreken het coachingsproject voor amateurorkesten.  
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lichte muziek. Bonden kunnen musici van het 
Metropole Orkest uitnodigen voor een regio-
nale workshop zodat muzikanten van meerdere 
verenigingen hier gebruik van kunnen maken.”

Het Metropole Orkest beschikt over een enorm 
aantal arrangementen en heeft een indrukwek-

kende bibliotheek opgebouwd. De opzet is om 
in eerste instantie vijf grote repertoirestukken 
op verschillende niveaus te laten arrangeren 
voor de drie blaasorkestbezettingen harmo-
nie, fanfare en brassband. Het gaat daarbij om 
modern repertoire uit de jazz en popwereld. 
Ritmisch georiënteerde nummers met bijzon-
dere ‘grooves’ en modernere stijlelementen die 

een mooie aanvulling zijn op het repertoire van 
blaasorkesten. Het gekozen repertoire wordt 
zodanig gearrangeerd dat het toepasbaar en 
flexibel inzetbaar is voor verschillende bezettin-
gen. Aan de arrangementen worden solistische 
rollen toegevoegd en passages waar ook geïm-
proviseerd kan worden. Voor de bewerking van 

de stukken worden 
arrangeurs aangetrok-
ken die de verschillen-
de werelden kennen 
en de taal
begrijpen. Hunfeld: 
“We hebben hierbij 
gekozen voor aanspre-
kende stukken met 
een educatieve waar-
de. Het gaat er vooral 

om dat bij hafabra-orkesten meer bewustheid 
ontstaat voor het spelen van lichte muziek.”
 
Uit onderzoek blijkt dat harmonieën, fanfares en 
brassbands in Nederland meer dan de helft van 
hun tijd besteden aan lichte muziek. De meeste 
muzikanten en dirigenten zijn echter klassiek 
opgeleid. De knowhow om de lichte muziek 

naar een hoger plan te trekken, ontbreekt vaak. 
Modern repertoire zal bijdragen aan een betere 
positionering van de blaasmuziek in de maat-
schappij en vooral de aantrekkingskracht op 
jongeren verhogen. KNMO-bestuurder Johan 
Jansen juicht de samenwerking met het Metro-
pole Orkest dan ook van harte toe. “Het is niet 
alleen fantastisch dat de amateurblaasmuziek op 
deze manier vijf nieuwe werken erbij krijgt. Voor 
onze verenigingen  is het ook geweldig dat ze ge-
coacht worden door het Metropole Orkest. We 
weten dat enorm veel orkesten met deze tak van 
muziek aan de slag zijn, maar dat de specifieke 
kennis vaak ontbreekt. Maar ook als organisa-
tie leren we van dit project. We zien van nabij 
hoe een professioneel orkest als het Metropole 
Orkest omgaat met zaken zoals het verkrijgen 
van auteursrechten en subsidies. De educatieve 
meerwaarde van dit project past perfect in de 
lijn van ons beleidsplan.” 

Meer informatie over dit project:  

www.moadventure.nl. Via deze website is straks 

ook de speciale app te downloaden. 

Blaasorkesten kunnen musici van het Metropole Orkest inhuren voor een workshop.

‘ We willen hiermee  
de hele piramide  
enthousiast maken’
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Het Wereld Muziek Concours (WMC) werpt 
zijn schaduw vooruit. Dat bleek met name 
tijdens de Open Dutch Showcorps Champi-
onships (ODSC) in Assen. Diverse korpsen 
grepen de wedstrijd in het sportpark van Achil-

les 1894 aan om hun show voor het WMC nog 
voor de zomervakantie stevig in de grondverf 
te zetten. “Er werden veel nieuwe programma’s 
gepresenteerd”, merkt jurylid René van Dijke 
op. “De meeste zijn nog in de beginfase. Vaak 

prachtige shows die nog ruimte voor verbetering 
bieden op zowel ontwerp als uitvoering. Door 
hun show op evenementen zoals de ODSC te 
laten beoordelen, zijn de WMC-deelnemers al 
heel bewust bezig om hun show te verbeteren. 

Juni is de maand van de nationale kampioenswedstrijden in de showsector. 

Terwijl het aanstormend talent van Nederland in Vlissingen streed om de titels bij 

de jeugd, betraden in Assen de overige klassen de arena. Jurylid René van Dijke 

maakt de balans op.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ODSC - GERARD DRENT (PASVEER) - MARIO ZANIN (EXEMPEL) - BEN BOEKWIJT (K&G) - DVS KATWIJK

Passie en plezier op 
NK’s voor showkorpsen

Jong Pasveer onder leiding van 

Tara Rodenhuis, de winnares van de 

tambour-maîtreprijs. 

SHOW MARS PERCUSSIE VERSLAG
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Hopelijk kunnen wij als juryteam met onze inge-
sproken commentaren hieraan bijdragen.”
Van Dijke merkt op dat het niveau in Assen 
over de verschillende klassen een zeer wisse-
lend beeld liet zien. Het ene korps besteedt 
nu eenmaal meer tijd aan zijn product dan het 
andere. Ook beschikt de ene vereniging over 
meer middelen dan de andere. Dat komt uiter-
aard in de kwaliteit van de presentaties op het 
veld tot uitdrukking. Volgens Van Dijke hadden 
echter alle korpsen een ding gemeen: aan inzet 
en enthousiasme ontbreekt het bij niemand. 
“De ODSC was een geweldige competitie. Het 
niveau schommelt tussen gemiddeld en zeer 
goed. Kenmerkend zijn ook de verschillen in 
identiteit en programmering. Een duidelijke 
overeenkomst is echter de passie en het plezier 
tijdens de optredens.”
Van Dijke constateert een zichtbare stijgende 
lijn in het programmeren van het product. “Er 
is meer en meer overeenstemming tussen het 
geschreven muzikale boek en de choreografie. 
Maar ook tussen de speel- en looptechniek. 

De jeugd van DVS uit Katwijk won de showwedstrijd in Vlissingen.

Jong K&G uit Leiden zegevierde op het onderdeel marswedstrijd.

Blijdschap bij het Kamper Trompetter Korps na de zege in de topklasse.

‘ Ontwerpers 
zijn zich meer 
bewust van 
hun keuzes’
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Dit komt zowel de uitvoering als de aantrekke-
lijkheid voor het publiek ten goede.” Kritische 
kanttekeningen zijn er ook. Het komt toch nog 
voor dat korpsen te hoog grijpen. Maar Van 
Dijke constateert dat ook daar verbetering in 
zit. “Het is niet goed als een groep muzikaal of 
looptechnisch wordt overvraagd en de leden op 
hun tenen moeten lopen. Dit komt gelukkig een 
stuk minder voor. De ontwerpers en instruc-
teurs zijn zich steeds meer bewust van wat kan 
en niet kan.” 
Korpsen haken volgens Van Dijke ook steeds 
beter in op de aspecten van het One World Sys-
tem (OWS). Dit beoordelingssysteem deed een 
jaar of zes geleden zijn intrede in de showsector. 
Het speelt veel meer in op elementen zoals 

beleving, effectiviteit en entertainment. In het 
begin wisten korpsen niet goed hoe ze hiermee 
moesten omgaan. Dat is inmiddels verleden tijd. 
Van Dijke: “Het OWS is een transparant systeem 
en heeft zijn waarde bewezen. We merken dat 
groepen die hier bewust mee omgaan op de 
eerste plaats hun programma-inhoud beter in 
tijd plannen. Het algemene effect van een show 
neemt hierdoor toe. Ontwerpers zijn zich meer 
bewust van hun keuzes en dat is duidelijk te zien 
en te horen. Ook qua uitvoering op individueel- 
en ensembleniveau draagt het OWS bij aan een 
goed inzicht in de uitvoering. Alle onderdelen 
bij elkaar geven helder de sterkten en zwakten 
van een product in al zijn facetten weer. Ook 
voor juryleden is het OWS een prettig systeem 

om mee te werken.”
De zege in de topklasse in Assen ging naar het 
Kamper Trompetter Korps. Met de vernieu-
wende productie Carpe Diem, ondersteund 
met elektronische muziek en samples, stak het 
kops ver boven de concurrentie uit. Door de 
zege van het Jong Kamper Trompetter Korps 
in de jeugdklasse sloegen de Overijsselaren een 
dubbeslag. Qua score was  Drumfanfare Exem-
pel uit Empel de topper. Het korps nam met 
de show Masquerade, met arrangementen uit 
onder andere The Gladiator, Zorro, The Mask en 
Incredibles, voor het eerst deel aan de competitie. 
Het reglement schrijft voor dat een groep dan 
automatisch in de basisklasse moet starten. Maar 
Exempel toonde door haar uitvoeringsniveau 
en programmering aan dat het korps eigenlijk in 
een hogere klasse thuishoort. Van Dijke genoot 
in Assen met name van de jeugd. “Tijdens het ju-
reren is het telkens weer genieten van alle korp-
sen, maar ik heb toch altijd een extra zwak voor 
de jeugd. We moeten dankbaar zijn dat jongeren 
nog zo genieten en plezier beleven aan spelen in 
een showkorps en dat veel verenigingen de jeugd 
ook deze kansen bieden. Ook in Assen vormde 
de jeugd weer één van de hoogtepunten.”

Ook tijdens de 21e editie van het Nederlands 
kampioenschap voor jeugdkorpsen in Vlissin-
gen zag Van Dijke in alle opzichten een stijgende 
lijn. “Dit altijd perfect georganiseerde festival 
biedt al jaren een platform voor verenigingen 
om op te treden en met elkaar in competitie te 
gaan. Wat mij opviel is dat het plezier, het niveau 
van het product en de kwaliteit van de uitvoering 
stijgende is. Dit geldt zeker voor korpsen die 
regelmatig aan wedstrijden deelnemen. De sfeer 

Drumfanfare Exempel uit Empel was de topscorer in Assen.

De dames van Jachthoornkorps Show-

band Urk wagen zich aan een dansje.

Aanstormend talent bij het Kamper Trompetter Korps.

SHOW MARS PERCUSSIE VERSLAG
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was wederom fantastisch.”
De toekomst van de showsector in Nederland 
ziet er volgens Van Dijke hoopvol uit. De jeugd-
korpsen ontwikkelen zich uitstekend. “Ik jureer 
al jaren op jeugdfestivals en zie dat het niveau 
duidelijk stijgt. Wanneer de basis in muziek, 
marcheren en showlopen goed is, in combinatie 
met een doordacht programma, biedt dit een 
korps alle perspectieven om te groeien in niveau 

en zelfs in aantal leden.”
Ook voor de jeugdkorpsen geldt: leg de lat niet 
te hoog. Wie zich aan dat advies houdt, kan 
straks nog veel plezier beleven aan zijn jeugdaf-
deling. Van Dijke: “Houd het simpel en blijf 
hameren op de basis: tempo, timing, speeltech-
niek, uitvoering. En niet te vergeten de combi-
natie van musiceren en bewegen. Keep it simple 
is ook hier het devies en werk vooral vanuit een 
vaste basis. Kinderen zijn net sponsen en nemen 
veel op. Wanneer je dit goed aanpakt, kun je veel 
bereiken.”
In Vlissingen waren de junioren van de christe-
lijke drum- en showfanfare Door Vriendschap 
Sterk (DVS) uit Katwijk en de christelijke mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen (K&G) uit 
Leiden aan elkaar gewaagd. DVS greep met het 

programma Teamwork de zege op het onderdeel 
show. Een opmerkelijke prestatie als je bedenkt 
dat een derde van de muzikanten nog maar een 
half jaar geleden toetrad tot het korps. K&G 
eindigde met de nieuwe show Drive met muziek 
van rockbands zoals Queen, Nirvana, Coldplay 
en Kensington als tweede. In de marswedstrijd 
waren de rollen omgekeerd. Van Dijke was diep 
onder de indruk van de prestaties van de jonge 

muzikanten. “De jeugd van deze korpsen is 
ongelofelijk. Sommige seniorenkorpsen kunnen 
daar een voorbeeld aan nemen. Ook hier geldt 
dat basis, kennis maar ook cultuur een belang-
rijke rol spelen. Ik wil andere groepen niets te 
kort doen maar een verschil in visie, missie, plan 
en ook verenigingscultuur speelt hierbij toch 
een belangrijke rol. Zorg voor een goed product 
en train de jeugd op de juiste manier binnen 
het tijdsbestek en de middelen die voor handen 
zijn. Ik ben ontzettend trots op deze en andere 
korpsen en dankbaar dat we er nog steeds van 
kunnen genieten.” 

Van Limburg Stirumband uit Wezep in actie in Assen.

Jong Advendo Sneek kwam in Assen uit in de middenklasse. 

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in 

deze uitgave.

‘ Het is niet goed als een groep 
muzikaal of looptechnisch 
wordt overvraagd’
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Het kan soms ook een golfbeweging zijn. Kijk 
naar het Koninklijk Texels Fanfarekorps en 
haar zustervereniging Door Eigen Kracht uit 
Den Hoorn. Vanwege de beperkte bezettingen 
presenteerden de beide verenigingen zich in de 
jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw een tijdlang 
als één orkest. Door omstandigheden kwam na 
verloop van tijd een einde aan deze samenwer-
king. Gevreesd werd dat één of beide verenigin-
gen het op eigen kracht niet zou kunnen redden. 
Het tegendeel bleek het geval: zowel Door Eigen 
Kracht als het Koninklijk Texels Fanfarecorps 
kende in de jaren daarna een ongekende bloei.
Ook nu weer staat het voortbestaan van het 
Koninklijk Texels Fanfarekorps vanwege het uit-
blijven van nieuwe leden onder druk. Het orkest 
telt nog circa 35 muzikanten. De drumband en 
de majorettegroep staan inmiddels vanwege een 
gebrek aan leden op non-actief. Zal de vereniging 
er opnieuw in slagen om het tij te keren? “Hoewel 
het Koninklijk Texels Fanfarecorps met zijn 125 
jaar nog steeds vitaal, gedreven en enthousiast 
musiceert, ziet de toekomst er enigszins zorgelijk 
uit”, zegt secretaris Dia Maat. “De aanwas van 
nieuwe leden en leerlingen is de laatste jaren 
ernstig gestagneerd. Helaas hebben ook de beide 
andere muziekverenigingen op het eiland daar, 
weliswaar in iets mindere mate, last van.”

Het Koninklijk Texels Fanfarekorps werd op 7 
september 1891 opgericht. Een jaar later trad het 
korps bij de installatie van een nieuwe burgemees-
ter voor het eerst muzikaal voor het voetlicht. De 
eerste echte uitvoering was in 1894. In die tijd 
konden muziekverenigingen het zich kennelijk 
nog permitteren om bij de uitnodiging van het 
publiek selectief te werk te gaan. Het concert was 
namelijk alleen toegankelijk voor ‘kunstlievende 

leden met hunne dames’ oftewel de donateurs. 
Op 3 februari 1953 werd aan de vereniging het 
predicaat ‘Koninklijk’ toegekend. De fanfare was 
mede-initiatiefnemer bij de oprichting van Texels 
Muziekschool, tegenwoordig Artex Kunsten-
school, waar nog steeds de leerlingen worden 
opgeleid. In een vergadering in 1932 werd 
officieel vastgelegd dat het korps bij feestelijk-
heden ‘zooveel mogelijk zijn medewerking zal 
verleenen.’ Die regel is tot op de dag van vandaag 
actueel. Het Koninklijk Texels Fanfarekorps is bij 
festiviteiten zoals Koninginnedag, de intocht van 
Sinterklaas, Palmpasen en jubilea en plechtighe-
den zoals de Dodenherdenking steevast van de 
partij. “Soms zelfs op één dag in drie verschillende 
plaatsen op het eiland”, vult de secretaris aan. 

Dat betaalt zich terug in de steun die de ver-
eniging ondervindt van de eilandbewoners. In 
de loop van de jaren kon de vereniging bij de 
aanschaf van instrumenten en uniformen en de 
bouw van het eigen clublokaal telkens rekenen 
op de vrijgevigheid van de bevolking. Ook nu 
staan de inwoners nog steeds pal achter het 
korps. Maat: “De vereniging telt momenteel 
circa 1.200 donateurs. Ook daaruit blijkt dat 
Texels oudste vereniging een belangrijke plaats 
inneemt in de Texelse gemeenschap.”
Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum ver-
zorgt de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
op woensdagmiddag 7 september om 13.00 uur 
een gratis toegankelijk concert in het centrum 
van Den Burg op Texel. 

Feest bij de oudste vereniging van Texel. Het Koninklijk Texels Fanfarecorps viert zijn 

125-jarig bestaan.  De Marinierskapel komt het orkest feliciteren.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: LINDA WIERSMA

Op Texel klinkt al 125 
jaar fanfaremuziek

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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De cijfers spreken voor zich. De afgelopen negen 
jaar vonden onder de vlag van HRFSTWND 82 
concerten plaats op 32 locaties. 66 verschillen-
de orkesten traden voor het voetlicht. Diverse 
professionele orkesten grepen de serie aan om 
de band met het amateurveld te versterken. 85 
professionele musici, onder wie wereldtoppers 
zoals Gábor Tarkövi, Eric Vloeimans en Stephan 
Dohr, traden als solist of in ensembleverband 
op. Grote concertzalen, die voorheen hun neus 
ophaalden voor blaasmuziek, vermeldden 
HRFSTWND als volwaardig programmaonder-
deel in hun brochures. In totaal passeerden ruim 
27 duizend bezoekers de kassa’s. De frisse wind, 
waarover in het eerste persbericht werd gerept, 
blaast niet meer alleen in Gelderland maar is 
inmiddels ook overgewaaid naar Overijssel. 

Best wel cool om in zo’n traditionele wereld hip 
te doen door de klinkers weg te laten in de titel. 
Toch hoor je er eigenlijk nooit iemand over 
struikelen of zich afvragen waar die rare afkorting 
voor staat. HRFSTWND is een begrip. En niet 
alleen in het oosten van het land. Dick Bolt nam 
in verschillende hoedanigheden elf keer deel 
aan HRFSTWND. Hij was er bij als bastrom-
bonist met Het Gelders Orkest, dirigeerde drie 
keer Het Groot Gelders HRFSTWND Orkest 
(bestaande uit amateurmuzikanten en leden van 
Het Gelders Orkest), soleerde met begeleiding 
van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek in het 
Bastromboneconcert van Marco Pütz en leidde 
drie keer fanfare Sint Cecilia uit Millingen aan de 
Rijn en een keer harmonie OBK uit Bennekom. 
Als iemand de betekenis van de serie kan inschat-

ten, is hij het wel. “De kracht van HRFSTWND 
ligt in het uitvoeren van goed en deels nieuw of 
vernieuwend repertoire in akoestisch goede tot 
zeer goede zalen”, legt Bolt uit. “De hele ambiance 
is van een hoger niveau dan normaal. HRFST-
WND dwingt dirigenten en muziekcommissies 
om bewuster te programmeren.”
Volgens Bolt heeft HRFSTWND de blaasmuziek 
in het oosten van het land een meer volwassen uit-
straling gegeven. Niet in de laatste plaats doordat 
de pr rond de serie een landelijk karakter heeft 
en er gelikt uitziet. Deze formule tilt volgens Bolt 
de betere blaasorkesten naar een hoger niveau. 
“Initiatiefnemer Arend Nijhuis, uit wiens koker 
al deze elementen komen, verdient hiervoor 
een groot compliment. Hij is erin geslaagd om 
HRFSTWND met succes vorm te geven.”

‘In het najaar waait er een frisse wind door concertzalen in Gelderland. Samen 

met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een spetterend, 

herfstig programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol’. 

Zo luidden in 2007 de eerste zinnen van het persbericht waarin de start van de 

concertserie HRFSTWND wereldkundig werd gemaakt. Deze maand gaat het tien-

de seizoen van start. Heeft HRFSTWND de hoge ambities kunnen waarmaken?

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • AANLEVERING HRFSTWND OF ORKESTEN / FEIKE KLOMP 

HRFSTWND: 10 jaar 
 keurmerk voor kwaliteit 

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel is één van de 

orkesten van het eerste uur. 

BLAASMUZIEK ACHTERGROND
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Voorzitter Paul Beekhuizen van de Koninklijke 
Harmonie Oosterbeek stelt dat HRFSTWND de 
afgelopen jaren een uitstekende reputatie heeft 
opgebouwd. “HRFSTWND is inmiddels een 
redelijk bekend merk geworden. Onder muziek-
liefhebbers wellicht een soort keurmerk dat staat 
voor concerten van de betere orkesten, minder 
voor de hand liggend repertoire van kwaliteit 
en samenwerking tussen orkesten en solisten. Je 
krijgt als orkest de kans om met de ruggensteun 
van het merk HRFSTWND en de promotie voor 
de serie als geheel, mooie concerten op bekende 
podia te geven. Dat is de meerwaarde van 
HRFSTWND.” Ook van het concept om twee 
orkesten samen te laten werken aan een aan-
trekkelijk gezamenlijk concertprogramma gaat 
volgens Beekhuizen een stimulerende werking 
uit. “Het levert vaak verrassende combinaties op 
in de programmering. Orkesten trekken zich aan 
elkaar op, zonder het competitieve element van 
de concoursen. We steken liever onze tijd, ener-
gie en enthousiasme in de voorbereiding van een 
goed bezocht HRFSTWND-concert, dan aan 
deelname aan een concours waar buiten een jury 
niet meer dan anderhalve man en een paarden-
kop de moeite nemen om voor de zoveelste keer 
hetzelfde verplichte werk te beluisteren.”

Joop Boerstoel stond mede aan de wieg van 
HRFSTWND. Als dirigent nam hij acht keer met 
Philharmonie Gelre en twee keer met Symfo-
nisch Blaasorkest Gaanderen deel aan de serie. 
“HRFSTWND is nog steeds volop feest voor zo-
wel muzikanten als publiek”, zegt hij. “Een van de 
kerndoelen vanaf het eerste moment is: muziek 
verbindt. De taal van muziek begrijpt iedereen. 
Jong of oud, het maakt niet uit met wie je speelt. 
Als je samen muziek maakt, vallen alle grenzen 
en barrières weg. Het gaat om de bezieling die je 
met elkaar deelt. Zo is ook getracht een grotere 
en betere synergie tot stand te brengen tussen 
amateurmusici en professionals.” Boerstoel wijst 
ook op de educatieve waarde van HRFSTWND. 
“Via workshops en projecten zoals het Groot 
HRFSTWND Orkest hebben muzikanten de 
kans gekregen om zich op een fantastische ma-
nier te blijven ontwikkelen. De opgedane kennis 
en het speelplezier vloeien weer direct terug 
naar het orkest. Ik hoop dat HRFSTWND heeft 
bijgedragen aan het ‘volwassen worden’ van deze 
prachtige vorm van muziekbeleving.” 
Ook voorzitter Wim Papperse van Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen constateert dat HRFST-
WND een begrip is geworden. “Voor ons opent 
HRFSTWND de mogelijkheid te kunnen optre-
den in een gevarieerde reeks van kwalitatief goede 

concerten. Zowel qua programmering, uitvoering 
als uitstraling. Deelname aan HRFSTWND is 
goed voor het imago van ons eigen orkest, maar 
draagt ook bij aan de algehele uitstraling van de 
serieuze blaasmuziek.” Papperse geeft aan dat 
HRFSTWND voor een meer evenwichtig beeld 
in de media heeft gezorgd. “Als er al aandacht 
geschonken wordt aan blaasmuziek gebeurt 
dat in deze regio meestal aan mars en show en 
minder vaak aan de concerterende blaasmuziek. 
Dat zorgt voor een onevenwichtig beeld van de 
sector. Door juist de concertante blaasmuziek te 
promoten, heeft HRFSTWND dit beeld meer in 
balans gebracht.”

Een van de belangrijkste ambities van de initi-
atiefnemers was om nieuw publiek te winnen 
voor blaasmuziek en het imago van de sector 
te verbeteren. Over de vraag of HRFSTWND 
in deze opzet is geslaagd, zijn de meningen 
verdeeld. “HRFSTWND biedt zeker veel steun 
in pr en aandacht”, zegt Harry Zewald, oud-voor-
zitter en muzikant van Philharmonie Gelre. 
“Maar ik vind het lastig te beoordelen of de serie 
imago-verhogend heeft gewerkt. Bij onze eigen 
concerten was veel publiek, maar bij andere 
concerten was dat niet altijd het geval. Zelfs niet 
bij de concerten van professionele orkesten, 
zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Militaire 

Kapel Johan Willem Friso. Veel concerten zijn 
wat publieke belangstelling betreft toch vooral 
afhankelijk van de eigen achterban.”
Dick Bolt zegt over dit onderwerp: “Er komt 
steeds vaker publiek dat normaal niet naar 
blaasorkesten komt luisteren. Vaak hoor ik van 
deze categorie nog enthousiastere reacties dan 
van het vaste publiek dat al lang weet wat blaasor-
kesten in hun mars hebben. Het gaat misschien 
niet zo snel als we zouden willen. We bereiken nog 

lang niet genoeg muziekliefhebbers die wel in de-
zelfde cultuurcentra naar andere muziekvormen 
komen luisteren. Toch heeft HRFSTWND hier 
een zeer positieve impuls aan gegeven. Een breder 
publiek heeft aan den lijve ervaren dat blaasmu-
ziek kan boeien en ontroeren.”
Oosterbeek-voorzitter Paul Beekhuizen: “Met 
de HRFSTWND-concerten halen we een groter 
publiek naar onze concerten dan anders. Een 
kaartje voor HRFSTWND in Musis Sacrum 
verkoopt makkelijker dan voor een gemiddeld 
concert. Maar het is nog wel steeds publiek uit 
de wereld van de blaasmuziek en een kleine schil 
daaromheen van professionals en amateurs uit 
andere muzieksectoren. Voor het grote publiek 
is het nog wel een redelijke ver-van-mijn-bed-
show. Er komen ieder jaar weliswaar mensen na 
afloop naar ons toe die niet eerder een concert 
van een blaasorkest bijwoonden en verrast zijn 
door het gebodene. Maar het gaat niet hard. De 
kracht zit in de herhaling en wellicht komen we 
dan met kleine stapjes meer in de richting.”

Wim Papperse heeft bovendien zijn twijfels over 
de regeling dat de deelnemende verenigingen de 
concertaccommodatie niet zelf kunnen kiezen. 
Om er zeker van te zijn dat de concertzalen 
voldoen aan de eisen voor akoestiek en facilitei-
ten worden ze door de organisatie aangewezen. 
Papperse: “Op zich is dit uitgangspunt zonder 
meer goed, maar er kleven ook een paar nadelen 

Gábor Tarkövi, solotrompettist van de Berliner Phil-

harmoniker, was in 2008 te gast in HRFSTWND.

‘ De hele 
 ambiance 
is van een 
 hoger niveau 
dan normaal’
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aan. Zo is het niet altijd mogelijk om in de direc-
te regio van je eigen standplaats te concerteren. 
Dat betekent dat je minder publiek trekt en 
dus minder inkomsten. Terwijl de beschikbare 
accommodaties over het algemeen juist wat 
duurder zijn. Door hun multifunctionele functie 
scoren sommige van de aangewezen accommo-
daties niet beter dan menige sporthal of kerk. 
Het zou goed zijn om na een positief oordeel 
door onafhankelijke experts op incidenteel 
verzoek van verenigingen ook andere accommo-
daties toe te laten.”
Zewald waarschuwt nog voor de gevaren van 
een verdere groei van de serie. Hij vraagt zich 
af of de uitbreiding naar Overijssel wel zo goed 
heeft gewerkt. “De serie is enorm gegroeid. Dat 
is goed voor aandacht in de breedte. Versnippe-
ring door de veelheid doet echter niet helemaal 
recht aan de slagzin ‘Grootse orkesten, grootse 
zalen’ Bij een groot aanbod neemt bijvoorbeeld 
ook de beschikbaarheid van goede concertzalen 
af. Ook bij de keuze van orkesten en repertoire 
mag kritischer naar de kwaliteitseisen gekeken 
worden. Dat is zeker niet negatief bedoeld. Maar 
als HRFSTWND een imagoverbetering teweeg 
wil brengen, zal toch meer naar de inhoud ge-
keken moeten worden. Zoals het nu gaat, dreigt 
vervlakking. Dat zou jammer zijn.”

HRFSTWND was destijds een initiatief van 
Kunst en Cultuur Gelderland (thans Cultuurmij 
Oost). Inmiddels is de organisatie in handen van 
de Stichting MuziekPlatform Oost. Voorzitter 
van deze stichting is Gerard ten Brinke. Hij kan 
zich deels vinden in de kritische opmerkingen. 

Ook hij constateert dat de HRFSTWND-con-
certen nog voornamelijk worden bezocht door 
de eigen achterban. Toch is er volgens Ten 
Brinke in tien jaar tijd al veel verbeterd. Met de 
overgang van HRFSTWND van KCG (nu Cul-
tuurmij Oost) naar Stichting MPO in 2013 en de 
uitbreiding van HRFSTWND naar Overijssel is 
de inbreng van de theaters veel groter gewor-
den. “De maatschappelijke betrokkenheid van 
theaters bij deze kunstuiting is veel groter dan 
voorheen werd aangenomen”, zegt Ten Brinke. 
“Met name het bereiken van nieuw publiek via 
de formule HRFSTWND is voor de diverse po-
dia in de provincies een zeer interessant gegeven 
gebleken. Dat dit niet bij alle concerten merk-
baar is, gaat uiteraard ook niet aan ons voorbij. 
MPO heeft  het nodige missiewerk verricht om 
beide werelden - blaasmuziek en podia - dichter 
bij elkaar te brengen. Daarin zijn we grotendeels 

geslaagd, maar missiewerk blijft nodig.”
Ten Brinke wijst er verder op dat ook de samen-
werking met Het Gelders Orkest en het Orkest 
van het Oosten geleid heeft tot een verbreding 
van de doelgroep. “Voor het bereiken van meer 
klassiek publiek zijn stappen gezet die zeker niet 
uitgevlakt mogen worden. Dit heeft het imago 
van HRFSTWND zeker versterkt. Bovendien 
merken we dat beroepsmusici en amateurs op 
diverse niveaus uitstekend kunnen samenwer-
ken en er op artistiek en inhoudelijk vlak nog 
veel onontgonnen gebieden zijn.”
Over de opmerking over de toewijzing van 
de concertaccommodaties door de HRFST-
WND-organisatie zegt Ten Brinke: “HRFST-
WND staat voor muzikale beleving, een 
bijzondere muzikale middag of avond, in zalen 
die hiervoor geschikt zijn. HRFSTWND geeft 
de kunst van blaasmuziek juist iets extra’s dan 

Ook dit jaar weer Groot HRFSTWND  Orkest
Na het succes van afgelopen jaar wordt ook in 2016 weer een Groot HRFSTWND Orkest samengesteld. Het 

projectorkest bestaat uit ongeveer zeventig gevorderde amateurmuzikanten en leden van het Orkest van het 

Oosten. Tijdens drie intensieve repetitiedagen, verzorgd door musici van het Orkest van het Oosten, wordt een 

programma ingestudeerd dat tijdens het HRFSTWND-concert op woensdag 9 november in Muziekcentrum 

Enschede onder leiding van Joost Smeets, dirigent en tubaïst van het Orkest van het Oosten, wordt uitgevoerd. 

Het programma bestaat uit Vioolconcert van Stephen Melillo met als soliste Carla Leurs, concertmeester 

van het Orkest van het Oosten. Verder wordt Pegasus van de Enschedese componist Alex Poelman in een 

arrangement voor symfonieorkest ingestudeerd. De componist is tijdens een van de repetities aanwezig om 

een toelichting te geven. De repetitiedagen zijn op zaterdag 1 oktober (10.00-16.30 uur), zondag 30 oktober 

(10.00-16.00 uur) en zondag 6 november (10.00-16.30 uur) in Muziekcentrum Enschede. Tijdens het concert 

op 9 november voeren het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest samen de 1e Symfonie van Gustav 

Mahler uit. Aanmelden: www.ovho.nl/hrfstwnd.

Koninklijke Harmonie Oosterbeek in actie tijdens een HRFSTWND-concert.
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alleen - met alle respect - de vele concerten die 
regulier toch al door plaatselijke verenigingen 
worden gegeven in sporthal of kerk. Daarin 
onderscheidt HRFSTWND zich en zal dat ook 
blijven doen. De HRFSTWND-organisatie 
heeft een model ontwikkeld waarin het zowel 
voor theater als deelnemers financieel haalbaar 
en praktisch mogelijk wordt gemaakt om in 

dergelijke zalen te concerteren. Soms is het niet 
verkeerd of misschien wel wenselijk om voor 
een ander publiek en in andere regio’s te spelen. 
Niettemin merken ook wij dat voor het bepalen 
van locatie en concertzaal het initiatief meer bij 
de orkesten zelf gelegd moet worden.”

Ten Brinke erkent dat door de enorme groei van 
het aantal concerten en deelnemers nivellering 
op de loer ligt. Programmering, strakke planning 
en het borgen van de HRFSTWND-principes 
en -kwaliteitseisen zijn daarom van groot belang. 
Toch staan in zijn optiek kwaliteit en imagover-
betering niet  altijd in directe verbinding met 
elkaar. Met de stelling dat HRFSTWND niet is 
weggelegd voor lager gekwalificeerde orkesten 
is hij het niet eens. “HRFSTWND staat voor 
muzikale beleving. Een performance moet van 
kwalitatief voldoende niveau zijn om publiek in 
de breedte te kunnen vermaken. Een HRFST-
WND-concert dient dan ook niet gebruikt te 
worden als try-out voor een concoursdeelname. 
Daar zit het bredere publiek niet op te wach-
ten. Bovendien zijn daar andere podia voor. 
Uiteraard laten wij als organisatie niet elk orkest  
‘zomaar’ meedoen zonder dat naar de artistieke 
kwaliteiten is gekeken. Maar met HRFSTWND 
hebben we primair het publiek op het oog 
en niet de orkesten. Het publiek verdient een 
avond of middagje uit. Een HRFSTWND-con-
cert moet daarom geen opeenvolging zijn van 
muziek waar alleen de dirigent blij van wordt. 
Dat besef dringt steeds meer door. Imagover-
betering zit mijns inziens dus niet puur in de 
keuze van orkesten en repertoire van zeker 

niveau. Wel moet strak gekeken worden naar de 
HRFSTWND-eisen die aan de concerten, het 
gekozen repertoire en de deelnemers worden 
gesteld om een concert HRFSTWND-waardig 
te kunnen aanbieden aan podia en het bijbeho-
rende publiek. Op die manier vindt impliciet 
ook imageverbetering plaats van deze prachtige 
blaassector.”

Ten Brinke vertelt 
dat de stichting MPO 
in samenwerking 
met haar partners 
Musidesk, de theaters 
en Cultuurmij Oost 
werkt aan een toe-
komstgericht plan om 
HRFSTWND verder 
te versterken. Daarin 
wordt ook de wens 
van veel orkesten 
om meer zelfregie te 

krijgen in organisatie en locatiekeuze meege-
nomen. Ten Brinke: “ Voor het bereiken van 
nieuw publiek is al veel missiewerk verricht 
en is via MPO een fantastische verbinding 
gelegd met de mooiste theaterzalen en de 
professionele muziekbeoefenaars in het oosten 
van ons land. Echter, in dit missiewerk zullen 
vervolgstappen gezet moeten worden om ook 
merkbaar onderscheid te vernemen. Het imago 
van de amateursector is in mijn optiek zeker 
verbeterd. Het publiek wordt - mede met hulp 
van pr en marketing vanuit de theaters - beter 
bereikt, maar verdient nog steeds een belangrij-
ke impuls. Vandaar HRFSTWND 2.0, het toe-
komstplan dat in samenwerking met partners 
en orkesten dit najaar gestalte zal krijgen.” 

Programma 
HRFSTWND 2016
Zaterdag 15 oktober, 20.15 uur:
Eusebiuskerk Arnhem: Jubileumhappening voor 

HRFSTWND Soundtrip Experience XXL met Het 

Gelders Orkest, Philharmonie Gelre, CMH Hattem, 

Spelenderwijsorkesten Oosterhout, Zevenaar en 

Wijchen, Koorschool Arnhem, scholieren van het 

Candea College Duiven, Jaap Zwart (orgel), Dick 

Bolt (trombone), iET (zang/gitaar).

Zaterdag 22 oktober, 20.00 uur:
DRU Cultuurfabriek Ulft: Achterhoeks Fanfare 

Orkest en Eendracht Winterswijk. 

Zondag 23 oktober, 14.30 uur:
Muziekcentrum Enschede: Wilhelmina Glanerbrug 

en Posaunenchor Gronau (Duitsland).

Vrijdag 4 november, 20.00 uur:
De Spiegel Zwolle: Excelsior Westenholte en 

CMH Hattem.

Zondag 6 november:
De Tamboer Hoogeveen: Gruno’s Postharmonie 

Groningen en Hoogeveens Harmonie.

Woensdag 9 november, 20.00 uur:
Muziekcentrum Enschede: Groot HRFSTWND 

Orkest en het Orkest van het Oosten.

Zaterdag 12 november:
Junushoff Wageningen: OBK Bennekom en 

Amsterdam Brass.

Zondag 13 november, 14.30 uur:
Veluvine Nunspeet: Frysk Fanfare Orkest en Gel-

ders Fanfare Orkest.

Zaterdag 10 december:
Stadsgehoorzaal Kampen: Euphonia Wilsum en 

Brassband Excelsior Zalk.

Zondag 11 december, 15.00 uur: 
Stadstheater Arnhem: Koninklijke Harmonie Ooster-

beek en Koninklijke Biltse Harmonie.  

‘ In dit missiewerk 
zullen vervolgstappen 
gezet moeten  
worden’

In het Groot HRFSTWND Orkest spelen profs en amateurs samen. 
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Componist Bill Connor tilt de deelnemers aan de 
IRTC over het onvermijdelijke middagdipje heen. 
De Britse musicus maakt van zijn presentatie over 
muziekeducatie op de basisschool een complete 
show. Zijn boodschap: val kinderen niet te vlug 
lastig met noten, maar geef ze vooral alle ruimte 
om hun creativiteit te botvieren. “Joy, joy, joy!”, 
roept Connor enthousiast, terwijl hij met beide 
handen op een stoel en vervolgens op een deur 
trommelt. “Voor kinderen op het niveau van de 
basisschool kan alles een instrument zijn.”
Een kleine veertig bestuurders, muziekdocen-
ten en cultuurmakers wisselen tijdens de IRTC 
2016 van gedachten over muziekeducatie voor 
kinderen op de basisschool. Vertegenwoordigers 
uit vier landen presenteren de ontwikkelingen 
op dat terrein in hun land. 
Karl Ole Midtbø, voorzitter van de Noorse 
muziekbond, legt uit dat muziek in Noorwegen 
een onderdeel is van het curriculum van de 
basisschool en de onderbouw van het middel-
baar onderwijs. Dat betekent dat kinderen in 
Noorwegen tien jaar ‘verplicht’ muziekonder-
wijs krijgen. Ook zijn er 1100 schoolbands actief 
met circa 30.000 leden. Ze opereren los van de 
scholen. De muzikanten krijgen voornamelijk 
les via de gemeentelijke muziek- en cultuurscho-
len. Muziekverenigingen, muziekscholen en 
basisonderwijs werken er nauw samen.
Directeur Jan Matthys van de Belgische Vlamo 
legt het Belgische muziekonderwijssysteem uit. 
Iedere gemeente in België heeft zijn eigen mu-
ziekacademie. De scholen worden gefinancierd 
door de gemeente, de docenten krijgen betaald 
van het rijk. Om kinderen enthousiast te maken 

voor muziek heeft de Vlamo het educatieve 
pakket Van Toeten noch Blazen ontwikkeld. Een 
doe-koffer vol leuke leerzame tools om kinderen 
vanaf 6 jaar op een speelse manier kennis te laten 
maken met een blaasinstrument. Verenigingen, 
lagere scholen en muziekacademies kunnen de 
toolbox gratis lenen bij de bond.
Arend Nijhuis praat het internationale gezel-
schap bij over de beweging die in ons land 
op gang is gekomen nadat toenmalig prinses 
Máxima bij gelegenheid van haar veertigste 
verjaardag het project Ieder kind een instrument 
lanceerde. Dat heeft geresulteerd in allerlei 
samenspeelmethodieken die aansluiten bij de 
binnen- en naschoolse ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren. Nijhuis wijst erop dat dit 
gepaard is gegaan met een verschuiving van 
individuele muziekles naar muziekonderwijs in 

groepsverband, zoals de Spelenderwijsorkesten. 
Muziekdocenten worden getraind in deze nieu-
we manier van lesgeven.
Na de lezingen discussiëren de congresgangers 
in groepjes over de rol die ECWO zou kunnen 
spelen bij de ontwikkeling van het muziekon-
derwijs in Europa. Een inventarisatie van best 
practices over muziekonderwijs zou volgens de 
deelnemers een welkome ondersteuning kunnen 
bieden. Minder zinvol achten de deelnemers het 
voorstel van ECWO om voor de WASBE-con-
ferentie volgend jaar in Utrecht een voor alle 
blaasmuziekorganisaties in Europa toepasbaar 
format voor de inrichting van muziekonderwijs 
uit te werken. Volgens de congresdeelnemers is 
daar geen standaard voor te geven omdat voor 
de opzet van muziekonderwijs lokale afstem-
ming nodig is.  

De internationale wereld van de blaasmuziek heeft behoefte aan een uitwisseling 

van elkaars best practices op het gebied van muziekonderwijs. Dat bleek tijdens 

de Internationale Ronde Tafelconferentie (IRTC) aan de vooravond van het 

European Championship for Wind Orchestras (ECWO) in Utrecht. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

IRTC: bundel best 
 practices muziekeducatie

Het jeugdorkest van Harmonie Vleuten luistert de IRTC op.

ALGEMEEN VERSLAG
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“Jullie optreden was gewoonweg adembene-
mend en inspirerend, zoals ook bleek uit de 
staande ovatie die jullie ontvingen. Op zoveel 
schoonheid, kracht en virtuositeit van jullie 
fanfareorkest had niemand gerekend.” WAS-
BE-president William V. Johnson is lyrisch over 
het optreden van het NJFO tijdens de regionale 
conferentie van zijn organisatie, afgelopen zo-
mer in Tsjechië. Voor een internationaal publiek, 
waaronder veel kenners van de blaasmuziek, 
gaf het NJFO nadrukkelijk zijn visitekaartje af. 
Het orkest speelde onder meer Marinarella van 
de Tsjechische componist Julius Fučík, Ride 
van Kevin Houben en Selection from the Wand 
of Youth van Edward Elgar. Samen met Perry 

Hoogendijk, solotubaïst van het Koninklijk 
Concertgebouworkest, werd Concertina for Bass 
Tuba and Fanfare Band van Rob Goorhuis in 
première gebracht.
De WASBE-preses stak in zijn dankbrief ook de 
loftrompet over dirigent Danny Oosterman. “Ik 
geniet van momenten waarop muziek het hart 
opent en de ziel blootlegt. Dat kan alleen als de mu-
zikanten zichzelf verliezen in dienst van de kracht 
en energie van de muziek. Je bent niet alleen een 
geweldige dirigent, maar ook een kanaal waar de 
muziek onbelemmerd doorheen stroomt.” Naast 
het concert in de imposante Smetanazaal in Praag 
zette het NJFO de fanfaremuziek ook in Poděbrady 
en Mariánské Lázně in de etalage. 

De president van The World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) klom zelfs in de 
pen om zijn complimenten over te brengen. Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) maakte deze 
zomer indruk tijdens de WASBE-conferentie in Tsjechië. Pure reclame voor de Nederlandse blaasmuziek.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: NJFO

NJFO imponeert op WASBE-conferentie

BLAASMUZIEK NIEUWS

Het NJFO in Tsjechië met Perry Hoogendijk als solist. 
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Eenmaal achter het toneeldoek leeft Gabriël Ari-
as Luna nog een poosje door in een soort roes. 
De solocellist van philharmonie zuidnederland 
heeft zojuist tijdens een concert in Schouwburg 
Cuijk met begeleiding van harmonieorkest 
Semper Unitas uit Sambeek het Celloconcert 
van Friedrich Gulda ten gehore gebracht. Een 
bijzonder stuk dat de technische vaardigheden 
van de solist tot het uiterste op de proef stelt. 
“Dit werk zoekt de limieten van het instrument 
op”, mompelt de musicus, nog steeds zwevend 
ergens tussen hemel en aarde. Het Celloconcert 
van Gulda is niet dagelijks op een concertpodi-
um te horen. De Oostenrijkse componist steekt 
met zijn compositie een beetje de draak met 
de klassieke muziek. De oplettende luisteraar 
zal in de diverse delen onder meer stijlen zoals 
rockmuziek, jazz en een soort Ober Bayerische 
polka voorbij horen komen. Ook krijgt de solist 
de gelegenheid om naar hartenlust te improvise-
ren. “Geweldig dat ik de kans heb gekregen om 
dit werk met zo’n gemotiveerd orkest te mogen 
spelen”, puft Arias Luna uit van de inspannin-
gen die het stuk vergt. “De muzikanten en hun 
dirigent hebben zich hier voor honderd procent 
voor ingezet. Dat waardeer ik enorm. Een mooi 
initiatief om op deze manier een brug te slaan 
tussen de beroeps- en de amateurwereld.”
Philharmonie zuidnederland trok aan het 
einde van het seizoen voor de tweede keer op 
rij de provincie in om het podium te delen met 

amateurblaasorkesten uit Noord-Brabant en 
Limburg. Het concept voor dit succesvolle 
hafabra-project is eenvoudig. Voor 2500 euro 
kunnen amateurverenigingen het symfonisch 
gezelschap een avondje in huis halen voor een 
gezamenlijk concert in de lokale sporthal, kerk 
of het gemeenschapshuis. Het amateurorkest 
opent de muzikale ontmoeting met een concert 
van circa drie kwartier. Na de pauze komt het 
symfonieorkest in actie. De vereniging tekent 
voor de organisatie. De opbrengst uit de verkoop 
van toegangskaarten en de eventuele drankom-
zet is voor de clubkas. Zowel de vier concerten in 
Noord-Brabant als in Limburg trokken voor het 
tweede achtereenvolgende jaar grote belang-
stelling. De samenwerking blijft niet beperkt tot 
een dubbelconcert. De insteek is om de profs en 
amateurs daadwerkelijk met elkaar in contact te 
brengen. Voor en tijdens de concerten vinden 
over en weer uitwisselingen plaats. Zo spelen 
toppers van de solistenkampioenschappen van 
de Brabantse en Limburgse bonden met bege-
leiding van philharmonie zuidnederland een 
solistisch werk. Ook krijgen de dirigenten van de 
blaasorkesten een once-in-a-lifetime kans om het 
symfonieorkest te dirigeren. Maar het zijn niet 
alleen de professionals die de amateurs in staat 
stellen om te stralen. Het omgekeerde is even-
eens het geval. Ook beroepsmusici krijgen de 
kans om met begeleiding van amateurorkesten 
in de spotlights te treden. Cellist Gabriël Arias 

Het professionele symfonieorkest philharmonie zuidnederland toerde kort voor het 

zomerreces kriskras door het Limburgse en Brabantse achterland om samen met 

plaatselijke harmonieën en fanfares en regionale amateurtalenten op te treden 

in lokale gemeenschapshuizen, kerken en theaters. Integratie tussen professionals 

en amateurs in optima forma.   

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

Amateurs laten  
profs stralen

Cellist Gabriël Arias Luna tijdens zijn 

soloconcert. 
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Luna kreeg al in februari te horen dat hij tijdens 
de concertserie met de amateurblaasorkesten 
het Celloconcert van Gulda mocht spelen. “Ik 
voelde me zeer vereerd met deze uitverkiezing”, 
vertelt hij. “Vanaf het moment dat ik hoorde 
dat ik Gulda mocht spelen, heb ik er iedere dag 
keihard op gestudeerd. Spelen van dit werk met 
begeleiding van zo’n goed orkest is voor mij een 
geweldige ervaring.”

De 110-koppige philharmonie zuidnederland 
wordt voor deze concertreeks gesplitst in 
een Brabants en Limburgs ensemble. Met Jos 
Schroevers (Brabant) en Jan Cober (Limburg) 
stonden de symfonieorkesten dit jaar onder 
leiding van dirigenten die beide werelden 
uitstekend kennen. Jan Cober: “Het is niet alleen 
artistiek gezien een heel interessant project. Ook 
als je denkt aan aspecten zoals werving, goodwill 
en imago zijn dit voor beide werelden enorm 
vruchtbare concerten. Voor de blaasorkesten is 
het een mooie uitdaging om zichzelf op hoog 
niveau te etaleren. Voor het opkrikken van het 
muzikale peil zou dit zelfs een uitstekend alter-
natief zijn voor een concours.”
Ook in educatief opzicht is deelname aan 
het project voor de hafabraverenigingen een 
leerzame ervaring. Zo krijgen de dirigenten van 
de amateurverenigingen de kans van hun leven 
om een professioneel symfonieorkest te leiden. 
“Dirigenten in de blaasmuziek zijn door de prak-
tijk van alledag vaak misvormd”, legt Cober uit. 
“Ze willen doorgaans te veel doen. Bij dit orkest 
komen ze los van die vastgesleten patronen. Hier 
mogen ze het orkest loslaten. Moeten ze het zelfs 
loslaten. Belangrijk is ook dat amateurmuzikan-

ten eens van nabij kunnen zien hoe professionals 
met hun vak bezig zijn.”
De integratie op educatief gebied kan wat Cober 
betreft nog intensiever aangepakt worden. In 
Noord-Brabant verzorgden leden van philhar-
monie zuidnederland per instrumentgroep 
workshops voor de muzikanten van de ama-
teurorkesten. In Limburg was daar dit jaar helaas 
geen budget voor beschikbaar. “Als je amateurs 
en professionals op die manier laat samenwerken 
ontstaat een nog grotere erkenning voor elkaar.”

Een van de onderdelen van het concertprogramma 
is een solistisch optreden van talentvolle jonge 
amateurmuzikanten met begeleiding van philzuid. 
In Brabant viel die eer te beurt aan de saxofonisten 
Sjors Uitjens en Luuk Meeuwis. In Limburg en 
tijdens het concert in Cuijk begeleidde het symfo-
nieorkest een gelegenheidskwintet, bestaande uit 
Puck Brouwers (fluit), Samuel Augustin Aguirre 
(hobo), Sophie Schreurs (klarinet), Liesbeth 
Rompelberg (fagot) en Camiel Lemmens (hoorn), 
in Concert voor Blaaskwintet en Symfonieorkest van 
Vincent Ewald dat speciaal voor deze gelegenheid 
is gearrangeerd door Christiaan Janssen. “Gewel-
dig om met zo’n mooi beroepsorkest te mogen 
optreden”, roepen de kwintetleden kort voor hun 
optreden in Cuijk. “Zo’n kans krijg je niet vaak.” 
De vijf jonge muzikanten herinneren zich nog hoe 
ze tijdens de eerste orkestrepetitie met knikkende 
knieën het podium betraden. “We waren kei ze-
nuwachtig. Je moet spelen terwijl rondom je heen 
allemaal mensen zitten die echt verstand hebben 
van muziek. Dan wil je natuurlijk niet afgaan. Toen 
we de eerste keer speelden met begeleiding van 
het orkest, wisten we niet wat we hoorden. Het was 
echt fantastisch. Dit is een ervaring die je voor je 
hele leven meeneemt.”
De bedoeling is dat het hafaproject van philhar-
monie zuidnederland volgend jaar een vervolg 
krijgt. De belangstelling bij de verenigingen is 
groot. In Noord-Brabant is het project al tot en 
met 2018 volgeboekt. 

Het kwintet met talenten op de eerste rij bij philharmonie zuidnederland.

Hafabradirigent Geert Mooren leidt het professionele symfonieorkest.

‘ Dit is een 
ervaring 
die je  
voor je  
hele leven  
meeneemt’
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3 september : Excel Oeffelt, 0485 362 668

17 september : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

1 oktober : De Pooter, Zaamslag, 0622 417 720

15 oktober : Adams Diest-België, 0032 13 321 2

28/29 oktober :  Musikhaus Fockers, 

Rheine-Duitsland, 0049 5971 62 08

19 november : Adams, Ittervoort, 0475 560 703

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 

Diogenes dirigeert...

DIOGENES REIZEN - SPECIALIST IN KOOR- & ORKESTREIZEN 
De Stuwdam 33-35, 3815 KM  Amersfoort, Nederland  

T 033 450 70 30, F 033 450 70 33, E info@diogenesreizen.nl, I www.diogenesconcertreizen.nl

BENIEUWD NAAR DE REIS-
MOGELIJKHEDEN VOOR UW ORKEST?

Bel 033 4507030 
Of vul het formulier in op 

www.diogenesconcertreizen.nl

 Orkestreizen 
die wel héél 
goed klinken!
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ORKEST SDG TIENHOVEN (U)
OPGERICHT 22 NOVEMBER 1922
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Zoekt op korte termijn 
een dirigent (m/v)

Wij zoeken een dirigent die ons fanfare orkest wekelijks inspireert en 
motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Een dirigent die door zijn/

haar enthousiasme en vakkundigheid de vereniging helpt verder te  
groeien. Daarnaast de juiste balans weet te vinden tussen gezellig-

heid en professionaliteit en vooral gevoel heeft voor het verenigingsle-
ven. We verwachten van de kandidaat dat deze in het bezit is van het 

diploma HaFaBra-directie. 

Fanfare Orkest SDG Tienhoven is een orkest dat veel waarde 
hecht aan kwalitatief goede concerten. Het seniorenorkest bestaat 
op dit moment uit 40 leden. Naast het orkest zelf heeft SDG een 

zeer actief jeugdbeleid. Het orkest heeft zijn oorsprong in Tienhoven 
(U). De leden komen uit Tienhoven en overige kerndorpen binnen 

de  gemeente Stichtse Vecht.  
De wekelijkse repetitie is op donderdagavond 

 van 19.45 uur tot 22.15 uur in Tienhoven. 
Proefdirecties maken deel uit van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de secretaris van de 
selectiecommissie J.H. Zondervan. Telefoonnummer 06-29376488.
Een motivatie met uw CV kan per e-mail tot uiterlijk  30 september 

2016 gestuurd worden naar info@sdgtienhoven.nl
Een impressie van onze vereniging is te vinden op de website:  

www.sdgtienhoven.nl
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CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING  
“DE BERGKLANKEN”
uit Ruinerwold/Koekange (Zuid-West Drenthe)

Zoekt per 1 december 2016 voor haar fanfareorkest een

DIRIGENT M/V

Het orkest telt 60 muzikanten en komt uit in de 5e divisie

Repetities op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur

Wij vragen van de dirigent:
•  In het bezit te zijn van een diploma Hafabra-directie (of een 

vergelijkbaar niveau);
•  Oog te hebben voor een gezonde balans tussen muzikale 

ambitie en ontspanning:
•  In staat te zijn muzikanten van diverse niveaus te motiveren, 

te inspireren en het beste uit zichzelf te halen;
•  Betrokken te zijn bij de vereniging en goed kan omgaan met 

zowel jong als oud;
•  Respect en affiniteit  te hebben voor de christelijke identiteit 

van de vereniging;
•  Ervaring;
•  Goede sociale vaardigheden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:   
Lucienne de Wit, telefoon 0522-470150
      
U kunt uw sollicitatie met CV voor 16 oktober 2016 
richten aan: secretaris@debergklanken.nl



Friends for KiKa Molenwaard wil vrijdag 16 en 
zaterdag 17 september een ton inzamelen voor 
het goede doel. Er staan diverse activiteiten op 
het programma. Klapstuk is een gezamenlijk 
benefietconcert door de Koninklijke fanfare 
Apollo Nieuw-Lekkerland, muziekvereniging 
Oefening Kweekt Kunst Streefkerk, muziek-
vereniging Kunst na Arbeid Nieuwpoort en 
Graafstrooms Fanfare Bleskensgraaf op zaterdag 
17 september (19.30 uur) op het grasveld bij 
zorgcentrum De Bongerd in Streefkerk. Het 
ruim honderd muzikanten tellende orkest 
brengt onder leiding van dirigent Olaf Baeke 
een gevarieerd avondvullend programma met 
achttien werken. Medewerking verleent zanger/
entertainer Tommy Netten.

Zondag 25 september (14.00 uur) voert het 
Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse in theater De 
Stoep in Spijkenisse delen uit de Schilderijen-
tentoonstelling van Modest Moessorgski uit. 
De uitvoering wordt omlijst met schilderwer-
ken van de schildersgroep van het Centrum 
voor de Kunsten te Spijkenisse. De amateur-
schilders hebben op de muziek van Moessorg-
ski hun creativiteit de vrije loop laten gaan. 
Na afloop van het concert worden de schilde-
rijen geveild. De opbrengst is voor KiKa. Het 
Stedelijk Blaasorkest voert de delen Pro-
menade, Bydlo, The Old Castle, Ballet of the 
Unhatched Chicks, Baba Yaga en The Bagtyr 
Gate uit. Verder speelt het orkest Mountain of 
dragon (Steven Reineke) en Ases Tod uit Peer 

Gynt Suite (Edvard Grieg). Terwijl het orkest 
speelt, worden de bijbehorende schilderijen 
getoond. Ook geven de kunstenaars een toe-
lichting op de totstandkoming van hun werk. 
zaterdag 1 oktober (19.30 uur) sportpark De 
Vormt is Urk het toneel voor de Taptoe voor 
Kika. Het evenement vindt voor de eerste keer in 
de openlucht plaats. Om 17.00 uur presenteren 
de deelnemers zich tijdens een streetparade 
door het oude gedeelte van Urk. Het deelne-
mersveld bestaat uit ( Jong) Kamper Trom-
petterkorps Kampen, ( Jeugd) Showband Urk, 
show- en drumfanfare Oranje IJsselmuiden, 
showband Jubal Zwolle en show- & drumfanfare 
MCC Laren.

Diverse muziekverenigingen laten deze maand hun sociale gezicht zien tijdens activiteiten om 

geld in te zamelen voor de stichting Kinderen Kankervrij, beter bekend als KiKa.

TEKST: ONZE REDACTIE

Amateurorkesten spelen voor KiKa

ALGEMEEN EVENEMENT

SCHOUWBURG DE LAWEI - DRACHTEN

12 & 13 mei 

Doe mee en schrijf 
uw fanfare in!
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Zowat de hele geschiedenis van Nederland 
kwam de afgelopen jaren op de vloer van Ahoy 
voorbij. 200 jaar Koninkrijk, 70 jaar bevrijding, 
200 jaar Koninklijke Landmacht, 60 jaar Natio-
nale Taptoe, 200 jaar Koninklijke Marechaussee, 
100 jaar militaire luchtvaart in Nederland en 
525 jaar marine. Alle historische mijlpalen wer-
den muzikaal en theatraal belicht. De komende 
tijd valt er even niets te vieren. Dat geeft het 
productieteam de artistieke vrijheid om outside 
the box te denken. Artistiek leider majoor 
Arnold Span heeft er zin in. “Met deelname van 
diverse ensembles en artiesten, al onze eigen 
Nederlandse militaire kapellen en Noorse en 
Franse collega’s ontvangen we straks tijdens de 
62e Nationale Taptoe een bont gezelschap waar 
een mooi programma uit te smeden valt.”

De titel Ratatouille kwam dan ook niet zomaar 
uit de lucht vallen. De vrije vertaling in het 
Nederlands is ratjetoe of te wel mengelmoes. 
Span houdt het echter liever bij de vergelijking 
met het gelijknamige Franse stoofpannetje met 
als ingrediënten courgette, tomaat, ui, aubergine 
en knoflook en dat zo heerlijk weghapt bij een 

lekker glas wijn. Want Ratatouille is absoluut 
geen programma dat als los zand (korpsje op, 
korpsje af ) met knippen en plakken achter 
elkaar is gezet. Wat dat betreft wil het artistieke 
team de succesvolle lijn die enkele jaren geleden 
al is ingezet verder doortrekken. Span: “Twee 
jaar geleden met Eric Vloeimans en vorig jaar 
met Cesar Zuiderwijk en de groep Percosa zijn 
we begonnen om de taptoeshow, weliswaar met 
behoud van de traditionele normen en waar-

den, een ander gezicht te geven. Dat hebben we 
gedaan door de diverse artiesten en ensembles 
in het programma met elkaar te verweven. Het 
is nu meer een totaalprogramma dat mooi in 
elkaar over- en doorloopt. In de komende editie 
willen we die ingeslagen weg verder doorzet-
ten. Zo zullen alle deelnemers drie of vier keer 
de revue passeren. Uit onze militaire kapellen 
zullen meerdere ensembles de diverse artiesten 
en items begeleiden vanaf diverse podia.”

De Nationale Taptoe in Rotterdam stond de afgelopen jaren veelal in het teken 

van de herdenkingen van diverse historische wapenfeiten. Dit keer gooit het artis-

tieke team het over een andere boeg. Met het totaalprogramma Ratatouille ho-

pen de samenstellers de stijgende lijn in de bezoekersaantallen vast te houden.

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

Nationale Taptoe 
als avondje uit

De voorstellingen van de Nationale Taptoe 2016 

in Ahoy Rotterdam zijn op vrijdag 30 september 

(13.30 en 20.00 uur), zaterdag 1oktober (14.00 

en 20.00 uur) en zondag 2 oktober (14.00 uur). 

Woensdag 28 september is op de Coolsingel in 

Rotterdam een streetparade met alle deelnemen-

de orkesten. Informatie: www.nationaletaptoe.nl. 

Cross-overs, zoals vorig jaar met drummer Cesar Zuiderwijk, staan borg voor bijzondere combinaties.  

SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT

28



Het accent tijdens de Nationale Taptoe 2016 
komt te liggen op cross-overs. De meest uit-
eenlopende combinaties komen voorbij. Een 
greep uit het programma: Hermiene Deurloo 
speelt op mondharmonica samen met Bands of 
the Royal Norwegian Marines en de dans-
groep Gymnastics Club Piruett uit Estland. 
De bigband van het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht omlijst een spectaculaire show van 
het demonstratieteam Hondengeleiders van 
de Koninklijke Luchtmacht. Een ensemble van 
de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 
Friso (KMKJWF) treedt op met de dolkomi-
sche geniale muziekgroep Wëreldbänd. Zanger 
Dennis Kroon brengt met muzikanten van de 
Dutch Militair Pipes and Drums en Drums & 
Pipes Politie Maastricht met de vertolking van 
When the battle is over een eerbetoon aan de 
veteranen. Zangeres Natasja den Doom luidt 
met begeleiding van de Nederlandse militaire 
orkesten de finale in. Thuishaven Rotterdam 
wordt vertegenwoordigd door het Neder-
lands Politie Orkest en het shantykoor De 
Vlaardingse Muiters. Daarnaast presenteren 
de Marinierkapel met Bravura, de KMKJWF 

met United Forces en de Luchtmachtkapel met 
Spaces ieder hun eigen show.

Het artistieke team wil de formule in de toe-
komst nog verder uitbouwen. Het idee is dat het 
publiek bij een bezoek aan de taptoe meer het 
gevoel moet krijgen dat het een theatervoorstel-
ling bezoekt. Ook de hele entourage eromheen, 
inclusief de catering, moet mensen meer de 
beleving van een volledig verzorgd avondje uit 
geven. Span: “Voor volgend jaar willen we pro-
beren om van Ahoy meer een theater te maken. 
We denken er onder meer aan de aankleding 
van de hal zodanig te veranderen dat het publiek 
dichter bij de square komt te zitten. Ook willen 
we gaan werken met meerdere podia en video-
walls. Het publiek moet meer bij het programma 
betrokken raken.”

Ook de amateurwereld is weer vertegenwoor-
digd in de line-up van de Nationale Taptoe. 
Nadat vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd 
drumfanfare Exempel uit Empel als burgerkorps 
deelnam aan de militaire muziekshow, valt 
die uitdaging nu te beurt aan de Floraband uit 

Rijnsburg. Span: “Vorig jaar is bewezen dat de 
topbands uit de amateursector niet misstaan 
op onze taptoe. Hun specifieke shows met een 
strakke exercitie geven een andere dimensie 
aan het geheel. Een prima aanvulling van 
het  programma.” 

Jeugdkorpsen in 
voorprogramma
De jeugdbands van de Nederlandse showkorpsen 

krijgen in de kantlijn van de Nationale Taptoe de kans 

om zich te presenteren tijdens een jeugdwedstrijd. 

Een overzicht van het programma.

Vrijdag 30 september, 18.45 uur:   

Haaglanden Pijnacker; Wilhelmus Sliedrecht; 

Holland  Zwijndrecht.

Zaterdag 1 oktober, 12.30 uur: Irene Ede; DAP 

Apeldoorn; DVS Katwijk; Rijnmondband Schiedam.

Zaterdag 1 oktober, 18.45 uur: Bazuin Leerdam; 

Excelsior Delft; Floraband Rijnsburg.

Zondag 2 oktober, 12.45 uur: Euroband 

 Rotterdam; Laurentius Voorschoten; Adest 

 Musica Sassenheim.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine presenteert de show Bravura.
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De een met een stoere blik en een bravoure alsof 
optreden voor publiek voor hem dagelijkse kost 
is. De ander schuchter en met het hoofd diep 
weggedoken achter de lessenaar. Tien kandi-
daten betreden het podium in de jeugddivisie 
sectie kleine trom. Van oudsher de kweekvijver 
van de sector SMP. Waar de carrières van vele 
tientallen grote slagwerkers ooit begon. In 
prestatie ontlopen ze elkaar niet eens zo gek 

veel. In karaktereigenschappen des te meer. En 
uitgerekend de kleinste van het hele stel gaat met 
de overwinning aan de haal. Dylan Rutten van 
schutterij Sint Petrus en Paulus uit Susteren-Hei-
de laat alle directe concurrenten achter zich.

We zijn bij de Nederlandse kampioenschappen 
voor solisten en ensembles van de doelgroep 
SMP. 130 jeugdige slagwerkers, fluitisten, 

klaroen- en trompetterspelers van korpsen van 
het meest uitlopende pluimage treden in Den 
Durpsherd in Berlicum voor het voetlicht. De 
zuiderlingen voornamelijk in verenigingsuni-
form, de rest in hun gewone dagelijkse of zon-
dagse burgerkloffie. Weer meer deelnemers dan 
vorig jaar. Ook weer meer provinciale bonden 
vertegenwoordigd dan vorig jaar. Het systeem 
van regionale voorronden met aansluitend de 
nationale kampioenschappen begint aardig te 
draaien.
De hele ochtend is gereserveerd voor de 
kandidaten in de jeugddivisie en vijfde divisie. 
Vaak komen deze categorieën er in verslagen 
en publicaties bekaaid vanaf. Gaat de meeste 
aandacht uit naar de hogere afdelingen. Dit 
keer draaien we de rollen eens om. Richten we 

Het dubbele juryteam moest overuren maken om alle kandidaten te kunnen be-

luisteren. Maar liefst 130 solisten en kleine ensembles uit de doelgroep Show, Mars 

en Percussie (SMP) streden net voor de zomervakantie om de nationale titels. Met 

in de ochtenduren de aanstormende jeugd. 

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

Jeugd zoekt muziek 
achter de noten

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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de schijnwerpers op de jongsten, de beginners, 
de toekomst. Een belangrijke categorie voor de 
sector. Wat heet: dé belangrijkste categorie. In 
deze divisies wordt immers de basis gelegd voor 
de verdere muzikale loopbaan. Het fundament 
voor de toekomst. 

Hoe zit het met het muzikale niveau van de 
jongste generatie? Zit er een nieuwe Domini-
que Vleeshouwers, Ramon Lormans of Niek 
Kleinjan aan te komen? Oei, het enthousiasme 
waarmee we ons op de beantwoording van 
deze vragen storten, loopt al meteen een flinke 
deuk op. We doen namelijk een zorgwekkende 
ontdekking. Heel wat kandidaten in de jeugd-
divisie en vijfde divisie lukt het tijdens het NK 
niet meer om de score (85 punten) te halen 

die vereist was om zich voor de titelstrijd te 
kwalificeren. In de jeugddivisie sectie kleine 
trom is kampioen Dylan zelfs de enige die de 
selectienorm haalt. De overige negen deelne-
mers komen er niet meer aan. ‘Logisch, op de 
kampioenswedstrijd wordt strenger gejureerd’, 
zullen instructeurs en docenten ongetwijfeld als 
verzachtende omstandigheid aanvoeren. Ja, dat 
zal wel en we willen ook niet al te pessimistisch 
zijn. Maar dan nog: als op een totaal van 130 
kandidaten er 35 de voor de selectie vereiste sco-
re niet meer halen, moeten we ons met zijn allen 
misschien toch eens achter de oren krabben. 

In de korte middagpauze maken we samen met 
de juryleden tussen een kop tomatensoep en een 
broodje kroket voorzichtig de balans van het 
ochtendprogramma op. “Wat in ieder geval po-
sitief is, is dat er zoveel deelnemers zijn en zoveel 
provincies vertegenwoordigd zijn”, merken Rob 
Balfoort, Henk Mennens, Rob Janssen en Anno 
Appelo op. “Het is een teken dat de sector groeit. 
Het lijkt wel of de kandidaten steeds jonger 
worden. Goed ook dat er voor deze muzikanten 
een podium bestaat.” 
De juryleden merken op dat de kandidaten elkaar 
qua niveau niet zo heel veel ontlopen. Technisch 
hebben ze het over het algemeen wel aardig in 
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hun vingers zitten, maar muzikaal is er volgens de 
jury nog wel wat terrein te winnen. Daar zit hem 
de crux. “De muziek achter de noten komt er niet 
altijd uit”, concluderen ze. “Het wegvallen van mu-
ziekscholen en dus van gekwalificeerde docenten 
laat zich toch langzaam voelen.”
Nog een opvallende conclusie van het jurypanel: 
de jeugd stapt sneller over op malletinstrumen-
ten. “Wellicht een gevolg van het modulaire 
opleidingssysteem. Slagwerkers kunnen in hun 
opleiding naast het gekozen hoofdprofiel al 
vlug kiezen voor een ander instrument. Daar is 
niet zo heel veel voor nodig. Blijkbaar spreken 
malletinstrumenten hen eerder aan.”
Wat ook opvalt is dat deelnemers op marim-
ba, xylofoon of multipercussion moderner 
repertoire spelen dan kandidaten op meer tra-
ditionele instrumenten. Dat vertaalt zich ook 

in een grotere muzikale beleving van muzi-
kanten op malletinstrumenten in vergelijking 
met bijvoorbeeld muzikanten op pijperflui-
ten. “Jammer”, vindt de jury, “want ook voor 
fluitisten is meer innovatiever en uitdagender 
materiaal beschikbaar.” Janssen wijst erop dat 
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen nog 
niet zo lang geleden speciaal voor de vernieu-
wing van het solistenrepertoire compositie-
opdrachten heeft verstrekt. “Blijkbaar hebben 
de instructeurs dat nieuwe repertoire nog niet 
kunnen vinden. Het zou fijn zijn als ze hier 
gebruik van gaan maken.” 

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in 

dit blad.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Slagwerkers lopen  
tegen plafond
TEKST: FRANK VERGOOSSEN

De structuur van de KNMO kent met de doelgroepen 
SMP en Blaasmuziek twee muzikale stromingen. Beide 
doelgroepen houden ieder hun eigen kampioenswedstrijd 
voor solisten. Op het eerste gezicht een logische verdeling. 
Toch loopt het systeem op bepaalde punten mank. Het gaat 
er namelijk gemakshalve vanuit dat onder de doelgroep 
Blaasmuziek alleen blazers solistisch actief zijn en houdt er 
geen rekening mee dat binnen deze sector ook slagwerkers 
hogere ambities kunnen hebben. 

Tijdens solistenwedstrijden wordt doorgaans repertoire 
gespeeld dat aansluit bij de artistieke mogelijkheden van 
de betreffende doelgroep. Voor solistenwedstrijden in de 
doelgroep Blaasmuziek wordt uit een heel ander soort re-
pertoire geput dan voor solistenwedstrijden in de SMP-sec-
tor. In tegenstelling tot de doelgroep SMP wordt binnen 
de doelgroep Blaasmuziek meestal ook gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een solowerk uit te voeren met 
begeleiding van piano. Deze setting nodigt blazers uit om 
een breder spectrum van het solorepertoire aan te boren. 
Over het algemeen - zeker in de hogere divisies - zijn dat 
ook muziekwerken die artistiek gezien een grotere uitda-
ging bieden. Bovendien zijn aan wedstrijden binnen de 
doelgroep Blaasmuziek vaak interessante extra prijzen ver-
bonden zoals workshops, solo-optredens en masterclasses. 
Doordat blazers en slagwerkers veelal in twee aparte hokjes 
worden geplaatst (zie uitzondering hieronder), kunnen 
slagwerkers geen gebruik maken van de bredere artistieke 
mogelijkheden die de deelname binnen de doelgroep 
Blaasmuziek biedt. Slagwerkers zijn aangewezen op de 
solistenwedstrijden van de doelgroep SMP, ook al zijn ze in 
de praktijk als concertslagwerker actief bij een harmonie- 
of fanfareorkest. Ambitieuze slagwerkers lopen daardoor 
binnen de SMP op een bepaald moment tegen een plafond. 
Doordat de uitdaging ontbreekt, zoeken ze hun geluk 
buiten de structuur van de KNMO. Wanneer deze muzi-
kanten de mogelijkheid geboden wordt om deel te nemen 
aan concoursen binnen de sector Blaasmuziek kunnen ze 
zich ook binnen de KNMO verder ontwikkelen. Wellicht 
vormt bovenstaande de aanzet om eens na te denken over 
een aanpassing van het reglement.
  
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen biedt ook 
slagwerkers de mogelijkheid om op gelijke basis met blazers 
deel te nemen aan de geauspiciëerde solistenwedstrijden. 
Wanneer een slagwerker echter de Limburgse titel wint, komt 
hij niet in aanmerking voor afvaardiging naar de Nederland-
se kampioenschappen voor blazers.

Reageren? redactie@klankwijzer.nl
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De oudste fanfare van 
Groningen zoekt dirigent!

Christelijke Muziekgezelschap De Bazuin Groningen is 
een enthousiaste en ambitieuze fanfare met ca. 30 leden, 

uitkomend in de 5e divisie. 

Wij zijn op zoek naar een muzikaal leider op de 

maandagavond van 19:45 – 22:00 uur, die met ons, in een 

ontspannen sfeer, aan de slag gaat voor het hoogst haalbare. 

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 15 september mailen naar secretari-

aat@debazuingroningen.com of kijk op www.debazuingroningen.com

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit e-mailadres. 



Verrassende Ontmoetingen heeft na bijna een 
kwart eeuw nog geen greintje aan uitstraling 
verloren. Voor het seizoen 2016/2017 konden de 
samenstellers opnieuw kiezen uit een omvangrijk 
aanbod van orkesten en ensembles die maar al te 
graag op het affiche van de Brabantse concertcy-
clus willen staan. “De kunst van het programme-
ren is meer dan ooit de kunst van het selecteren 
geworden”, merken de programmamakers op. 
De eerst helft van het nieuwe seizoen brengt niet 
alleen gevestigde namen maar ook beloftes voor 
de toekomst op het podium. 
De ouverture op zondag 2 oktober (14.30 uur) 
in Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek is  
voor harmonie De Karel Zaltbommel en harmo-
nie Sint Caecilia Kruisland. Het Gelderse orkest 
brengt onder leiding van Alphons van Stenis een 
programma met een hoog Alfred Reed-gehalte. 
Van de hand van de Amerikaanse componist klin-
ken A Symphonic Prelude en El Camino Real. Met 
Super Mario Bros van de Japanner Koji Kondo 
komt de tune van het meest verkochte computer-
spelletje van Nintendo voorbij. Kruisland speelt 
met Joost van Genugten op de bok onder meer Ju-
piter Hymne van Gustav Holst en English Folksong 
Suite van Ralph Vaughan Williams. 

Zondag 23 oktober (14.30 uur) delen harmonie 
Sint Michaël van Thorn en harmonie Sint Gregori-
us Haaren het podium van de Concertzaal Theaters 
Tilburg. Ivan Meylemans leidt de Thorner Geiten 
door Till Eulenspiegels lustige Streiche van Richard 
Strauss, Frozen Cathedral van John Mackey en 
Poème de Feu van Ida Gotkovski. Sint Gregorius 
Haaren waagt zich onder leiding van Chris Derikx 
aan The Lord of the Rings van Johan de Meij.    
In diezelfde zaal is het zondag 13 november 

(14.30 uur) de beurt aan de Koninklijke 
Harmonie Sint Cecilia Mheer en Symfonisch 
Blaasorkest Drunen. Mheer, geleid door Fried 
Dobbelstein, presenteert naast Caucasische 
Epode en Feast (deel VI) uit Mindia van Ed de 
Boer (Alexander Comitas) The Story of Anne 
Frank van Otto M. Schwarz met Lara Meuleman 
op viool. In Les Ruses du Renard van Jan Bosveld 
is Robbert Vos solist op euphonium. Bij Drunen 
is Ries Schellekens solist in Concerto in F Minor 
for Bass Tuba and Orchestra van Ralph Vaug-
han Williams. Dirigent Geert Mooren leidt het 
orkest verder door Symphony Nr.3 Die Slavische 
van Boris Koschevnikov. In Iron Globe (Neil van 
der Drift) gaat Blaasorkest Drunen een cross-

over aan met de tienkoppige Neil van der Drift 
Group (jazz, klassiek en wereldmuziek). 
Zaterdag 27 november (14.00 uur) treedt het 
opleidingsorkest van Sophia’s Vereeniging Loon 
op Zand in Hilvaria Studio’s Hilvarenbeek onder 
leiding van Hadewych Peters op met de Argentijn-
se bandeonist Santiago Cimadevilla. Cimadevilla 
werd geboren in Buenos Aires en kwam in 1999 
naar Nederland waar hij studeerde aan het Rotter-
dams Conservatorium. Als gastsolist speelde hij 
met orkesten in de hele wereld. Tijdens dit concert 
treedt tevens Accordeonensemble Apollo ’77 op.

De kaartverkoop loopt via de verschillende 
concertzalen.  

Toporkesten, topsolisten en topwerken. De Brabantse concertserie Verrassende 

Ontmoetingen laat liefhebbers van de concertante blaasmuziek komend seizoen 

weer regelmatig op het puntje van de stoel schuiven.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: PR VERRASSENDE ONTMOETINGEN 

Brabantse concertserie 
trekt toppers aan

Bandoneonist Santiago Simadevilla.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Workshops en themabijeenkomsten over 
jeugdbeleid scoren goed. De BBM trok vorig 
jaar met deel 1 van de workshop Boeien en 
Binden een volle zaal. Toen stond het wer-
ven van leden centraal. Inmiddels heeft de 
bond een schat aan ervaringen op dit gebied 
opgetekend en in kaart gebracht. Tijd voor de 
volgende stap. Hoe zorg je ervoor dat de met 

veel bloed, zweet en tranen binnengehaalde 
muzikanten niet na korte tijd zomaar weer 
door de achterdeur verdwijnen? Hoe zorg je er-
voor dat muzikanten lol blijven hebben in het 
lidmaatschap van de muziekvereniging? Hoe ga 
je om met de kritische momenten in het leven 
van jonge mensen, zoals de overgang van de 

basisschool naar het middelbaar onderwijs, het 
uitwaaien naar de studentensteden of een eigen 
gezinnetje starten? Al die aspecten komen aan 
bod in deel 2 van Boeien en Binden. Ook deze 
tweede bijeenkomst is weer ruim van tevoren 
volgeboekt. Circa 80 vertegenwoordigers van 
Brabantse muziekverenigingen zijn in MFA De 

Poorten in Tilburg van de partij om te luiste-
ren naar diverse inleiders en in groepjes van 
gedachten te wisselen over dit thema.

Wat meteen opvalt is dat jeugdbeleid binnen 
de muziekwereld kennelijk vooral een ‘vrou-
wendingetje’ is.  De mannen zijn deze avond 

Binnen het continu proces om de bezetting van een muziekvereniging op peil te 

houden is het werven van nieuwe leden misschien nog wel het makkelijkste on-

derdeel. Veel moeilijker is het binden en behouden van leden. De Brabantse Bond 

van Muziekverenigingen (BBM) zette onder grote belangstelling een workshop 

over dit thema op touw.

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

Dromen van een 
wachtlijst voor 
nieuwe leden

‘ Onderhoud 
nauwe  
contacten 
met de  
ouders’

In groepjes formuleren de deelnemers hun toekomstdromen.

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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ruim in de minderheid. Daar is op zich niets mis 
mee. Het is alleen frappant. Bedenkelijker is dat 
van de hele zaal slechts zes aanwezigen een jaar 
geleden ook deel 1 van de workshop bijwoon-
den. Het kan natuurlijk zijn dat de taakverdeling 
binnen de jeugdcommissies zo is ingericht dat 
de leden bij toerbeurt naar dit soort bijeenkom-
sten worden uitgezonden. Dat hopen we maar. 
Want het zou slecht zijn als dit feit erop duidt 
dat niet alleen het verloop binnen de jeugdafde-
lingen groot is, maar kennelijk ook binnen de 
jeugdcommissies. Dat zou de continuïteit van 
het proces niet ten goede komen. In de praktijk 
blijkt immers maar al te vaak dat best practi-
ces op het conto komen van dat ene gedreven 
bestuurslid dat zich gedurende een bepaalde 
periode het vuur uit de sloffen loopt. Zodra hij 
of zij om welke reden dan ook wegvalt, stort het 
hele zaakje als een kaartenhuis ineen. 

Voortdurende aandacht is de belangrijkste 
voorwaarde voor het proces om jeugd aan de 
verenigingen te binden en te behouden, blijkt 
ook uit de voordracht van Robert de Bruijne, 
voorzitter van Harmonieorkest Vleuten. De 
Bruijne verbaast zich erover dat hij als Utrech-
ter door de Brabantse bond is uitgenodigd om 
zijn verhaal te komen doen. “Bij ons leeft nog 
altijd de gedachte dat dit soort problemen in 
Brabant en Limburg niet leven”, opent hij zijn 
inleiding. Mooi niet dus. Bij Harmonie Vleuten 
omarmen ze de tegeltjeswijsheid The future 
belongs to those who believe in the beauty of their 
dreams! “Utrecht werd ooit de stad der serena-
des genoemd”, begint De Bruijne. “Begin van de 

twintigste eeuw telde de Domstad circa honderd 
muziekverenigingen. Daar zijn nog vijf hafa-
bra-orkesten van over. Harmonieorkest Vleuten 
is met 165 spelende leden veruit de grootste.”
De voorzitter legt uit dat zijn vereniging in het 
begin van dit decennium circa 95 leden telde. 
Ieder jaar stroomden vijf tot acht starters in. Het 
bestuur was sterk gericht op operationele taken: 
de boel draaiende houden en ad hoc brandjes 
blussen. Na een bestuurswisseling ging het 
roer om. Er kwam een beleidsplan, er werd een 
SWOT-analyse losgelaten op het reilen en zeilen 

van de vereniging, de structuur ging op de schop 
en er werden speerpunten (gezonde financiële 
basis, helder bestuur, duidelijke communicatie) 
vastgelegd. De club ging zich ook veel meer 
extern oriënteren. Via een schoolproject maak-
ten duizend kinderen kennis met blaasmuziek. 
Resultaat: in no time steeg het ledental met bijna 
zeventig procent. Ook in artistiek opzicht maak-
te de vereniging een enorme groei door. 
Tips voor succesvolle wervingsprojecten be-

vatten meestal een heleboel open deuren. In de 
successtory van Harmonie Vleuten is dat niet an-
ders. Toch laat De Bruijne daarnaast nog enkele 
opmerkelijke stellingen de revue passeren. Ze 
geven vooral een beeld van de bredere kijk die 
de vereniging erop nahoudt als het gaat om le-
denwerving. Want is een ledenwerfactie mislukt 
wanneer het resultaat in geen verhouding staat 
tot de energie die erin is gestoken? De Bruijne 
heeft daar een uitgesproken mening over. “Het 
gaat bij Harmonieorkest Vleuten ook om de bij-
drage aan de maatschappelijke doelstelling om 

het muziekonderwijs 
een impuls te geven”, 
verklaart hij. “Van de 
duizend kinderen die 
via het schoolproject 
kennis maakten met 
muziek hebben er 230 
voor gekozen om in 
een vervolgtraject een 
instrument te leren 
bespelen. Die zullen 
zeker niet allemaal 
doorgaan en lid 

worden van onze vereniging. Maar ze hebben er 
wel aan geproefd. Vaak krijgen we de vraag: is 
het het wel waard om tien leden op te leiden en 
er vervolgens maar één over te houden? Voor mij 
is dat geen vraag.”
De Bruijne heeft nog enkele tips. “Zorg voor een 
inspirerende dirigent. Creëer verbondenheid en 
betrokkenheid. Leden van een vriendengroep 
hou je ook na de puberteit over. Speel afwisse-
lend repertoire. Jeugd wil heus niet alleen hippe 

‘ Leden van een vrien-
dengroep hou je ook 
na de puberteit over’

Robert de Bruijne: “Leden van een vriendengroep hou je ook na de puberteit over.”
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muziek spelen. En nog een belangrijk aspect: 
onderhoud nauwe contacten met de ouders. Het 
komt bij vrijwel ieder jeugdlid voor dat het op een 
gegeven moment even niet meer lekker loopt. Als 
je bij de ouders achter de voordeur bent geweest, 
zul je zien dat zij hun kind stimuleren om over die 
moeilijke periode heen te komen.”

De volgende spreker. David Wijnperle van Ku-
perus & Co. Een bureau dat zich bezighoudt met 
thema’s als verenigingsdynamiek, vrijwillige in-
zet en het besturen van vrijwilligersorganisaties. 
Hij valt meteen met de deur in huis. “Verplich-
ting is uit, verbinding is in”, peutert hij de vereni-
gingsbestuurders aan het verstand. Om vanuit 
dat uitgangspunt beleid te kunnen maken, is het 
goed om te kunnen onderscheiden met welk 
motief mensen zich betrokken voelen bij de ver-
eniging. Wijnperle tovert de cirkel van betrok-
kenheid uit de laptop. Die bestaat uit vier lagen. 
In de buitenste schil zitten de sympathisanten. 
Zij zijn vooral betrokken omdat de vereniging 
hen een netwerk aan relaties biedt. Vervolgens 
komen we bij de klant- of supportersleden. Dit 
type lid wil alleen gebruik kunnen maken van de 
diensten die de vereniging te bieden heeft of de 
financiële voordelen die het lidmaatschap ople-
vert. Een stap verder naar de kern komen we de 
actieve leden tegen. Zij koesteren sympathieën 
voor het doel en de missie van de vereniging en 
willen daar graag aan bijdragen. Een interessante 
groep die ook best wel eens bereid zou kunnen 
zijn om op projectbasis de handen uit de mou-
wen te steken. In de kern van de cirkel bevinden 
zich de eigenaarsleden. Zij zijn bereid om met 
hart en ziel de kar te trekken. 
Ook Wijnperle trekt nog een paar ijzersterke 

grondbeginselen uit de la. Zoals: ‘maak contact, 
blijf in contact’. Wijnperle: “Een lid dat je bin-
nenhaalt, heb je niet voor de eeuwigheid binnen. 
Je zult het contact wel moeten blijven onderhou-
den.” Nog zo’n stelling: ‘Eerst interesse, dan pas 
interessant’. Wijnperle: “Verenigingen hebben 
de neiging om vooral veel over zichzelf te 
vertellen. Je ziet dat ook terug op websites. Daar 
herkennen mensen zich echter niet in. Je doet 
er beter aan om de rollen om te draaien. Vraag 
mensen waar hun interesses liggen. Als je weet 
wat mensen leuk vinden, zeggen ze nooit ‘nee’ als 
je ze medewerking vraagt voor iets wat in hun in-
teressegebied ligt.” Rituelen en symbolen of een 
geheim kunnen volgens Wijnperle voor grote 

verbondenheid zorgen en een belangrijk ver-
bindend element zijn. De haka van het IJslands 
voetbalelftal op de Europese kampioenschappen 
is een sprekend voorbeeld daarvan. 

Tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag 
te gaan. Aan het begin van de avond kwam de 
kreet The future belongs to those who believe in 
the beauty of their dreams! voorbij. Geheel in de 

lijn van deze definitie krijgen de aanwezigen de 
opdracht om in groepjes een toekomstdroom 
voor hun vereniging te definiëren. Vervolgens 
moeten ze acties bedenken om dat doel te ver-
wezenlijken. Met het formuleren van de dromen 
hebben de deelnemers geen moeite. De meest 
uiteenlopende ideaalbeelden rollen over de 
tafel. ‘Mensen van buiten de vereniging melden 
zich spontaan aan om te helpen.’ ‘Gemeenten en 
scholen voelen zich geroepen om een bijdrage 
te leveren aan muziekonderwijs voor kinderen.’ 
‘Alle allochtone kinderen in contact brengen met 
blaasmuziek’. ‘Een wachtlijst voor nieuwe leden.’ 
En nog een mooie: ‘De droom van de toekomst 
is de realiteit van het verleden.’

Met het bedenken van een strategie om al die 
mooie wensen werkelijkheid te laten worden, 
hebben de deelnemers duidelijk meer moeite. 
Opmerkingen zoals ‘dat doen wel allemaal al, 
maar het werkt niet’ of ‘we schieten weer meteen 
in de gebruikelijke activiteiten’ passeren de 
revue. Buiten de lijntjes denken valt de be-
stuurders duidelijk zwaar. Leden behouden en 
binden; het is een vak.  

‘ Verenigingen hebben    
de neiging om vooral   
veel over zichzelf te vertellen’

Harmonieorkest Vleuten zag het ledenbestand met zeventig procent toenemen.
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Klokslag 19.30 uur kijken elf belangstel-
lenden verwachtingsvol naar Johan van der 
Linden die in het knusse deel van de winkel 
meerdere saxofoons van BIN/Selmer paraat 
heeft staan. Na het welkomstwoord van Harm 
Roestenberg (BIN/Selmer) gaat Johan van 
der Linden van start. Hij gaat tijdens deze 
avond in op verschillende onderwerpen zoals 

klank, intonatie, embouchure, techniek en 
op de verschillende mogelijkheden voor het 
kiezen van de set-up. Natuurlijk speelt hij 
zelf ook zodat de toehoorders kunnen horen 
wat hij bedoelt met zijn uitleg. Harm Roes-
tenberg: “Jullie krijgen ook de mogelijkheid 
om tijdens deze avond verschillende Sel-
mer-instrumenten op je eigen mondstuk uit 

te proberen. En loop na afloop gerust door De 
Saxofoonwinkel zelf.”

Om in de sfeer van de saxofoon te komen 
begint Johan van der Linden eerst te spelen. Al 
improviserend vult hij ritmische treingeluiden 
aan met boeiend spel. Daarna gaat hij in op de 
verschillende onderdelen van de saxofoon. “Ik 

Blaasinstrumenten Import Nederland (BIN) toerde de afgelopen maanden door 

het land met Selmer Presents. Tijdens deze informatieve saxofoonpresentaties 

haalde Johan van der Linden, docent aan het HKU Utrechts Conservatorium en 

internationaal solist, op een bevlogen en uiterst vakkundige manier de saxofoon 

in al zijn facetten voor het voetlicht. Onze verslaggever schoof aan bij de slotpre-

sentatie in De Saxofoonwinkel in Deventer.

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP

BIN boeit saxspelers
met Selmer Presents 

Selmer Presents in De Saxo-

foonwinkel in Deventer.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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start de avond met de do’s en dont’ s van het riet. 
Niet iedereen staat er misschien bij stil, maar de 
wereld van riet is zeer complex.” Johan vertelt 
over de productie van riet. Een rietje wordt 
vervaardigd van holle rietstengels en in het 
riet zitten allerlei holle buisjes. “Er wordt zelfs 
gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van 
delen van de stengel. Die maken al het verschil in 
kwaliteit”, weet Johan.
Het geluid van je saxofoon wordt mede bepaald 

door de combinatie van riet en mondstuk. Hoe 
groter de tipopening (het gedeelte dat je in je 
mond steekt) hoe zwaarder het is om een zuivere 
toon te krijgen. Op een mondstuk met een grote 
tipopening kun je beter een lichter riet zetten. 
Ook daar gaat Johan dieper op in en geeft hij tips 
en trucs want het blijkt echt een lastige materie 
te zijn. Verder vertelt hij over slijtage, bacteriën 
en het verouderingsproces. Veel misverstanden 
zijn er over het bewaren van je riet. In water? Jo-
han raadt het af. “Je wilt natuurlijk niet dat je riet 
verandert in een spons. Bewaar je riet daarom 
in listerine. Dat werkt beter.” Vervolgens gaat 
hij minutieus in op hoe je een kromtrekkend 
rietje controleert en met een speciaal mesje 
kunt corrigeren. “Ik noem het soms ook wel het 
‘rietueel’. Niet alleen het riet zelf speelt een rol. 
Speel je lichte muziek, klassiek, ben je amateur 
of professional? Er zijn talloze factoren voor 
persoonlijk rietgebruik.”

Voordat hij zijn verhaal vervolgt pakt Johan 
weer de saxofoon en speelt een passend 
intermezzo. Om verder in de ‘saxofoonsfeer’ 
te komen toont Harm Roestenberg een film 

gemaakt bij producent Selmer in Frankrijk. Sel-
mer (Henri Selmer Paris) nam 132 jaar geleden 
de failliete boedel over van Adolf Sax en sinds 
die tijd heeft Selmer de saxofoon gevormd 
en technisch geperfectioneerd. “Natuurlijk 
is Selmer met de tijd meegegaan en gebruikt 
steeds meer modernere technieken om een 
saxofoon te produceren”, benadrukt Harm. 
Wat cijfers om een indruk te krijgen: de fabriek 
produceert jaarlijks zo’n 18.000 saxofoons en 

120.000 mondstukken en telt 500 medewer-
kers. Het bijzondere is verder dat Selmer nog 
steeds familie-eigendom is. Selmer heeft ook 
een wat voordeliger product gelanceerd, de Se-
leS Axos. “Een goedkoper alternatief van prima 
kwaliteit natuurlijk. Deze sax wordt gewoon in 
de Franse fabriek geproduceerd”,  geeft Harm 
tijdens het tonen van de film aan.

Het volgende onderdeel gaat over mondstuk, 
tip, tafel en rietenbinders. Ook dat is iets heel 

persoonlijks, pakt Johan de draad weer op. “Be-
gin met een goed mondstuk, dat goed bij je past 
en prettig voelt.” Om dat verder uit te leggen, 
haalt hij een metafoor aan. “Als je een testrit 
gaat maken met een auto zeg je daarna: dat is 
een goede auto. Eigenlijk bedoel je te zeggen: 
de stoel waar ik op zit is goed. Eigenlijk is het 
mondstuk en riet je feitelijke sax. De rest is de 
kast. Dat is een van de bijzondere dingen van een 
saxofoon. Zorg dat het mondstuk en riet goed 
bij jou als muzikant passen, dan heb je nog jaren 
speelplezier.”
Tot slot van zijn presentatie speelt Johan nog 
een arrangement op sopraansax. Een dankbaar 
applaus is zijn deel. “De opzet van deze avond 
is om jullie te informeren en ‘weetjes’ mee te 
geven. Een beetje wakker schudden en inspiratie 
meegeven zijn de andere bijkomende doelen.” 
Dat het boeiend is blijkt wel. De elf saxofoonlief-
hebbers hebben 2,5 uur, zonder pauze, ademloos 
geluisterd. Oké, af en toe is er een vraag, maar 
luisteren en genieten staat centraal. Na afloop 
maakt een aantal deelnemers nog even een 
praatje met Johan en Harm. Anderen nemen 
een kijkje bij de saxofoons van Selmer of maken 
een rondje door De Saxofoonwinkel. Iedere 
aanwezige heeft deze avond zo zijn of haar eigen 
doel om de avond bij te wonen. Een saxofoniste: 
“Ik speel in een straatorkest en ben me aan het 
oriënteren. Ik heb heel veel gehoord wat ik nog 
niet wist, vooral het deel over rieten, onderhoud 
en mondstukken.” Een particuliere muzikant uit 
Twello die saxles heeft, sluit zich daar bij aan. “Ik 
ga tevreden en vol ideeën naar huis.” 

‘ Begin met een goed  
mondstuk, dat goed bij je  
past en prettig voelt’

Informatie over Blaasinstrumenten Import 

Nederland (BIN), de producten van Selmer Paris, 

Willson, Lemonde en diverse andere topmerken 

en het BIN-cursus- en workshopprogramma: www.

blaasinstrumentenimport.nl.

Johan van der Linden demonstreert een Selmer-sax.
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Masterclass voor trombonisten
De Oudenbossche Harmonie houdt zaterdag 26 november in het Prinsentuin 
College nabij het Groene Woud te Oudenbosch een masterclass voor trombonisten. 
Docenten zijn Max van den Brand (bastrombone), Fabian Vos en Junior Huigen 
(tenortrombone), alle drie studerend aan de kunstvakhogeschool Codarts te Rotter-
dam. De deelnemers krijgen individueel of in kleine groepjes les, waarna wordt afge-
sloten met een gezamenlijk ensemblespel. ’s Avonds kunnen de deelnemers gratis 
het najaarsconcert van de Oudenbossche Harmonie in cultureel centrum Fidei et 
Arti bijwonen. Informatie: tromboneworkshop@oudenbosscheharmonie.nl.

Sw!ng-!nn 2016 primeur 
voor Gelderland
Na vijf Drentse edities wordt 
de zesde play-in lichte muziek 
Sw!ng-!nn van Buro Reprise 
voor het eerst buiten de Drent-
se provinciegrenzen gehouden. 
Zaterdag 24 september leidt 
dirigente Sandra van Luijtelaar 
het Sw!ng-!nn orkest 2016 in 
het Gelderse Ederveen. Het 
eendagsorkest met ritmesectie 
wordt samengesteld uit ama-
teurmuzikanten vanaf B-niveau 
die geïnteresseerd zijn in lichte 
muziek. Van Luijtelaar gaat aan 
de slag met composities van 
twee van haar leermeesters: 
Symfonie voor het Landschap 
van Joan Reinders en Just 
a Jazz Thing van Maino 
Remmers. Om de stukken thuis 
alvast in de grondverf te zetten, 
wordt de bladmuziek van beide 
werken vooraf digitaal ver-
spreid onder de deelnemers. 
Informatie: http://swinginn.info. 
Foto: A. Jansen.

LBT start basistraject Exercitie-instructeur
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) biedt vanaf komend najaar opnieuw de opleiding Exercitie-instructeur aan. Deelname staat open voor leden van de eigen 
lidkorpsen en van schutterijen van de diverse schuttersbonden. De exercitiecursus is bestemd voor tambour-maîtres die in het verleden de tambour-maîtrecursus van de LBT 
hebben gevolgd, majorette-instructrices, muziekinstructeurs en dirigenten en leden met enige kennis van exercitie die exercitie-instructeur willen worden. De lesdagen zijn 
zaterdag 1, 15 en 22 oktober en 5 en 19 november, telkens van 9.30 tot 15.30 uur in gemeenschapshuis Pestoeërskoel in Leveroy. Tijdens de lesdagen wordt overwegend 
praktisch gewerkt. De theorie, opgenomen in de handleiding, is in hoofdzaak bedoeld voor zelfstudie en naslag. Niet het ‘wat’ (exercitiesysteem), maar het ‘hoe’ (wijze van 
instrueren) staat centraal. Cursusleider is Nico Dassen. Als vervolg hierop start in maart 2017 de cursus Choreografie voor Mars- en Streetparade. Wie het certificaat LBT 
Exercitie Instructeur wil behalen, zal aan beide cursussen moeten meedoen en met goed gevolg het examen afleggen. Informatie: www.l-b-t.nl onder kopje Educatie.

Tihomir Bendelja te gast 
bij NBTA Twirl Academy

Zaterdag 3 september start de NBTA 
Twirl Academy weer met de eerste van 
vier workshops in het najaar. Voor de 
workshop op zondag 2 oktober is het 
gelukt om Tihomir Bendelja uit Kroatië 
naar Nederland te halen voor het geven 
van een aantal clinics. Tihomir behaalde 
de titel wereldkampioen dance twirl 
tijdens de WFNBTA Wereldkampioen-
schappen 2015. Bovendien geeft Joyce 
Jansen op deze dag voor docenten een 
workshop pedagogie en psychologie. Alle 
workshops worden gehouden in Lelystad. 
Informatie: www.nbta.nl of mail naar 
twirlacademy@nbta.nl.

Driedubbel cd met werk van  
60-jarige Jan Van der Roost
Muziekuitgever Hal Leonard MGB heeft de zestigste verjaardag van componist Jan Van der Roost 
aangegrepen om een aantal bijzondere werken uit zijn omvangrijke oeuvre op cd uit te brengen. 
Het verzamelwerk Milestones omvat een chronologisch overzicht van twintig composities voorna-
melijk geschreven voor de harmoniebezetting en uitgevoerd door tal van orkesten over de hele 
wereld. De 3 cd box bevat niet alleen zijn succesnummers, maar ook werken met een bijzondere 
persoonlijke betekenis voor de jarige componist. De jubileumuitgave is voorzien van een fraai uitge-
voerd booklet in drie talen met veel fotomateriaal en bij ieder werk een persoonlijke begeleidende 
tekst. Informatie: www.musicshopeurope.com.
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“Fantastisch toen we zagen hoe de wandelaars 
om de bocht kwamen. Dat was echt een kippen-
velmoment.” Fluitiste Esther Peters heeft het 
beeld van de openingsdag nog helemaal op haar 
netvlies staan. Tijdens een met muziek omlijste 
straatparade presenteerde het deelnemersveld 
zich twee dagen voor de start van de Vierdaagse 
aan het Nijmeegse publiek. De vlaggen van de 
zeventig deelnemende landen, de twaalf Neder-
landse provincies en de diverse militaire deta-
chementen werden in een feestelijke stoet over 
de Waalbrug en via de binnenstad naar start- en 
finishlocatie de Wedren gebracht. Juist op die 
prominente locatie had de organisatie dit keer 
een podium gereserveerd voor het Vierdaagse 
Orkest. Een historisch moment. Want hoewel 
het ad hoc gezelschap al dertig jaar een begrip 

is in Vierdaagseplaatsen zoals Cuijk, Wijchen 
en Boxmeer, viel vanuit het hoofdkwartier in 
Nijmegen nog nooit een uitnodiging op de deur-
mat voor een optreden langs het parcours in de 
thuishaven. “Hier hebben we dertig jaar op moe-
ten wachten”, legt Esther uit. “We zijn al jaren 
bezig om een optreden te mogen verzorgen in 
het centrum van het Vierdaagsefeest. Maar nooit 
lukte het ons om bij de organisatie een voet 
tussen de deur te krijgen. Omdat het dertigjarig 
bestaan van het Vierdaagse Orkest gelijk viel met 
het honderdjarig jubileum van de Nijmeegse 
Vierdaagse kregen we eindelijk de kans om ons 
eens langs de route in Nijmegen te presenteren.” 
Die uitdaging greep het tachtigkoppige orkest 
met beide handen aan. Behalve een bonte mix 
van entertainment- en marsmuziek vertolkte het 

orkest op sfeervolle wijze het Wilhelmus en het 
Taptoesignaal voor de slachtoffers van de aanslag 
in Nice, twee dagen eerder. De duizenden lopers 
en het massaal toegestroomde publiek reageer-
den enthousiast op de muzikale klanken. Dat 
kan ook de organisatie niet zijn ontgaan. En dus 
hopen de muzikanten dat ze volgend jaar weer 
welkom zijn in Nijmegen. Misschien wel om te 
spelen op de Via Gladiola. Wie zal het zeggen? 
Esther Peters: “Ik denk dat we naam hebben 
gemaakt bij de organisatie. Wellicht krijgen we 
nu vaker een uitnodiging uit Nijmegen. Ik ben 
er eigenlijk ook wel een beetje van overtuigd dat 
dat gaat gebeuren.”

Het zat enkele Cuijkenaren in het midden van 
de jaren tachtig dwars dat de deelnemers aan 

Optreden in het epicentrum van de Nijmeegse Vierdaagse. Dertig jaar joeg het Vierdaagse 

Orkest dit ultieme doel na. Uitgerekend bij de honderdste editie van het internationale wandel-

spektakel lukte het om op te treden in het Mekka van de wandelsport. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ROB VAN HASSEL

Kippenvelmoment bij 
Vierdaagse Orkest

Het Vierdaagse Orkest 

tijdens de openingscere-

monie in Nijmegen.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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de Vierdaagse van Nijmegen bij de doorkomst 
in hun dorp met de stille trom verwelkomd 
werden. Op de militaire korpsen hoefden ze 
niet te rekenen. Die speelden al bij de intocht in 
Nijmegen. Ook op de muziekverenigingen uit 
het dorp konden ze geen beroep doen. Het gros 
van de muzikanten was in juli op vakantie. Er zat 
dus niets anders op dan een gelegenheidsorkest 
uit de grond te stampen. In de editie van 1987 
maakte het Vierdaagse Orkest zijn opwachting. 
Duizenden wandelaars voelden bij de door-
komst in Cuijk hoe de vermoeidheid uit hun 
benen vloeide door de vrolijke tonen van een 
veertienkoppige blaaskapel. 
Drie decennia later is het Vierdaagse Orkest 
een begrip in de hele regio. De blaaskapel is 
inmiddels uitgegroeid tot een harmonieorkest, 
een combo en een zanggroep, in totaal bestaan-
de uit tachtig personen. Voornamelijk jeugdige 
muzikanten van verenigingen uit het Land van 
Cuijk, noordoost Noord-Brabant en het Rijk 
van Nijmegen. Vanaf maart repeteren ze onder 
leiding van Bart van Zutven wekelijks aan een 
avondvullend programma. Op de lessenaars 
verschijnt een breed repertoire van bijna dertig 
werken, variërend van musicalmelodieën tot 
licht klassiek en van pop tot marsmuziek. Esther: 
“Het orkest bestaat voor zo’n tachtig procent uit 
een vaste kern. De resterende plekken worden 
ieder jaar opnieuw ingevuld. Daarvoor hoeven 
we geen moeite te doen. Er is animo genoeg om 
met ons mee te spelen.”
Inmiddels wordt ook allang niet meer alleen 
langs de route in Cuijk gespeeld. Ook in andere 

etappeplaatsen betreedt het ad hoc orkest aan 
de vooravond van de doorkomst het podium. 
Dit jaar stonden er in totaal zeven concerten op 
het programma. Yvon Peters (klarinet) en Janine 
Verberkt (trompet/bugel) zijn voor het eerst 
van de partij. De muzikanten van respectievelijk 
harmonie Meer Vreugd Gassel en fanfare Vrien-
denkring Overloon hebben er geen spijt van 
dat ze er hun vakantie een weekje voor hebben 

uitgesteld. “We hebben weliswaar een druk pro-
gramma, maar het is ontzettend leuk om mee te 
maken”, vertelt Yvon. “Het is prachtig om te zien 
hoe enthousiast de wandelaars en het publiek 
reageren. Vooral de vlaggenparade op de Wed-
ren was echt indrukwekkend.” Janine Verberkt 
merkt op dat ook de sfeer binnen het orkest heel 
bijzonder is. “Je wordt direct opgenomen in de 
groep waardoor je meteen het gevoel krijgt dat je 
er echt bij hoort. Ook is het erg leuk om te zien 
hoe superenthousiast het publiek bij ieder optre-
den is. Zeker weten dat ik er volgend jaar weer bij 
ben.” Meeliften met een massaevenement zoals 

de Vierdaagse is een beproefd recept om blaas-
muziek bij een groot en breed publiek onder de 
aandacht te brengen. Tijdens de optredens van 
het Vierdaagse Orkest staan soms duizenden 
mensen te luisteren. Alleen al het kadeconcert 
in Cuijk aan de vooravond van de doorkomst in 
het Brabantse Maasdorp werd bijgewoond door 
drie- tot vierduizend uitgelaten bezoekers. Daar-
mee zorgt het Vierdaagse Orkest en passant voor 

mooie promotie van de blaasmuziek. Esther 
Peters: “Na afloop bereiken ons vaak reacties dat 
mensen verbaasd zijn dat een harmonieorkest 
tot een dergelijke show in staat is. Opvallend 
is ook dat het publiek geboeid blijft luisteren 
totdat het helemaal afgelopen is. Vaak zoeken 
mensen al drie kwartier van te voren een plaatsje 
op. Ik denk dat we op hiermee inderdaad goede 
reclame maken voor de blaasmuziek.” 

‘ Het is prachtig om te  
zien hoe enthousiast  
de wandelaars en het  
publiek reageren’

Meer informatie: www.vierdaagseorkest.nl. 

Voor het eerst trad 

het Vierdaagse 

Orkest op in het 

centrum van het 

wandelspektakel. 
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Let is be heet in de Lommse versie Bin ma bliej 
(Ben maar blij) en Yesterday is ’t Is veurbeej 
(Het is voorbij). Het repertoire van The Beatles 
vormt voor harmonie Sint Antonius uit Lomm 
de inspiratiebron voor de muzikale invulling van 
de musical ’t Wônder van Lômm. Eén op de vijf 
inwoners van het duizend zielen tellende dorpje 
in Noord-Limburg werkt van donderdag 6 tot en 
met zondag 9 oktober op een of andere manier 
mee aan de voorstelling. Als muzikant, acteur, 
zanger of in een van de vele functies achter de 
coulissen. “Ook mensen die helemaal niet bij de 
harmonie betrokken zijn, doen mee”, zegt Joop 
Theelen, trombonist en bedenker van het thema 
van het stuk. 
’t Wônder van Lômm is een musical vol intriges 
en bedrog, overgoten met een flinke dosis hu- mor. Het balletje begint te rollen als de plaatselij-

ke amateurarcheologe Jo Stoel, in de volksmond 
bekend als basisschoolhoofd juffrouw Stoel, 
bij de resten van het voormalige Sint Barbarak-
looster een beeld opgraaft. Het klooster werd in 
1452 door de Franciscanen gesticht. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog brandden de Staatse troe-
pen van opperbevelhebber Maarten Schenk van 
Nijdeggen het gebouw plat. Als via het roddelcir-
cuit het verhaal in de wereld komt dat het beeld 
bij de vondst door juffrouw Stoel tranen over de 
wangen liet rollen, is het hek van de dam. Een 

Venlose projectontwikkelaar ziet dollartekens 
en wil het klooster herbouwen om er als bede-
vaartsoord een commercieel slaatje uit te slaan. 
Juffrouw Stoel en het Sint Barbaraklooster zijn 
bestaande elementen. De rest van het verhaal is 
uit de duim gezogen. 

Grote namen ontbreken op het podium. De cast 
bestaat voornamelijk uit eigen inwoners. De 
elektricien uit de straat en de bakkersdochter 
op de hoek zijn de hoofdrolspelers. Ze hebben 
tijdens een auditie kunnen laten zien wat ze in 

Kunst en cultuur vervullen een spilfunctie binnen de woon- en leefomgeving. Zij 

dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid, verbinden mensen en bieden een 

voedingsbodem voor creativiteit, innovatie en economische en sociale ontwikke-

ling. Beleidsmakers stemmen er zelfs hun subsidievoorwaarden op af. Twee voor-

beelden waarbij vertegenwoordigers uit de amateurmuzieksector deze unieke rol 

op creatieve wijze in de praktijk brengen.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO’S: SINT ANTONIUS LOMM / ADAM SÉBIRE

De kracht van 
 amateurmuziek als 
 verbindende factor  

Uitvoering ’t Wônder van Lômm: Gemeen-

schapshuis Pastoorshof Lomm, donderdag 6 t/m 

zondag 9 oktober, 19.30 uur (zondag ook om 

14.30 uur). Informatie: www.wondervanlomm.nl. 

Uitvoering Wuivend Riet: zaterdag 10 septem-

ber, 16.30 en 19.30 uur. Start wandeling bij de 

overgang van Kleine Veerweg naar Schellerdijk 

te Zwolle.

De cast van ’t Wônder van Lômm.

BLAASMUZIEK BEST PRACTICES
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hun mars hebben. Dat betekent echter niet dat 
de musical een hoog bonte avondgehalte heeft. 
In tegendeel, de reputatie van het artistieke team 
staat borg voor een kwalitatief verantwoorde 
productie. Zo zijn de arrangementen van de op 
nummers van The Beatles geïnspireerde muziek 
van de hand van Christiaan Janssen, dirigent bij 
Sint Antonius, maar ook arrangeur van vele grote 
orkestwerken bij uitgeverij Baton Music. De 
dialectteksten zijn van de in Limburg overbeken-
de zanger, tekstschrijver, entertainer, program-
mamaker en presentator Frans Pollux. Voor het 
script en de regie tekent Roel Verheggen die 
onder meer in Musicals in Concert van Joop van 
den Ende het klappen van de zweep leerde. “We 
hebben ons er echt op gefocust om zoveel moge-
lijk mensen uit het dorp erbij te betrekken”, legt 
Theelen uit. “Dat spreekt het publiek ook het 
meeste aan. De belangstelling voor de audities 
was overweldigend. We hebben zelfs rollen bij 
moeten creëren.”
Het plaatselijke gemeenschapshuis wordt voor 
de voorstelling omgetoverd tot een theater, 
voorzien van alle technische toeters en bellen. 
Er verrijst een tribune die plaats biedt aan 220 
bezoekers. De vijf voorstellingen zijn inmiddels 
nagenoeg uitverkocht. Zeven jaar geleden zette 
Sint Antonius met Droëmvlucht, gebaseerd op 
muziek van Rowwen Hèze, een vergelijkbare 
productie op de planken. Ook daar liep het hele 
dorp voor uit. “Dit is een mooie manier om de 
vereniging in de picture te zetten”, legt Theelen 
de achterliggende gedachte van het project uit. 

“Je laat zien dat er meer in een harmonie steekt 
dan concerten geven, serenades brengen en een 
mars spelen.” Ook het sociale aspect - men-
sen met elkaar in verbinding brengen - speelt 
volgens Theelen een belangrijke rol. “Mensen 
leren elkaar beter kennen. De betrokkenheid 

binnen de dorpsgemeenschap wordt daardoor 
veel groter. Dat hebben we na de voorstelling van 
zeven jaar geleden kunnen ervaren.”

Een heel andere vorm van het creëren van 
verbindingen binnen de woon- en leefomgeving 
speelt zich zaterdag 10 september af in Zwolle. 
Op initiatief van buurtvereniging Schelle en Ol-
deneel brengen 140 muzikanten van het Zwols 
Symfonie Orkest, muziekvereniging Excelsior 
Westenholte, het christelijke harmonieorkest 
De Bazuin Zwolle, de Zwolse Harmonie, de 
Christelijke Muziekvereniging Hattem en de 
christelijke muziekvereniging Euphonia Wilsum 

een muzikale ode aan de schoonheid van het 
rivierenlandschap en aan alles wat er groeit, 
bloeit en leeft. Bezoekers worden al wandelend 
door de uiterwaard van de IJssel op verschillen-
de plekken door solisten en ensembles verrast 
op muziek die past bij de aard van het gebied. 
Soundscape oftewel klanklandschap heet dit 
genre. Gespeeld wordt de compositie Wuivend 
Riet van de Nederlandse componist Merlijn 
Twaalfhoven, een pionier op dit gebied. “Om 
muziek te beluisteren ga je normaal gesproken 
naar een concertzaal. Daar klinkt het het beste 
en heb je geen last van storende elementen. 
Tegelijktijdig is het ook een neutrale omgeving. 
Van een bepaalde context is geen sprake. Je gaat 
er zitten om de muziek te beluisteren. In 1999 
ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden 
om aan muziek en haar omgeving een nieuwe 
betekenis toe te voegen. Ik ben begonnen om 
blazers op te stellen in natuurgebieden of grote 
ruimtes. Zo probeer ik kunst en samenleving 
te verbinden. Klank en ruimte als één beleving 
samen te brengen.”

Voor deze uitvoering van Wuivend Riet stemde 
Jurriaan Berger de muziek af op de beschik-
bare bezettingen. Het gaat daarbij in totaal om 
ongeveer zeventig partijen. Bijzonder is dat de 
verschillende muzikanten en groepjes staan 

verdeeld over het hele gebied, 
terwijl ze - zonder dirigent - toch op 
hetzelfde moment hetzelfde deel 
uit het werk spelen. Met tijdsaan-
duidingen wordt aangegeven welk 
stuk op dat moment gespeeld moet 
worden. De uitvoering kan uiter-
aard nooit exact gelijk zijn, maar 
dat is ook niet de bedoeling, legt 
Twaalfhoven uit. “Vergelijk het met 
de vogels in de natuur. Ze fluiten al-
lemaal door elkaar, maar op de een 
of andere manier past het wel bij 

elkaar. Het effect bij Wuivend Riet is hetzelfde. 
De verschillende muzikanten en groepjes spelen 
niet in een strikte maatsoort, maar er zit wel 
degelijk een bepaalde structuur in. Ieder heeft 
zijn eigen partij. Maar de lijnen in de klanken en 
akkoorden zijn met elkaar verweven.”
Volgens Twaalfhoven zijn juist blazers zeer 
geschikt voor dit soort projecten. “Mijn ambitie 
is om vaker met blazers bijzondere plekken tot 
leven te brengen. Om op die manier de verhalen 
van de betreffende locatie te laten vertellen. 
De zeggingskracht van een plaats kun je vaak 
niet in woorden vatten, maar wel in muziek 
laten ervaren.” 

‘Klank en ruimte 
als één beleving 
samenbrengen’

Merlijn Twaalfhoven helpt onder andere ook kinderen in conflictgebieden om met muziek 

trauma’s te verwerken.
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Ron van Vuuren en Gijsbert van Rijswijk, eigenaars van de Slagwerkgarage, zijn 
beiden ervaren slagwerkers. Met hun technische en commerciële achtergrond en 
ruime ervaring in het verenigingsleven kunnen zij zich goed inleven in de wensen 
van de klant. Of het nu gaat om de aanschaf van nieuwe instrumenten of reparatie en 
onderhoud van uw instrumentarium. 
Naast een bezoek aan de showroom blijft het natuurlijk ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij de muziekvereniging op locatie. Zeker voor reparatie en 
onderhoud aan grotere instrumenten is dat erg praktisch,  denk bijvoorbeeld aan een 
paukenrevisie, het stemmen van een concerttrom of het repareren van een bassdrum. 

De Slagwerkgarage verwelkomt u graag in haar nieuwe showroom, of maak een 
afspraak voor een bezoek op locatie. Openingstijden van De Slagwerkgarage zijn: 
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur; ieder eerste maandag van de maand van 9.00-
12.00 uur; iedere derde vrijdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur. Overige dagen 
en tijden mogelijk op afspraak, ook ’s avonds en in het weekend. Het adres van de 
showroom is Hoefpad 2 te Uitwijk. Informatie: www.deslagwerkgarage.nl. 

De Slagwerkgarage opende op 19 augustus haar nieuwe showroom in Uitwijk. Het bedrijf, dat 
 gespecialiseerd is in reparatie, onderhoud en verkoop van slagwerkinstrumenten, is verder uitgebreid. 
Vanaf nu kunt u voor advies op maat ook terecht in de nieuwe showroom. Er staat een zeer divers 
 assortiment aan orkestslagwerk.  

Nieuwe showroom De Slagwerkgarage

ALGEMEEN PARTNERS IN MUZIEK

Gijsbert van Rijswijk (links) en Ron van 

Vuuren van de Slagwerkgarage. 
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Net voordat het ZON ter afsluiting van het con-
cert de Nederlandse Medley van Jasper Staps wil 
inzetten, tikt Maan Burham dirigent Ido Gerard 
Kempenaar op de schouder. De Syrische bewoner 
van het azc Weert wil de jeugdige muzikanten van 
het ZON graag kennis laten maken met muziek 
uit zijn cultuur. “Het stukje heb ik zelf geschre-
ven”, zegt Maan. “Ik heb het opgedragen aan mijn 
zoontje Jad. Hij is nu tweeëneenhalf jaar oud. 
Samen met mijn vrouw is hij nog steeds in Syrië.” 
Maan schuift een stoel bij en gaat voor het orkest 
zitten. Op zijn rechterknie legt hij een oed. Op 
dit peervormig snaarinstrument brengt hij het 
stukje ten gehore. “Deze compositie verklankt de 
smeekbede van mijn zoon. Hij zegt steeds dat hij 
bij me wil zijn. Dat hij naar me toe wil komen.” 
Het levert een aandoenlijk plaatje op: om hem 
heen staan tientallen kinderen die het wel gelukt is 
om de oversteek naar de vrijheid te maken. 

Poeh, dat hakt er behoorlijk in. Even later vertelt 
Maan Burham dat hij dik een jaar geleden de 
stad Zabadani is ontvlucht. Vertwijfeld op zoek 
naar een veilig bestaan stak hij net als duizenden 
landgenoten in het holst van de nacht in een 
wiebelig bootje de Egeïsche Zee tussen Turkije 
en Griekenland over. “De laatste paar jaar zijn 
23 familieleden van mij in Syrië vermoord”, ver-
klaart hij de reden van zijn wanhoopsdaad. Zijn 
vrouw, zoontje, ouders en zus heeft hij moeten 

achterlaten. In het azc in Weert wacht hij al een 
half jaar op de afwikkeling van zijn asielaanvraag. 
Verlangend naar de dag dat hij weer met zijn 
familie herenigd wordt. In de muziek vindt hij 
troost. Maar ook niet meer dan dat. Maan: “Mu-
ziek geeft me weliswaar ontspanning, maar helpt 
me niet om mijn gedachten te verzetten. Mijn 
hoofd is voortdurend bij mijn gezin.”

Het ZON neemt ieder jaar een liefdadigheids-
concert in het programma op. “Ons doel is om 

blaasmuziek te promoten”, vertelt Marjon Brouwer, 
die namens de projectgroep de concertlocaties 
uitzoekt. “Daaraan willen we ook graag een sociaal 
element verbinden. Ieder jaar proberen we een 
locatie te vinden waar mensen verblijven die niet 
vlug in aanraking komen met blaasmuziek. Vorig 
jaar bezochten we in Waddinxveen een instelling  
voor mensen met een lichamelijke of geestelijke be-
perking. Dit jaar viel de keuze op het azc in Weert.” 
Na een rondleiding door het centrum verzorgt 
het ZON een concert op de binnenplaats van het 

Het ZomerOrkest Nederland (ZON) toert al dertig jaar door het land om met 

spontane concerten op pleinen en winkelcentra reclame te maken voor blaas-

muziek. Tijdens de tiendaagse tournee staat ook ieder jaar een concert met 

een sociale boodschap op het programma. In het azielzoekerscentrum in Weert 

maakten de jeugdige muzikanten kennis met de keerzijde van het leven.

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

‘ We kunnen nog veel 
van hen leren’

Femke Schmitz zingt Laat me voor een jong publiek.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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voormalige kazerneterrein. Bij het uitstallen van 
het instrumentarium staan de jongste bewoners al 
meteen op de eerste rij. Dolenthousiast willen ze 
ieder instrument aanraken en uitproberen. Vooral 
het slagwerkinstrumentarium is aanlokkelijk. De 
muzikanten en begeleiders van het ZON komen 
ogen te kort. Alle hens aan dek om te voorkomen 
dat de kinderen wat al te enthousiast met de dure 
spullen omspringen. De volwassen bewoners 
leggen het optreden op hun mobieltje vast of laten 
via Skype ook het thuisfront meegenieten van de 
muziek. Het bezoek grijpt de ZON-muzikanten erg 
aan. “In mijn dagelijks leven kom ik niet veel dingen 
tegen die met vluchtelingen te maken hebben”, 
vertelt fluitiste Emmy Kok van harmonie Jubal uit 
Varsseveld. “Daardoor is het een beetje een ver-van-
mijn-bed-show. Maar hier word je geconfronteerd 
met de werkelijkheid. Dat maakt best veel indruk 
op me. Ik bedoel: je zou hier maar moeten wonen.”
Vera Schellekens heeft al meteen een schare fans. 
Gedurende het optreden verdringen kinderen 
zich om zo dicht mogelijk bij haar te staan. Is het 
nu haar lange blonde haar dat voor zoveel aantrek-
kingskracht zorgt of het geluid van de dwarsfluit? 

“Ik denk toch dat ze de fluit een interessant instru-
ment vinden”, zegt de muzikante van harmonie 
Echo der Kempen uit Bergeijk. Ook Vera vindt 
het optreden op het azc indrukwekkend. “Het 
doet me echt wel wat om hier te mogen spelen. 
Ik heb ook het idee dat we de mensen hiermee 
een leuke onderbreking van de dag bezorgen. Dat 
geeft best wel een goed gevoel.”
Slagwerker Leon Giethoorn is tijdens de tournee 
2016 de solist. Om het slagwerk onder de aan-
dacht te brengen, schreef Vincent Cox speciaal 
voor hem het werk Summer Breeze. “Slagwerk 
ziet er misschien wel makkelijk uit. Maar dat is 
het zeker niet. Het is gaaf om de kans te krijgen 
om het slagwerk op deze manier te promoten”, 
zegt Leon. Ook hem laat het optreden op het azc 
niet koud. “Door het eens van zo dicht bij te zien, 
benader je het toch op een andere manier. Echt 
wel indrukwekkend. Het is mooi om de mensen 
op deze manier wat plezier te bieden.”
Dirigent Joxe Migel Etxebarria heeft vooral het 

verhaal van de oed-speler Maan Burhan erg 
aangegrepen. “Onbeschrijfelijk wat hij heeft 
meegemaakt. En dan zie je toch weer dat muziek 
alles overleeft.” Met een voldaan gevoel conclu-
deert acquisiteur Marjon Brouwer na afloop dat 
de keuze voor het azc als locatie voor het sociale 
concert een schot in de roos was. Ze is ervan 
overtuigd dat het bezoek de jonge muzikan-
ten nog lang zal bijblijven. “We spreken niet 
dezelfde taal, maar door de muziek kunnen we 
elkaar toch verstaan. Wat ik vooral aangrijpend 
vind, is dat deze mensen nagenoeg niets hebben 
en toch delen. Een van onze dirigenten kreeg 
bloemen en de muzikanten werden getrakteerd 
op mini-Marsjes. Wat dat betreft kunnen we nog 
veel van deze mensen leren.” 

Volgend jaar mee op tournee met het ZON? Hou 

zomerorkest.nl in de gaten. 

Fans voor euphoniumsolist Siebren van Noort. 

Enthousiasme bij de jonge bewoners van het azc

Oed-speler Maan Burham draagt zijn werk op aan zijn zoontje.

Fluitiste Vera Schellekens heeft heel wat bewonderaars.
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Wie is Ido-Gerard Kempenaar?
Een druk en actief persoon. Geboren en getogen 
Fries. Een familieman die samen met zijn vrouw 
Wilma en twee kleine jongens woont in Buiten-
post. Muziek betekent heel veel voor mij. Het is 
een deel van mijn leven, het zit in mijn bloed. In 
mijn loopbaan heb ik het motto Life long Learn-
ing van de masterclasses van Alex Schillings ter 
harte genomen. Ik merk dat ik nog lang niet ben 
uitgeleerd en steeds weer nieuwe dingen leer. 
Een rugtas vol met muzikale bagage. Muziek is 
voor mij een uitlaatklep. Ik vind er mijn rust in. 

Hobby’s buiten de muziek?
Ik mag graag een spelletje voetbal spelen op de 
PlayStation en wandel graag. Ook treinen vind 
ik helemaal geweldig. Als ik op vakantie ben en 
er is een treinspoor in de buurt zou het zo maar 
kunnen dat ik er met mijn zoontje naar toe ga 
om treinen te bekijken. In de verte hoor je de 
trein aankomen en op het moment dat ie voorbij 
raast, voel je de wind langs je heen glijden. Het 
is een gevoel dat niet uit te leggen valt. Eigenlijk 
net als muziek. 

Hoe ben je in de muziekwereld terecht 
gekomen?
Ik ben begonnen met AMV-lessen aan streekmu-
ziekschool De Wâldsang in Buitenpost. Daarna 
besloot ik verder te gaan met orgellessen. De le-
raar speelde na elke les het volgende studiewerk 
even voor op het orgel. Tijdens het voorspelen 
tikte ik de hele tijd mee op de tafel. De docent 

kreeg er de kriebels van en zei tegen mij: ‘de 
slagwerklessen zijn een deur verder’. Ik zei: ‘dan 
ga ik daar even kijken’. Het seizoen daarna ben 
ik begonnen met slagwerklessen in combinatie 
met orgellessen. Later besloot ik me te richten 
op slagwerk. Ik kreeg les van Henk Smit. Een 
geweldige tijd. Na een aantal jaren besloot ik 
naar het conservatorium te gaan. Die studie heb 
ik succesvol afgerond in 2005.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Tijdens mijn studie slagwerk speelde ik slagwerk 
bij brassband De Bazuin uit Oenkerk. Dirigent 
Klaas van der Woude - tevens hoofdvakdocent 
directie aan hetzelfde conservatorium - vroeg in 

mijn laatste jaar slagwerk of ik geen directie wil-
de studeren. Dat heb ik gedaan. Mijn docenten 
waren Klaas van der Woude en Tijmen Botma. 
Ook kreeg ik les van veel gastdocenten. Deze 
studie heb ik in 2009 cum laude afgerond. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Als dirigent mag je bepalen hoe de compositie 
uiteindelijk gaat klinken. De weg daar naar toe 
vind ik misschien nog wel interessanter. Tijdens 

het repetitieproces probeer je alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Het overbrengen van 
de vaktaal op het orkest vraagt om de juiste di-
dactiek. Dat lukt het beste als je een goede band 
hebt met de muzikanten en je elkaar begrijpt. 
Alleen dan kan er tijdens de uitvoering iets ma-
gisch ontstaan. Dat maakt het vak van dirigent 
voor mij zo aantrekkelijk. 

Een slagwerker die uitgroeit tot dirigent. 
Meestal zijn het blazers die deze weg 
bewandelen. Maakt dat nog verschil uit?
Ik weet niet of het zo is dat meestal blazers diri-
gent worden. Ik ken collega’s die ook slagwerker 
zijn en dirigeren. Enkele grote namen uit de 

symfonische wereld, zoals Sir Simon Rattle, zijn 
ook begonnen als slagwerker. Een blazer zal veel 
verstand hebben van blaastechnische aspecten 
die hem gigantisch kunnen helpen. Toen ik 
besloot hafabra-directie te gaan studeren, wilde 
ik ook alle facetten van een blaasinstrument te 
weten komen. Want naast blaastechniek, vind ik 
stemming en articulatie minstens zo belangrijk. 
Om hier aansluiting in te vinden, heb ik veel 
geleerd van collega’s Bienze IJlstra en Paulus 

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

teur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Ido-Gerard Kempenaar 

zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

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

‘Muziek is één groot 
feest en dat moeten 
we uitstralen’

‘ Slagwerk is toch vaak het 
 ondergeschoven kindje’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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de Jong. Zij weten als geen ander de ins en outs 
van een blaasinstrument. Maar ook door de 
euphoniumlessen van Anne Travaille tijdens 
mijn studie directie heb ik erg veel geleerd. 
Daarnaast heb ik nog lessen genomen op hoorn 
en saxofoon. 

Wat zijn juist de sterke punten van een 
slagwerker voor de functie van dirigent?
Slagwerk is zeer sfeerbepalend. Als slagwer-
ker weet je alle facetten op dit gebied die je in 
je functie van dirigent kunt toepassen bij je 
orkesten. Daardoor krijgt het geheel nog meer 
kleur en smaak. Wat mij in de praktijk opvalt, is 
dat slagwerk binnen de orkesten toch vaak het 
ondergeschoven kindje is. Terwijl het juist de 
hele compositie meer elan en kleur kan geven. 
Het rijke aanbod aan slagwerkinstrumentarium 
kan zeer klankbepalend zijn. Er zijn stokken in 
alle soorten en maten die de sfeer en klankkleur 
enorm kunnen beïnvloeden. De kennis hiervan 
zie ik als een groot voordeel omdat je dit in je 
functie van dirigent rechtstreeks kunt toepas-
sen bij het orkest. Om mijn kennis hierover te 
delen, ga ik samen met de Spiker Akademy van 
brasssband De Spijkerpakkenband vanaf het 
seizoen 2016/2017 workshops geven met als 
titel Slagwerk, het ondergeschoven kindje. Alle 
bovengenoemde aspecten worden dan belicht. 
Naast de klank en kleuring van het slagwerk, let 
ik als dirigent onbewust ook heel erg op ritmiek. 
Slagwerk betekent voor mij een lust voor het oor 
en een must voor het orkest.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Less is more en dirigeren is meer dan de maat 
slaan. 

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
harmonie, fanfare of brassband?
Ik kan hier geen voorkeur over uitspreken. Elke 
orkestvorm heeft zijn eigen klankkleur. Dat heeft 
ook zijn charme. Als ik echter aan het repeteren 
ben met een harmonie, fanfare of brassband 
maalt er de hele tijd nog een andere orkestvorm 
door mijn hoofd: het symfonieorkest. Hout, 
koper en slagwerk in combinatie met strijkers 
maken het symfonieorkest tot een klankvol en 
kleurrijk geheel. Met deze kennis zie ik het voor 
mezelf dan ook iedere week als een grote uitda-
ging om door middel van balans, mengklanken 
en timbre het gerelateerde orkest te benaderen. 

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Een van de hoogtepunten was een project met 
het Trompetterkorps der Koninklijke Mare-

PASPOORT
Naam: Ido Gerard Kempenaar.

Geboortedatum: 17 mei 1980.

Geboorteplaats: Leeuwarden.

Woonplaats: Buitenpost.

Instrument(en): slagwerk, piano, euphonium 

en sinds kort viool.

Muziekopleidingen: slagwerk en hafabra-di-

rectie aan het Conservatorium te Groningen. 

Momenteel studie Orkestdirectie bij Arjan Tien. 

Begonnen bij: brassband Concordia Buiten-

post.

Dirigent bij: brassband Halleluja Menaam, 

fanfare Beatrix Doezum en fanfare Joost Wiersma 

Jistrum.

Overige functies/activiteiten: slagwerker 

bij het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaus-

see; arrangeur voor hafabra-orkesten; solist bij 

hafabra-orkesten, remplaçant bij symfonieorkesten 

en docent slagwerk. 
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chaussee in de zomer van 2015. Dit jaar mocht 
ik het ZomerOrkest Nederland dirigeren. Mooi 
was ook het dirigeren van Beethoven 5 met het 
London Classical Soloists Orchestra in februari 
2015. Daarnaast heb ik onlangs in Berlijn de 8e 
symfonie van Beethoven mogen dirigeren. Met 
mijn vaste verenigingen heb ik eerste prijzen met 
onderscheiding behaald. Met brassband Halle-
luja heb ik meerdere malen een nationale titel 
gewonnen tijdens de NBK en met fanfare Joost 
Wiersma in 2012 de ONFK. Ook heb ik met 
Joost Wiersma vele mooie concerten gegeven 
met onder meer Ernst Daniel Smid, Tania Kross 
en Cor Bakker. 

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Een noodzakelijk kwaad wil ik concoursen niet 
noemen. Ik merk dat mijn verenigingen er graag 
naar toe gaan. Met name de ONFK, NBK en het 
WMC staan bij mijn verenigingen hoog op de 
agenda. Tijdens het repetitieproces probeer ik 
er alles aan te doen om zo goed mogelijk voor 
de dag te komen en het uiterste uit het orkest 
te halen. In combinatie met sectierepetities, 
studiedagen gastdirigenten en studieweekenden 
merk ik wel dat het orkest op een hoger level gaat 
spelen. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat 
een concours het orkest een noodzakelijke boost 
geeft. Maar van concerten waarmee je je vaste 

donateurs en andere bezoekers een geweldige 
avond bezorgt, word ik echt heel blij. 

Het repertorium van verplichte werken is 
met ingang van 2016 vervallen. Wat vind 
je daarvan?
Ik heb hier geen enkel probleem mee. Ik weet zelf 
wat de sterke en zwakkere punten binnen mijn 

orkest zijn. Door daar een passend stuk voor uit te 
zoeken kan ik deze punten verbeteren. 

Stelling: De beoordeling op concoursen is 
te streng.
Ja, wat is te streng? Als je naar een concours gaat, 
weet je dat er in eerste instantie op meetbare 
punten, zoals balans, zuiverheid, ritmiek etc, 
gejureerd wordt. Je hebt het als dirigent zelf in 
de hand om samen met je orkest in welke divisie 
dan ook aan die meetbare punten te werken. 
Waar je over kunt twisten is het fijne laagje verf 

dat je er overheen legt nadat je met je orkest de 
stukken in de grondverf hebt gezet. Dat laagje 
hoeft niet bij de jury in de smaak te vallen. Ik 
vind dat hier eigenlijk ook niet op gejureerd kan 
worden. Je vindt het mooi of niet. Een kwestie 
van smaak. Dat zijn onmeetbare punten waar 
niet over te twisten valt. De één eet een patatje 
pinda de ander heeft liever een patatje mayo. 

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Scholen en muziekverenigingen zouden meer 
samen kunnen werken. Begin klein met kennis-
maken en plezier maken. Het AMV-aspect moet 
terugkeren in het basisonderwijs, wat mij betreft 
in samenwerking met de plaatselijke muziekver-
eniging. Elke week verplicht twee uur AMV zou 
voor de leerlingen geweldig zijn. 

Hoe zou de muzieksector de aantrekkings-
kracht op de jeugd kunnen verhogen?
Muziekles moet gewoon leuk en luchtig zijn. Elk 
kind zou muziekles moeten kunnen volgen. Het 
moet betaalbaar zijn voor een ieder. Maar door 
het terugdraaien van subsidiegelden is muzie-
kles helaas niet meer voor iedereen betaalbaar. 
Dus zal je als muzieksector op zoek moeten gaan 
naar alternatieve inkomsten. Gelukkig zie ik dit 
om mij heen steeds meer gebeuren. En zie ik ook 
dat muziekonderwijs weer gestaag toeneemt. 

Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Als ik mijn zoontje met dansen, springen en 
zingen zie genieten van muziek kan ik me niet 

voorstellen dat andere kinderen daar geen 
plezier aan zouden beleven. Als AMV terugkeert 
en er is betaalbaar muziekonderwijs voor ieder 
kind zie ik de toekomst positief in. Muziek is 
één groot feest en dat moeten we uitstralen als 
muzieksector. 

Wat zijn je ambities als dirigent?
Mijn ambities zijn breed. Ik zie mijn loopbaan 
als een rijdende trein die het eindstation nog 
lang niet heeft bereikt. Als er iets moois op de 
spoorrails voorbij komt, grijp ik het aan.   

‘ Als dirigent mag je bepalen 
hoe de compositie uiteindelijk 
gaat klinken’

55



Percussiegroep Ridderster uit Ridderkerk heeft 
het slim aangepakt. De drumband heeft voor de 
freestyle Marching & Music Contest in Elburg 
een werk op maat laten schrijven, maar er wel 
voor gezorgd dat alle reglementair verplichte 
exercitieverrichtingen erin voorbijkomen. 
Ridderster is dan ook één van de drie deelne-
mers voor wie de pilot in Elburg niet alleen als 
test geldt, maar ook meteen meetelt als officiële 
bondswedstrijd. “Toch komen we hier niet 
alleen voor de punten”, licht tambour-maître 
Samantha Been toe. “We zijn vanaf dag één 
voorstander van meer vrijheid op concoursen. Je 
presenteren op een concours doe je niet alleen 
voor jezelf of voor de jury, maar ook om het pu-
bliek te vermaken. Deze formule spreekt daarbij 
veel meer aan. Bij een traditionele marswedstrijd 
begint iedereen bij punt A en eindigt iedereen 
bij punt B. Tussendoor doet elk korps dezelfde 
verplichte figuren. Op den duur heb je het alle-
maal wel een keer gezien. Door meer vrijheid te 
bieden, wordt de uitdaging voor de muzikanten 
groter. Ook het publiek zal meer gefocust zijn op 
wat er allemaal gaat gebeuren. Het stelt de korp-
sen in staat een groter whow-effect te creëren.”

Zeven verenigingen melden zich deze middag 
in het sportpark van Elburg aan de start van de 
door de Muziekbond Gelderland Flevoland uit-
geschreven freestyle Marching & Music Contest. 

De bond wil met dit initiatief de deelname aan 
marsconcoursen zowel voor muzikanten als 
voor het publiek aantrekkelijker maken. De deel-
nemers krijgen de mogelijkheid om een volledig 
vrij programma te presenteren, zowel in mu-
ziekkeuze als in exercitieverrichtingen. Door te 

kiezen voor een wedstrijd in de openlucht hoopt 
de organisatie ook meer publieke belangstelling 
te trekken. Doordat de deelnemers op het kunst-
gras van het voetbalterrein niet gebonden zijn 
aan de beperkte afmetingen van een sporthal, 
beschikken ze tevens over de mogelijkheid om 

De doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) dubt al jaren over de opzet van de 

marswedstrijd. Met allerlei experimenten wordt geprobeerd om een aantrekkelij-

kere formule te vinden voor de meest traditionele concoursvorm in de amateur-

muziek. De Muziekbond Gelderland Flevoland bood de deelnemers tijdens een 

Marching & Music Contest (MMC) in Elburg meer vrijheid in de programmakeuze 

en de uit te voeren exercitieverrichtingen. Het ei van Columbus?
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Whow-effect op de 
freestyle marswedstrijd

Wierings Trompetter Korps.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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extra loop- en exercitieonderdelen uit te voeren. 
Ter afsluiting van het wedstrijdgedeelte maken 
de korpsen een muzikale rondgang langs de 
drukbevolkte terrasjes in het pittoreske centrum 
van het vestingstadje. De pilot wordt onder-
steund door de doelgroep SMP van de KNMO. 

Korpsen kunnen kiezen uit twee wedstrijdvor-
men. Bij deelname aan de pilot freestyle hebben de 
deelnemers volledige vrijheid in de programma-
keuze en de uit te voeren exercitieverrichtingen. 

De muziek moet wel passen bij het niveau van het 
korps. Deelnemers die voor deze mogelijkheid 
kiezen, kunnen zich niet plaatsen voor de Neder-
landse kampioenschappen van de KNMO. Naast 
het freestyle-experiment bestaat ook de mogelijk-
heid om aan een regulier marsconcours deel te 
nemen. Ook hierbij is de programmakeuze vrij, 
maar moeten de uit te voeren werken wel voldoen 
aan het niveau van de divisie waarin het korps 
uitkomt. Bovendien moeten bij dit concours ook 
de voorgeschreven verplichte exercitieverrichtin-
gen worden uitgevoerd. De deelnemers aan deze 
wedstrijd kunnen zich wel kwalificeren voor de 
Nederlandse kampioenschappen*. 

‘ Op den  
duur heb je 
het allemaal 
wel een keer 
gezien’

Muzikante van Ridderster.

Drumband Hasselts Fanfare.

Oranje Minnertsga. 

OBK Bennekom. 
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Voor het Wierings Trompetter Korps is de pilot 
in Elburg aanleiding geweest om voor het eerst 
sinds lange tijd weer eens aan een concours 
deel te nemen. “We zijn altijd een straatband 
geweest”, legt instructrice Petra Seel uit. “De 
afgelopen tien jaar hebben we niet meer aan een 
concours deelgenomen. Dat we hier ons eigen 
ding kunnen doen, sprak ons wel aan. Vandaar 
dat we deze uitdaging zijn aangegaan om te 
kijken waar we op dit moment staan.”
Jong AMGD uit Kampen heeft niet zozeer van-
wege de vrije formule voor Elburg ingeschreven, 
maar vooral om ervaring op te doen. “Natuurlijk 
is het wel leuk om eens een diagonaal te kunnen 
trekken, maar we zijn vooral hier naartoe geko-
men om te kunnen beoordelen hoe het korps 
in de openlucht klinkt. Dit is in ieder geval veel 
mooier dan optreden in een sporthal”, constate-
ren marsinstructeur Ronny Palland en dirigent 
Richard van Eden tevreden.

De uitstraling van de marswedstrijd is een 
telkens terugkerend thema in dit blad. Dat er 
enkele jaren geleden het meer popiejopie klin-
kende naamkaartje Marching & Music Contest 
aan is gehangen, doet niets af aan het feit dat de 
uiterste houdbaarheidsdatum voor het indoor 
mars- en concertconcours voor marcherende 
korpsen in zicht is. Het aantal deelnemers neemt 
ieder jaar af. Tribunes worden voornamelijk 
bevolkt door familie, vrienden en supporters 
van de deelnemende muzikanten. Een concours 
zoals in Elburg waarop de deelnemers vrij zijn 
in de keuze van hun programma is de zoveelste 
poging om de kwakkelende patiënt weer een wat 
gezondere kleur te geven.
 “We hebben vroeger veel aan marsconcoursen 
meegedaan, maar dat is de laatste tijd minder ge-
worden”, verklaart dirigent Willem Schoonheim 
van drumband OBK uit Bennekom. “We hebben 
onze bakens wat meer verzet naar het musice-
ren. Daardoor staan er meer uitdagingen op het 
programma, dan alleen meedoen aan wedstrij-
den.” Toch juicht Schoonheim het toe dat er 
initiatieven worden genomen om de marswed-
strijd nieuw leven in te blazen. Wat hem betreft 
gaat het freestyle concept in Elburg nog niet ver 
genoeg. “Waarom zou je een taptoe niet kunnen 
combineren met een concours?”, is zijn idee.
Drumfanfare Oranje uit Minnertsga is regel-
matig van de partij tijdens marswedstrijden. De 
deelname aan de freestyle wedstrijd moet het be-
gin worden van een nieuwe muzikale koers. “We 
merken dat jongeren een ander gevoel hebben 
bij een marcherend korps”, zegt dirigent Guus 
Pieksma. “We willen weliswaar geen showorkest 

zijn, maar wel het publiek meer vermaken. Daar-
voor is meer nodig dan alleen een marcherend 
en een stilstaand werk uitvoeren. Dit freestyle 
concept ligt ons wel. Je merkt nu al dat het pu-
bliek enthousiaster reageert. Dit geeft onze club 
een nieuwe impuls. Ook al omdat onze dansers 
dan een volwaardig onderdeel kunnen zijn van 
het programma. Wat ons betreft mag de formule 
binnen de reglementen worden doorgevoerd.”

De MBGF is niet de enige die de marswedstrijd 
uit het slop probeert te halen. Wie de muziekka-
lender erop naslaat zal ontdekken dat er langza-
merhand een wildgroei is ontstaan aan allerlei 
initiatieven om een van de oudste disciplines 
in de amateurmuziek nieuw leven in te blazen. 
Overigens zonder dat dit tot nu toe geleid heeft 

in baanbrekende resultaten of besluiten. De vrije 
formule die in Elburg gehanteerd wordt, slaat 
weliswaar aan bij de deelnemers. Maar de orga-
nisatie had stilletjes gehoopt dat er ook meer 
publiek op af zou komen. Dat is absoluut niet het 
geval. De tribune in het sportpark is net als bij 
een indoorwedstrijd voornamelijk bevolkt door 
de aanhang van de deelnemende korpsen. Met 
zeven deelnemers loopt ook de belangstelling 
bij de korpsen niet bepaald over. Het heeft er 
zelfs een tijd naar uitgezien dat het evenement 
vanwege onvoldoende inschrijvingen afgeblazen 
zou moeten worden. Ook het plan om zieltjes te 
winnen voor de marswedstrijd komt niet uit de 
verf. Het gros van de deelnemers behoort tot de 
vaste kern van korpsen die toch al vrijwel ieder 
jaar aan een of meerdere wedstrijden meedoet. 

De drumband van Hasselts Fanfare trekt langs de terrasjes in Elburg.

Schutterij Sint Sebastiaan Zieuwent-Mariënvelde.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Het geringe aantal inschrijvingen noopt de orga-
nisatie om een min of meer gekunsteld program-
ma in elkaar te steken waarbij iedere deelnemer 
kort na elkaar één keer als proef en één keer voor 
het ‘echie’ het wedstrijdveld betreedt. Twee keer 
in korte tijd hetzelfde voorgeschoteld krijgen, is 
natuurlijk dodelijk om het publiek op het puntje 
van de stoel te houden. Zeker als er tussen de op-
tredens door vaak ook nog lange pauzes vallen. 
Gelukkig zijn er een of twee korpsen die tijdens 
de proef een ander programma presenteren dan 
tijdens de echte wedstrijd. 

Is het experiment in Elburg daarmee mislukt? 
Nee, zeker niet. De vrije invulling biedt zeker 
perspectieven. Hoewel daarmee wel de grenzen 
tussen mars en show erg vervagen. Enkele deelne-
mers hadden met hun optreden beslist geen gek 
figuur geslagen op de Open Dutch Showcorps 
Championships (ODSC) die diezelfde dag (ook 
alweer zoiets) in Assen gehouden werden. Elburg 
leert verder dat het wat de aantrekkingskracht op 
het grote publiek betreft niet veel uitmaakt of je je 
terugtrekt op een voetbalveld of in een sporthal. 
Wie - wellicht tegen beter weten in - nog altijd 

een greintje hoop koestert dat marswedstrijden 
publiekstrekkers zijn: forget it. Op grote belang-
stelling van buitenaf hoef je in beide gevallen niet 
te rekenen. Optreden in een sportpark biedt de 
deelnemers hooguit wat meer bewegingsvrijheid 

om hun show te presenteren. Wil je met de mars-
wedstrijd echt een stap vooruit maken, dan zul je 
ermee de boer op moeten gaan. U weet wel: het 
verhaal van Mozes (of was het nu Mohammed) en 
de berg. Tijdens het afsluitende defilé door de toe-
ristische kern van Elburg blijkt dat marcherende 
korpsen nog wel degelijk op publieke waardering 
kunnen rekenen. Bij het passeren van de overvolle 
terrasjes klinkt telkens een enthousiast applaus. 

Dat moet toch ook de deelnemende muzikanten 
meer voldoening geven dan in een achterafzaaltje 
of op een verlaten sportterrein spelen voor drie in 
een voicerecorder sprekende heren en een hand-
vol familie, vrienden en kennissen. Nederland 

beschikt over steden en 
dorpen met prachtige 
sfeervolle pleinen 
of markten. Ook 
kent ons land tal van 
grootschalige culturele 
evenementen. Zou 
het - afgezien van de 
weersafhankelijkheid - 
nu echt zo moeilijk zijn 
om op zo’n aanspre-

kende locatie of meeliftend in de kantlijn van 
zo’n cultureel festijn een marswedstrijd op touw 
te zetten? Genoeg geëxperimenteerd, knopen 
doorhakken.

* De jury in Elburg bleek achteraf niet gerech-
tigd om een officiële bondswedstrijd te jureren. 
De KNMO zoekt in samenspraak met de gedu-
peerde korpsen naar een oplossing.  

Jong AMDG Kampen.

Oranje Minnertsga in de straten van Elburg.Percussiegroep Ridderster Ridderkerk.

‘ Je merkt nu al dat het 
publiek enthousiaster 
reageert’
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Doorgewinterde professionele musici van Het 
Gelders Orkest, gelouterde solisten op bastrom-
bone, gitaar en orgel, leden van harmonieën en 
fanfares, tientallen koorzangers en kinderen die 
nog maar één of twee jaar een instrument bespe-
len. De hele piramide van de muziekwereld stort 
zich zaterdag 15 oktober in de Eusebiuskerk in 
Arnhem in een gezamenlijk muzikaal avontuur. 
In de klankbelevenis Sound Trip XXL spelen 
muzikanten uit allerlei verschillende disciplines 
en van de meest uiteenlopende niveaus ieder 
hun eigen rol. Diversiteit, ontmoeting, inspiratie 
en passie zijn de ingrediënten van het muzikale 
experiment waarmee de stichting Muziekplat-
form Oost het tiende seizoen van de concertse-
rie HRFSTWND inluidt.

De deelnemers aan HRFSTWND Sound Trip 
XXL kleuren muzikaal normaal gesproken keu-
rig binnen de lijntjes. Maar het kan ook anders, 
stelt componist en dirigent Carlo Balemans, 
het creatieve brein achter het concept. Tijdens 
Sound Trip XXL staan slechts de contouren van 
het uit te voeren werk vast. De rest wordt ter 
plaatse spontaan ingevuld. Dat gaat als volgt. 
Het Gelders Orkest beschikt over het raamwerk 
waarop een deel van de muziek is uitgeschre-
ven en waarop ook allerlei aanwijzingen staan 
vermeld. De overige deelnemers beschikken 
over kaarten met melodielijnen in verschillende 
niveaus. Deze motieven zijn allemaal voorzien 
van een nummer. Iedere deelnemers kiest een 
kaart van het niveau dat hij denkt aan te kunnen. 
De melodielijnen kunnen tegelijk worden 
gespeeld of elkaar opvolgen. Dirigent Balemans 
fungeert voornamelijk als regisseur die aangeeft 
welke groep welk nummer speelt. De diverse 
solisten krijgen ruimte om te improviseren. Zo 
ontstaat een anderhalf uur durende creatie die 
pas op het moment suprême zijn definitieve 
muzikale vorm krijgt. Het publiek kan zich 
tijdens de uitvoering vrij bewegen, lekker in de 
relaxstand luisteren of gezellig een drankje nut-
tigen. De akoestiek van de Eusebiuskerk en de 
hele entourage met speciale belichting versterkt 
het effect van de muzikale expeditie. Zo ontstaat 
een Gesamtkunstwerk waarvan iedere aanwezige 
deelgenoot is. Dat is zelfs voor de ervaren musici 

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 editie een vooruitblik op de muzikale belevenis 

HRFSTWND Sound Trip XXL op zaterdag 15 oktober in de Eusebiuskerk in Arnhem. 
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HRFSTWND 10 opent 
met muzikale beleving

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. 

Carlo 

Balemans: 

bedenker van 

Sound Trip 

XXL.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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van Het Gelders Orkest iets nieuws. “Het is een 
totaal andere werkwijze dan het orkest gewend 
is”, zegt Pam Hoftijzer, coördinator educatie bij 
Het Gelders Orkest. Ze geeft toe dat de musici 
dat best wel moeilijk vinden. Dat begint al bij 
de bibliothecaris die zich afvraagt wat hij met 
die rare partituren aan moet. Toch is volgens 
Hoftijzer iedereen heel enthousiast. “Het is mijn 
taak om uit te leggen wat het belang hiervan is, 
namelijk dat op een andere manier met muziek 
bezig zijn en samenspelen met allerlei niveaus, 
muziek veel toegankelijker maakt voor iedereen. 
Amateurmuzikanten ervaren dat ze gewoon met 
Het Gelders Orkest kunnen samenspelen en dat 
ze daar een herkenbare rol in kunnen vervullen.”

Behalve twintig leden van Het Gelders Orkest 
doen Philharmonie Gelre en de Christelijke 
Muziekvereniging Hattem mee aan de opening 
van de tiende editie van HRFSTWND. Beide or-
kesten hebben de afgelopen jaren meegeholpen 
om de concertserie op de kaart te zetten. Verder 
spelen de muzikantjes van de Spelenderwijs-

orkesten uit Zevenaar, Oosterhout en Wijchen 
hun partijtje mee met de professionele musici. 
Vocale inbreng komt van Koorschool Arnhem 
en scholieren van het Candea College uit Dui-
ven. Solisten zijn Jaap Zwart (orgel), Dick Bolt 
(bastrombone) en iET (zang/gitaar). Ook zijn 
er plekken open gehouden voor blazers uit de 
hafabrawereld die niet terugschrikken voor een 
muzikale sprong in het diepe. In totaal komen 
250 muzikanten op deze avond in actie. 
Organist Jaap Zwart heeft al ervaring opgedaan 
met het concept. “Het wordt geen ratjetoe 
van muzikanten die de hele avond door elkaar 
spelen” legt hij uit. “Het is vooral reageren op 
wat er gebeurt. Een soort geleide improvisatie. 
Het is ook een heel andere manier van instu-
deren dan de meeste musici gewend zijn. Mijn 
ervaring is dat het zorgt voor een heel ander 
begrip van muziek. Na een normaal concert zeg 
je vaak: ‘dat was een mooi werk’. Maar doordat 
je zelf veel meer in het stuk zit, is de beleving 
groter. Je hoort veel meer het effect als je blaast 
op je trompet en iemand anders in een andere 

hoek van de kerk daar op reageert. Ook timing 
is heel belangrijk. Je moet weten wanneer je 
kunt beginnen en wanneer moet je stoppen. Dat 
draagt allemaal bij aan een grotere speelvreugde 
bij muzikanten.”
Pam Hoftijzer vult aan: “Het Gelders Orkest 
heeft met de solisten enkele repetities gepland. 
Dat is niet om die melodielijnen in te stude-
ren, maar vooral om te kijken hoe ze op elkaar 
moeten reageren. Want hoewel de uiteindelijke 
uitvoering heel anders kan zijn, moet je wel de 
aanwijzingen leren wanneer er wel of niet iets 
van je verwacht wordt. Dat is ook voor professi-
onele musici iets nieuws: ze gaan meespelen met 
het spelen van muziek.”

Voor Zwart krijgt het concert ook nog een 
emotionele lading. Hij neemt in de Eusebiuskerk 
plaats achter het orgel waar zijn grootvader ooit 
op speelde. Het Strumphlerorgel stond oor-
spronkelijk in de Hersteld Evangelisch Lutherse 
kerk in Amsterdam waar Jan Zwart van 1900 tot 
1937 organist was. Na de oorlog is het orgel naar 
Arnhem verhuisd. Hij wijst erop dat improvi-
seren vroeger heel gewoon was, maar dat deze 
vaardigheid door de jaren heen naar de achter-
grond is verdwenen. “Als je in de geschiedenis 
duikt zie je dat improviseren de gebruikelijke 
manier van doen was. We leven nu in een tijd 
waarin we alleen muziek uitvoeren van anderen. 
Dat hele improvisatietalent is eigenlijk vernie-
tigd. Alle creativiteit is in de kiem gesmoord. Nu 
zie je dat dat toch weer wat meer opbloeit. Het is 
een soort golfbeweging. Ik heb de indruk dat de 
jeugd daar ook wat makkelijker in meegaat. Het 
past weer wat meer in deze tijd. Leuk dat Carlo 
Balemans het aandurft om hiermee op deze 
manier te experimenteren. Op de avond van de 
uitvoering wordt er muziek ten gehore gebracht 
die voor iedereen verrassend is. Niemand heeft 
het ooit gehoord.” 

Blazers van harmonieën, fanfares of brassband 

kunnen zich nog tot 15 september via de website 

HRFSTWND.nl aanmelden om mee te doen met 

HRFSTWND Sound Trip XXL. 

Kaarten voor het bijwonen van het concert op 

15 oktober in de Eusibiuskerk in Arnhem voor de 

speciale jubileumprijs van 10 euro zijn alleen in 

de voorverkoop verkrijgbaar. Info op HRFSTWND.nl.

‘ Ze gaan meespelen 
met het spelen van 
muziek’

Sfeerbeeld van een eerdere uitvoering van Sound Trip XXL in Rotterdam.
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“We zijn zo enthousiast over deze dag dat we 
onze vereniging al bij voorbaat hebben aange-
meld voor volgend jaar”, zegt Alberdien Okken, 
altsaxofoniste van De Harmonie uit Winscho-
ten. “De overtocht met de boot, het vervoer met 
het lokale treintje, de onderlinge sfeer tussen 
de muzikanten. Het was allemaal erg leuk. Het 
buitenoptreden voelde heel ontspannen. Er 
werd geluisterd, meegeklapt, mensen zaten op 
stoeltjes, op het gras. Heerlijk sfeervol allemaal. 
We hebben een heel plezierige dag gehad.” 
Ook bugelist Han Holtkuile van muziekvereni-
ging Ons Genoegen uit Heino kijkt terug op een 

mooie dag. “Via onze dirigent hoorden we dat 
er op het Duitse eiland Borkum een hafabra-fes-
tival werd georganiseerd. Iets nieuws onderne-
men staat bij onze vereniging al jaren hoog in 
het vaandel. Vandaar dat we meteen hiervoor 
hebben ingeschreven. Drie kwart van onze leden 
heeft er meteen een weekeindje uit aan vastge-
koppeld. Dat onze vereniging de publieksprijs 
won was een machtig mooie opsteker voor de 
energie die we in dit soort optredens stoppen.”

Met de organisatie van een muziekfestival 
op het Duitse Waddeneiland Borkum bood 

muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) 
muziekverenigingen de mogelijkheid om het 
seizoen op een mooie manier af te sluiten. De 
eerste editie bood ruimte aan 500 muzikanten. 
Zestien verenigingen uit de vier noordelijke 
provincies schreven in. Naast de uitvoering 
van een concertwerk uit het repertorium in 
het plaatselijke cultureel centrum Kulturinsel, 
kregen de verenigingen de gelegenheid om zich 
tijdens een buitenoptreden te presenteren aan 
de vele toeristen die het eiland bezoeken. Behal-
ve muziek lokten Bier, Grillwurst en Pommes 
mit Mayo vier- tot vijfhonderd belangstellenden 
naar het terrein rond de Kulturinsel waar de 
orkesten zich in de openlucht presenteerden. 
“Als de buitenoptredens verplaatst worden naar 
het centrum van Borkum bereik je ongetwijfeld 
nog meer toeristen en eilandbewoners”, is de tip 
van de beide deelnemers aan het adres van de 
organisatie.

Terwijl Paulus de Jong bij zijn afscheid de 
muzikanten van brassband Looft den Heer uit 
Beetgumermolen naar de zege in de concertzaal 
leidde, won fanfare Ons Genoegen uit Heino 
de publieksprijs. “Het experiment van de MGD 
om een blaasmuziekfestival te plannen bij onze 
oosterburen is een groot succes geworden”, 
kijkt MGD-secretaris Romi Valkema terug. “Na 
afloop zijn de organisatie en de gastheer in volle 
tevredenheid in overleg gegaan om een datum 
voor 2017 vast te leggen.” De geboorte van een 
nieuwe traditie? 

Het Friese eiland Schiermonnikoog mag zich al 59 jaar in het eerste weekeinde 

van juni verheugen in de komst van vele honderden muzikanten en zangers. In 

het begin van de zomer werd nog een tweede Waddeneiland overspoeld met 

muzikanten. De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) zette voor de eerste 

keer een muziekfestival op het Duitse eiland Borkum op touw. 
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Muziekfestival Borkum: 
een traditie geboren?
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De muzikanten van de  Junior Jazz Unlimited 
Bigband raken er nog steeds niet over uitgepraat. 
Met veel plezier kijken ze terug op hun deelna-
me aan Holland’s Got Talent. Floor Klop: “Een 
unieke ervaring. Als band zouden we ons nooit 
zo snel opgeven voor een show, maar toen de 
kans zich eenmaal voordeed, hebben we deze 
aangenomen en zijn we het avontuur aangegaan.” 
Marnix van der Tas was vooral onder de indruk 
van de hoge kijkcijfers. “Twee miljoen mensen 
keken naar de show. Dat maakt onze deelname 
extra geslaagd.” Optreden voor televisie was ook 

voor trompettist Kris Kraanen erg bijzonder. “Ik 
vond onze deelname een heel leerzame ervaring. 
Ook met alles wat er bij een televisieoptreden 

komt kijken. Het lijkt me gaaf om dit eens vaker 
mee te maken.” Ook bij Lourens van de Zwaag 
heeft het optreden voor televisie veel indruk 
gemaakt. “Het was heel bijzonder en anders 
dan een gewoon optreden. Hoeveel er aan een 
showact die voor ons begrip heel kort is (twee 
minuten, red.) vooraf gaat, is meer dan ik had 
kunnen bedenken. Daarnaast was het ook wel 
gek om mezelf terug te zien op televisie.” Tijn 
Weidner: “Het was voor ons iets heel nieuws. Bij 
een optreden voor televisie is alles anders dan bij 
een gewoon optreden. Een leuke ervaring.”
De Junior Jazz Unlimited Bigband is een ensem-
ble van de jazzafdeling van Muziekschool Am-
sterdam en ging in 2014 onder leiding van Peter 
Guidi (66) van start. De deelname aan Holland’s 
Got Talent is voor de band een mooie tastbare 
herinnering en staat natuurlijk niet verkeerd op 
het cv. “De Junior Jazz Unlimited kreeg van de 
redactie van de talentenjacht een uitnodiging om 
mee te doen”, legt Guidi uit. “Een van de redenen 
daarvoor was dat er nog nooit een jazzbigband 
had meegedaan.” De docent, saxofonist en flui-
tist heeft er geen spijt van dat hij met zijn band 

Onder het motto ‘jong geleerd, jong gedaan’ deed de Junior Jazz Unlimited 

Bigband in het voorjaar mee met het televisieprogramma Holland’s Got Talent. 

De jeugdige muzikanten in de leeftijd van 14 tot 18 jaar reikten zelfs tot de halve 

finale. Zowel muzikaal als visueel maakten de leerlingen van docent Peter Guidi 

indruk op het publiek. 
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Junior Jazz let the 
good times roll

‘ Het was wel gek om mezelf  
terug te zien op televisie’

BLAASMUZIEK BIG BAND
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op de uitnodiging is ingegaan. “Het heeft alleen 
maar winstpunten opgeleverd. Er is ontzettend 
hard gewerkt en twee miljoen mensen zagen en 
hoorden swing en jazz. Een betere reclame kun 
je niet hebben.”
De meeste bandleden speelden hiervoor bij 
dezelfde opleiding al bij de Jazz Kids en de Jazz 
Juniors. De ‘jonge muzikale honden’ kennen 
elkaar dus al lang. Spelen in de bigband spreekt 
Marnix van der Tas erg aan. “De jeugd van tegen-
woordig is veel met house en popmuziek bezig, 
terwijl ze bijna niet naar jazz luisteren. Ik speel 
graag in een bigband omdat ik van jazz hou en 
verder is muziek maken ook leuker als je dat met 
een groep doet.” Kris Kraanen vertelt over zijn 
muzikale belevenissen bij de Junior Jazz Unlimi-
ted Bigband. “Het is superleuk om als jonge mu-
zikant in zo’n geweldig gezelschap te spelen. De 
mensen, de muziek, alles is gewoon leuk bij ons. 
Je moet het zien als een grote familie die met 
elkaar afspreekt om muziek te maken, maar ook 
om gezellig naar de bios te gaan bijvoorbeeld. 
Dat creëert een geweldige sfeer voor, tijdens 
en ook na het spelen.” Voor Lourens van der 
Zwaag gaat niets boven optreden voor publiek. 
“Omdat er zoveel optredens per jaar zijn, ga je je 
vanzelf steeds beter op je gemak voelen op het 
podium. Daardoor kun je nog meer genieten van 
het optreden en het publiek nog meer van jou.” 
Ook Tijn Weidner heeft het uitstekend naar zijn 
zin bij de band: “Ik kan me als muzikant goed 
ontwikkelen binnen de band en er heerst een 
fijne sfeer.” 

Tijdens de lessen worden de nummers tot in 
de perfectie ingestudeerd. “Peter zorgt ervoor 
dat de dynamiek, de frasering, alle passages tot 
in de puntjes zijn uitgewerkt.” Toch gaat niets 
boven live optreden voor publiek. Tijdens de 
concerten geeft Guidi zijn band alle ruimte om 
muziek te maken. “Bijzonder van Peter is dat 
hij de band tijdens een optreden wel leidt, maar 
niet dirigeert”, leggen de bandleden uit. “Hij tikt 
af, wijst zo nu en dan aan wie een solo voor zijn 
rekening mag nemen en verder laat hij ons spe-
len.” Voor de muzikanten zijn de optredens dan 
ook leerzamer dan de lessen. Lourens: “Je leert 

om op elkaar te vertrouwen tijdens het samen-
spel. Fouten die je maakt waar het publiek bij is, 
zul je nadien niet zo snel meer maken.” Marnix 
hierover: “Ik leer meer van een optreden omdat 
je dan optimaal moet presteren voor de mensen 
die een kaartje hebben gekocht. Maar natuurlijk 
zijn lessen ook erg belangrijk om de stukken he-
lemaal perfect te kunnen spelen.” Tijn verwijst 
in dit verband naar een gevleugelde uitspraak 
van de bandleider: “Peter zegt altijd: ‘playing a 

piece on stage is worth more than playing that 
piece 10 times during rehearsal’.” 
 
De muzikanten hebben het uitstekend naar hun 
zin bij de jongerenbigband. Maar of ook hun 
toekomst in de muziek ligt, is nog onzeker. Kris: 
“Ik ben zeker van plan om door te gaan met 
jazz, bigbandmuziek, noem maar op. Ik vind het 
echt heel erg leuk en interessant. Bij de bands 
waar ik nu bij zit, is ook het gezelschap gewoon 
superleuk. Wat eerst je muzikale collega’s zijn, 
worden vrienden waar je mee op vakantie gaat. 
Voor mijn beroep zou ik een veelzijdige muzi-

kant, arrangeur, dirigent 
willen worden. Met eigen 
bandjes bezig zijn. Als ik 
ervan kan leven, zou ik het 
met groot plezier willen 
doen.” Marnix daaren-
tegen ziet voor zichzelf 
geen toekomst als brood-
muzikant weggelegd. “Ik 
wil geen musicus worden, 

maar zou het wel leuk vinden om saxofoon te 
blijven spelen.” 
Bandleider Peter Guidi geniet van zijn jonge 
muzikanten. Hij is de oprichter en al dertig jaar 
de aanjager van de jazzafdeling en coördinator 
bij de Muziekschool Amsterdam. “Er is ontzet-
tend veel talent hier op de Amsterdamse mu-
ziekschool. Ze groeien niet alleen als muzikaal 
talent, ook als mens. Dat doet me goed. Daarom 
zeg ik als slotakkoord: let the good times roll.” 

‘ Twee miljoen  
mensen keken  
naar de show’
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Opgericht als drumband der Verkenners met 
de ambitie om de eer van het Bossche scouting-
district - met geleend instrumentarium muzi-
kaal - hoog te houden groeide de Jeroen Bosch 
Verkennersband in zestig jaar uit tot een gedis-
ciplineerd jachthoornkorps met een bijzondere 
‘sound’ van natuurtonen en uitstraling.  
De 500e sterfdag van naamgever Jeroen Bosch, 
één van de bekendste Nederlandse kunst-

schilders, was op 8 mei jl. aanleiding voor een 
massaserenade, samen met andere korpsen uit 
’s-Hertogenbosch. “Een initiatief van onze club 
om muzikaal stil te staan bij de afsluiting van de 
Jeroen Bosch-tentoonstelling. Met ongeveer 200 
muzikanten - ook vanuit de Koninklijke Har-
monie ‘s Hertogenbosch, Drumfanfare Exempel 
en Harmonie De Oude Post - hebben we aan de 
voet van zijn standbeeld op De Markt van Den 

Bosch een ode gebracht aan Jeroen Bosch.” Aan 
het woord is Bart van Liempt, al veertig jaar lid 
en trotse hopman van de Jeroen Bosch Verken-
nersband uit ’s-Hertogenbosch. Hopman, want 
de wortels van dit korps liggen toch vooral in 
de scouting, terwijl kunstschilder Jeroen Bosch 
daar niet zoveel mee had. Voor deze bandnaam 
is vlak na de oprichting al gekozen. Van Liempt: 
“Eerlijk gezegd was dat vooral om de verbon-

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen   

vereniging in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van de Jeroen 

Bosch Verkennersband uit ‘s Hertogenbosch.
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The Beatles op 
 natuurtonen van de 
Jeroen Boschband 

SHOW MARS PERCUSSIE VERENIGINGSPROFIEL
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denheid met de stad Den Bosch aan te geven. We 
vinden het belangrijk om ons als mars- en show-
band regelmatig in de eigen stad te presenteren.”  
 
“Nederland telt niet zoveel jachthoornkorpsen 
met een bezetting en een niveau zoals die van 
de Jeroen Bosch Verkennersband”, vervolgt Van 
Liempt. De basis wordt gevormd door jacht-
hoorns in een es-stemming, die een bereik van 
negen natuurtonen inbrengen in een doorgaans 
driestemmige partijverdeling. De bes/es-trom-
petten beschikken over twaalf natuurtonen en 
worden ook verdeeld over twee of drie partijen, 
evenals de bastrompetten in bes/es. Twee of 
drie sousafoons completeren de blazerssectie. 
Marstrommen, de basdrum en bekkens zorgen 
voor de ritmiek. “De sound van ons korps is heel 
bijzonder, juist omdat het bestaat uit natuur-
tonen van koperinstrumenten zonder de hulp 
van ventielen.”  
 
Het is een hele uitdaging om nieuwe leden te 
scholen in deze blaastechniek, want hoe weet je 
of je de juiste natuurtoon te pakken hebt? Van 
Liempt: “Daarom leiden we onze leerlingen op 
in groepjes. Ze krijgen gelijk een eigen instru-

ment in bruikleen en leren letterlijk samen 
spelen.” Daarnaast biedt de Verkennersband ook 
een mooie uitdaging voor gevorderde muzikan-
ten, die opgeleid zijn ‘in de chromatiek’, zoals 
hopman Van Liempt het noemt. “We merken 
nog wel eens dat er neergekeken wordt op ons 
repertoire en dat is heel onterecht.”
Van oudsher bestaat het repertoire uit oude 
marsmuziek vanuit de militaire muziek. “Veel 
van die componisten zijn overleden of gestopt 
met schrijven, maar iemand als de Belgische 
componist Wietse Robbroeckx schrijft bijvoor-
beeld moderner, filmisch werk in de trend van 
The Lord of the Rings.” Dirigent Arno Durieux 
van de Jeroen Bosch Verkennersband heeft zich 
toegelegd op het maken van bewerkingen van de 
muziek van Franse Fanfares de Batteries, korpsen 
met een vergelijkbare bezetting. Van Liempt: 
“We laten ons publiek regelmatig versteld staan 
als we langs marcheren op muziek van bijvoor-

beeld de Beatles. Dan hebben wij als muzikanten 
uitzicht op enthousiast swingend publiek.” Goed 
uitzicht, want… bij de Verkennersband spelen 
ze alle muziek uit het hoofd. “Geen boekjes voor 
de neus. Op die manier kunnen we veel beter 
contact maken en ons concentreren op de mars-
orde”, licht de hopman toe.  

Met een uitdossing in zwarte, lange broeken en 
rode jasjes met gouden bies heeft de band de uit-

straling van een Canadees 
politiekorps. Het instru-
mentarium is geelkoper. 
De bruine hoed-met-vier-
deuken is nog een kleine 
verwijzing naar de wereld 
van de padvinders en 
verkenners. En tegelij-
kertijd is het uniform 
misschien wel de reden 

dat de aanwas van jonge leden een punt van zorg 
is. “Zoals zoveel korpsen hebben we de indruk 
dat de jeugd niet op straat gezien wil worden in 
een uniform, het is niet cool.” Toch zijn er op dit 
moment wel jongeren in opleiding, onder ande-
re twee leerlingen op lyra. Lyra…? Is een melo-
disch slagwerkinstrument geen vreemde eend in 
de bijt? Van Liempt: “Onze enige chromatische 
slagwerkinstrumenten zijn inderdaad de lyra’s. 

Zij vormen een hele mooie aanvulling. Ik krijg 
altijd kippenvel als ik ze tijdens onze mars- en 
showoptredens er bovenuit hoor klinken.” 
Opvallend is de gemengde samenstelling van 
de vereniging, want meisjes en vrouwen werden 
tot 1992 nog geweerd. Toeval of niet maar één 
jaar nadien won de band een eerste prijs met on-
derscheiding in de eredivisie van het Landelijk 
Band Concours in Vlaardingen. En het showde-
buut op het Wereld Muziek Concours Kerkrade 
1993 resulteerde in een gouden medaille.  
 
Met een tikje weemoed kijkt Van Liempt 
terug op deze hoogtijdagen. “Prachtige tijden 
waren het. In 1997 mochten we samen met de 
jachthoornkorpsen van Heerlen, Hilversum en 
Leerdam de opening van het Wereld Muziek 
Concours verzorgen.” Anno 2016 zit deelne-
men aan het WMC er voorlopig niet in. “Je kunt 
het de leden niet opleggen, want deelname 
vergt een enorme voorbereidingsinspanning”, 
oordeelt Van Liempt. “We zijn en blijven een 
hechte groep muzikanten die het motto ‘één 
voor allen, allen voor één uitdragen.” Ze hebben 
het eens uitgezocht: leden van de Jeroen Bosch 
Verkennersband verbinden zich gemiddeld 
voor 10 tot 15 jaar aan de vereniging. Veel 
kinderen zijn opgegroeid in de bandtradities 
van muziek en exercitie. “Ik denk dat we best 
wel eens jongeren van het slechte pad weerhou-
den hebben door onze nadruk op discipline en 
gemeenschappelijkheid.” De blik is gericht op 
de viering van het 65-jarig jubileum, volgend 
jaar. Er wordt gewerkt aan het organiseren van 
een reünistenband. Wie weet zijn er oud-leden 
die weer terug willen keren als muzikant van 
de Jeroen Bosch Verkennersband? Het zou 
hopman Van Liempt niets verbazen. “Want ik 
vraag me soms echt af waarom niet iedereen lid 
van onze vereniging is!” 

‘ We laten ons    
publiek regelmatig 
versteld staan’

Verenigingsprofiel
Naam: Jeroen Bosch Verkennersband.

Opgericht: Oktober 1952.

Aantal leden: 25-30.

Repetitielokaal: ’t Pelleku, Pelssingel 548d, 

’s-Hertogenbosch.

Repetitieavond: dinsdag.

Website: www.jeroenboschband.nl.
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Aan aanwas geen gebrek. Bij het Seniorenorkest 
Groot Someren komen nieuwe leden veelal 
spontaan aanwaaien. Zelfs uit de omringende 
dorpen komen muzikanten iedere dinsdagmor-
gen naar Someren om te repeteren. Wat een luxe! 
“Zonder actief te werven, groeien we nog steeds 
en bestaat ons orkest inmiddels uit ruim vijftig 
actieve muzikanten”, zegt voorzitter Fred Rooij-
akkers niet zonder trots. Vooral de toestroom 
van ‘jongere senioren’ vertoont een stijgende lijn. 
Ook bij vrouwelijke muzikanten is het orkest erg 
in trek. De geheimen van het succes: de variatie 
in repertoire, de vriendschappelijke onderlinge 
band en de mogelijkheid om zonder stress op 
oudere leeftijd te kunnen musiceren. “Het Senio-
renorkest Groot Someren neemt een belangrijke 
plaats in de Somerense gemeenschap in”, zegt 
Rooijakkers. “Het biedt muzikanten die jarenlang 
hebben meegespeeld in muziekgezelschappen de 
mogelijkheid om met minder druk hun favoriete 
hobby te blijven uitoefenen.”

Het Seniorenorkest Groot Someren is in 1991 
ontstaan uit de plaatselijke ouderenbond. De 
oprichting van een seniorenorkest moest de ou-
derenvereniging een nieuwe impuls geven. Het 
was een schot in de roos. Op de eerste repetitie 
verschenen al meteen zo’n twintig muzikanten. 
“De vereniging heeft tot doel leden zo lang mo-
gelijk muziek te laten maken”, vervolgt Rooijak-
kers. “Maar gezelligheid speelt bij ons een grote 
rol. Dat komt tot uiting in de vele optredens en 
de uitstapjes. We zijn een hechte vriendengroep 
waarin het met elkaar delen van lief en leed naast 
het maken van goede muziek de belangrijkste 
doelstellingen zijn.”
Ook het aantrekkelijk repertoire trekt leden aan. 

Op de lessenaars verschijnt muziek uit tal van 
verschillende landen en in vrijwel alle stijlen. 
Van populair tot klassiek, het Seniorenorkest 
Groot Someren is van alle markten thuis. “De 
muzikale ambitie van het seniorenorkest is om 
op een behoorlijke niveau muziek te blijven 
maken. Vernieuwing van het repertoire heeft 
daarbij voortdurende aandacht. Dit zal er onge-
twijfeld toe leiden dat ook in de toekomst steeds 
weer enthousiaste jongere senioren de weg naar 
ons orkest zullen vinden.”

Toch maakt Rooijakkers zich ook zorgen: 
het wordt steeds moeilijker om het financiële 
huishoudboekje sluitend te krijgen. Subsidies 
nemen af en ook sponsors staan niet meer met 
het chequeboekje klaar. Rooijakkers: “We ho-

pen op dezelfde voet door te kunnen gaan. Onze 
zorg is om dat ook financieel te kunnen blijven 
volhouden. Maar met ons enthousiasme en het 
doorzettingsvermogen van bestuur en leden 
zien we de toekomst met optimisme tegemoet.” 
Het zilveren bestaansfeest wordt op zaterdag 
1 oktober gevierd met een jubileumconcert 
in gemeenschapshuis De Ruchte. Zondag 9 
oktober volgt na een Heilige Mis in Lierop de 
jubileumreceptie in Hotel Centraal in Some-
ren. Zaterdag 5 november brengt het jarige se-
niorenorkest een muzikale hulde aan gouden, 
diamanten en robijnen paren tijdens het Pracht 
Paren Concert in de Vurherd in Lierop. Zondag 
11 december klinkt in Someren-Eind het 3-ge-
neratieconcert met kinderen en kleinkinderen 
van de leden.  

Een pittige mars, een zwierende wals, een stevig stukje populaire muziek of een 

kraker uit het klassieke repertoire. Seniorenorkest Groot Someren vormt al 25 jaar 

een prettige thuisbasis voor muzikanten die zonder prestatiedruk willen musiceren.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: SENIORENORKEST GROOT SOMEREN

Leden waaien aan    
bij Somerse senioren

BLAASMUZIEK JUBILEUM

68



JUPITER has re-invented learning to play the flute!

■	 no rotation and wobbling (of the instrument)

■ relaxed playing posture 

■ recommended by professionals

■ suited for adults

Find out yourself about the great possiblities of the 
JUPITER Loop-Concept and the new  JUPITER Waveline™ flutes.

JUPITER - play together!

Convert your JUPITER Waveline flute with
C footjoint into a JUPITER standard straight flute 
with the addition of the Waveline Extension Kit. 
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           „Flutist are especially
affected by the asymmetrical position 
                     of their instrument. (…)
       An oversized instrument at an early
 age is likely to cause spine problems
                        later on in life.“
               
Ursula Matejka holds a Master’s degree
       in instrumental and voice pedagogy
 from the University of Music
         and Performing Arts in Vienna

Download now the 
JUPITER LOOP-Concept 

handbook

www.jupiter.info

230 x 300 mm



Ze noemen zich Power Hakse. Een groep muzi-
kanten van harmonie Sint Petrus en Paulus uit 
Wolder-Maastricht (De Greune) heeft Festival 
Bombarie uitgekozen als bestemming voor hun 
jaarlijkse muziekuitstapje. “Muziek is wat ons als 
groep verbindt. Twee jaar geleden hebben we het 
Woodstock van de Blaasmuziek in Oostenrijk 
bezocht. Samen met 3.500 muzikanten meege-
daan aan het Gesamtspiel. Helemaal te gek. Toen 
we in Klankwijzer lazen over Festival Bombarie en 
het samenspel met New Cool Collective hebben 
we onmiddellijk hiervoor ingeschreven.” Het 
Woodstock van de Blaasmuziek op het 5,5 hectare 
grote festivalterrein Arco Area in Ort im Innkreis 
met optredens van 55 acts trekt jaarlijks meer dan 
25.000 bezoekers. Daar kan Festival Bombarie 
voorlopig alleen nog maar van dromen. Voor De 
Uitdaging, het samenspel met New Cool Collec-
tive, druppelen hooguit vijftig blazers binnen. Het 
kan de pret bij de Maastrichtenaren niet drukken. 
“Maar dan speel je wel met de ultieme blazers-
band van Nederland.”

De afgelopen jaren lieten talloze individuele 
kunstenaars, verenigingen en organisaties in heel 
Nederland hun passie voor kunst zien tijdens 
de Week van de Amateurkunst (WAK). Met 
ingang van dit jaar is deze campagne uitge-
smeerd over de hele maand juni. Op meer dan 
duizend locaties in ruim 150 gemeenten waren 
voorstellingen, workshops, exposities, shows, 

kunstmarkten, openbare repetities en open 
dagen bij culturele instellingen. Vijftien partners 
in de kunst- en cultuursector - waaronder de 
KNMO - willen hiermee meer aandacht vragen 
voor amateurkunst in Nederland.
Het makersfestival Bombarie in en rond de 
Jaarbeurs in Utrecht is het sluitstuk van de cam-
pagnemaand. Met optredens, tentoonstellingen, 
masterclasses, workshops en demonstraties 
staat het programma vier dagen in het teken 
van de kernwoorden ontmoeten, ontdekken en 

meedoen. Iedere dag komt een andere kunst-
discipline voor het voetlicht. Vandaag is de 
Jaarbeurs omgetoverd tot een heus blazerswal-
halla met een groot aanbod voor de beginnende 
en de geoefende blaasmuzikant. Met onder meer 
masterclasses voor verschillende instrumen-
ten onder leiding van bekende muzikanten en 
workshops met onderwerpen zoals arrangeren 
voor gevorderden, subsidiemogelijkheden voor 
een compositieopdracht, programmeren van 
concerten, crowdfunding, fondsenwerving, 

Het plan om het grootste blaasorkest van Nederland op de been te brengen, 

kwam niet helemaal uit de verf. De amateurblazers in ons land moeten Festival 

Bombarie op het Jaarbeursterrein in Utrecht nog ontdekken. Vier dagen lang 

vormde het nieuwe evenement het sluitstuk van de landelijke campagne iktoon - 

kunst van iedereen. 

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

Festival Bombarie 
nog onontdekt terrein

Saxofoniste Cathelijn Veltkamp luistert naar de aanwijzingen van arrangeur Willem Friede.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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pr en publiciteit, zelfverzekerd presenteren en 
omgaan met podiumangst. 

Langs een met talloze loungezitjes gezellig aan-
gelegde Kunstramblas staan allerlei tentjes waar 
bezoekers informatie kunnen krijgen over onder 
meer het Fonds voor Cultuurparticipatie, het 
VSBfonds, en het Cultureel Jongeren Paspoort. 
Op diverse podia zijn gedurende de hele dag 
optredens en concerten van onder meer De 
Amsterdamse Tramharmonie, brassband De Spij-
kerpakkenband, de funky-jazzband Icon Elevens, 
percussiegroep Rob’s Roots, saxofoonkwartet 
Blovi en vele andere. Door het geringe aantal be-
zoekers en het wisselvallige weer ligt het feestelijk 
ingerichte terrein er echter troosteloos bij.
Aan het eind van de Kunstramblas wijst de 
Tour d’Artistiek de bezoekers de weg naar de 
diverse overdekte workshops en masterclasses. 
Baritonsaxofonist Leo van Leeuwen van Orkest-
vereniging Wilton en muziekvereniging Harpe 
Davids uit Schiedam heeft zijn oog laten vallen 
op een improvisatieworkshop van Marc Schol-
ten, leadsaxofonist van het Metropole Orkest. 
“Als muzikant van een harmonieorkest ben je 
gewend om altijd van bladmuziek te spelen. Het 
leek me interessant om eens iets meer te leren 
over improviseren. Bij de harmonie spelen we 
ook regelmatig in ensembles. Dan komt het best 
wel eens van pas als je een beetje kunt improvise-
ren.” Twee uur later heeft Leo al een aardig beeld 
gekregen van deze techniek. “Marc Scholten 
heeft ons de systematiek van het improviseren 
geleerd. Het is niet zomaar lukraak wat spelen. 

Achter improviseren op een toonladder zit echt 
wel een systeem. Ik denk dat ik het best wel al 
een beetje in de praktijk kan toepassen.” 
Ook Cathelijn Veltkamp heeft in Klankwijzer over 
Festival Bombarie gelezen. De saxofoniste van de 
Christelijke Muziekvereniging Hattem heeft in de 
loop van de dag al diverse workshops meegepikt. 
Ter afsluiting van haar bezoek aan het festival doet 
ze mee met De Uitdaging, het meespeelproject 
met New Cool Collective. De vaste arrangeur Wil-
lem Friede heeft speciaal voor deze gelegenheid 
een compositie geschreven waarin alle blaasin-
strumenten aan bod komen. De deelnemers 
hebben hun partij vooraf kunnen downloaden. 
Ook Cathelijn is verbaasd dat zich zo weinig men-

sen voor het massaorkest hebben aangemeld. “Ik 
denk dat muzikanten uit harmonieën en fanfares 
dit soort activiteiten vaak een beetje eng vinden. 
Maar die drempelvrees is nergens voor nodig. Het 
is harstikke leuk allemaal.”

Martine Spanjers is namens de Utrechtse kunst- 
en cultuurorganisatie ZIMIHC nauw bij de or-
ganisatie van Bombarie betrokken. Ook zij heeft 
inmiddels ervaren dat hafabramuzikanten graag 
eerst even de kat uit de boom willen kijken. “We 
merken dat muzikanten uit de amateurblaasmu-
ziekwereld al vlug denken dat dit soort evene-
menten te hoog voor hen gegrepen is. Ze hebben 
er moeite mee om over die drempel heen te 
stappen. Als ze er eenmaal zijn en meedoen, 
zijn ze hartstikke enthousiast en blij dat ze zich 
hebben aangemeld.”
Martine vertelt dat niet alle festivaldagen matig 
bezocht waren. Prikkelen & Ontwikkelen, het con-
gres op de openingsdag voor alle professionals, 
van docenten, tot dirigenten en beleidsmedewer-
kers, trok met 600 deelnemers grote belangstel-
ling. De bedoeling is dat Festival Bombarie ook de 
komende jaren de afsluiting blijft van de maand 
van de amateurkunst. Diverse organisaties, onder 
meer ook de Jaarbeurs, hebben hiervoor reeds 
hun medewerking toegezegd. Martine: “Dit is pas 
de eerste editie. Het evenement moet nog groeien. 
We gaan uiteraard evalueren en kijken hoe we nog 
meer mensen kunnen bereiken. Want voor een 
dergelijk festival is dit een fantastische locatie met 
prachtige faciliteiten.”  

Informatie: iktoon.nl en www.festivalbombarie.nl. 

Zo’n 50 amateurblazers oefenen samen met het New Cool Collective de speciale compositie.

Langs de Kunstramblas treden de hele dag bands en orkesten op.

71



Een spannende dag voor de deelnemers aan 
de cursus slagwerkinstructeur/-dirigent van 
de LBT. Na een aantal lessen waarin vooral 
theoretische en technische aspecten van de 
slagwerkmuziek voorbij kwamen, staat vandaag 
de eerste praktische opdracht op het lesrooster. 
In een van de lokalen van Adams Muziekcentra-
le in Ittervoort mogen de kandidaten een uit de 
cursisten samengesteld praktijkensemble lei-
den. Voor deze oefening hebben de deelnemers 
thuis een traditioneel drumbandwerk voorbe-
reid. Voortvarend gaat Anke Maassen - de enige 
vrouwelijke deelnemer - aan de slag om de 
bezetting naar eigen inzicht op te stellen zetten 
en de partijen te verdelen. “We zullen af en toe 
de luis in de pels zijn”, waarschuwt docent Rico 
Stevens vooraf. “Dat is niet om kritisch te zijn, 
maar om jullie te triggeren.” Anke heeft welis-
waar al enige ervaring opgedaan in de koor-
wereld. Toch loopt ze al vlug tegen het voor 
beginnende dirigenten meest lastige onderdeel 
van het dirigeervak aan: op alles tegelijk letten. 
“Ben je tevreden met hoe het gaat?”, breekt 
docent Stevens na enkele regels in. “Nee”, 
antwoordt Anke. “Het samenspel kan beter.” 
“Waarom sla je dan niet af ?”, vraagt de docent. 
Anke geeft toe dat ze niet zeker is van zichzelf 
en daardoor twijfelt of het ongelijke spel niet 
aan haarzelf ligt. “Maar dan mag je even goed 
afslaan en aangeven wat er volgens jou aan 

schort”, helpt Stevens haar over de drempel 
heen. Anke is tijdens dit eerst practicum niet de 
enige die met dat probleem worstelt. Ook alle 
andere kandidaten hebben er moeite mee om 
alle ballen in de lucht te houden. Een dirigent 

moet nu eenmaal een meester in multitasken 
zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig. Eén troost: 
ongetwijfeld stonden ook Bernhard Haiting en 
Jaap van Zweden bij hun eerste dirigeerles met 
knikkende knieën op de bok.

Door het faillissement van de Thorner muziekschool Kreato dreigde de opleiding 

voor instructeurs van drumbands, slagwerkensembles en tamboerkorpsen 

tussen wal en schip te raken. Om de continuïteit te waarborgen pakte de 

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) de draad in eigen beheer op. 

Onder leiding van de jonge slagwerkdirigenten Etienne Houben en Rico Stevens 

zetten elf instructeurs hun tanden in een tweejarige opleiding. 

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

‘Er komt veel op je af, 
maar wel ontzettend leuk’

Ruwan Emonts (links) volgt de aanwijzingen van docent Etienne Houben op.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Door het faillissement van Kreato Hoge School 
voor Muziek in 2012 is de continuïteit van 
de enige structurele instructeurscursus voor 
muziekinstructeurs/slagwerkdirigenten in 
Nederland komen te vervallen.  De LBT heeft 
het initiatief genomen om de opleiding nieuw 
leven in te blazen. De cursus, gericht op gestemd 
en ongestemd slagwerk, fluit- en tamboerkorp-
sen en korpsen met signaalinstrumenten, duurt 

twee jaar en omvat dertig lessen per studiejaar. 
Tijdens de klassikale lessen wordt theorie en 
praktijk afgewisseld. Vier keer per jaar vindt een 
extra practicum plaats waarbij de deelnemers 
aan de slag gaan met een uitgebreide slagwerk-
groep. Op het lesrooster staan verder workshops 
door gespecialiseerde gastdocenten. Ook een 
korte stage is onderdeel van de opleiding. Met 
Etienne Houben en Rico Stevens staat de cursus 
onder leiding van twee jonge dirigenten. Beiden 
zijn werkzaam als professioneel slagwerker 
en succesvol als artistieke leider van diverse 
topslagwerkensembles. “We zijn begonnen met 

enkele theoretische lessen”, licht Houben toe. 
“Behalve aspecten zoals algemene muziekleer en 
solfège, ritmisch en melodisch dictee, didactiek 
en slagtechniek is instrumentenkennis een vast 
onderdeel tijdens iedere les. Daarbij belichten 
we telkens een ander slagwerkinstrument. Het is 
voor een dirigent belangrijk om de eigenschap-
pen van een instrument te kennen. Als je wilt 
dat je muzikant wat meer uit een triangel haalt, 

moet je wel weten hoe je de 
klank van zo’n instrument kunt 
beïnvloeden.” 
De cursus wordt modulair 
aangeboden, zodat tussentijds 
diverse onderdelen kunnen 
worden afgesloten. Bij elke 
module die met goed gevolg 
wordt afgesloten, krijgt de 
cursist een certificaat. Na het 
behalen van de benodigde 
certificaten ontvangt de cursist 
een door de Bond van Or-

kestdirigenten en Instructeurs (BVOI) erkend 
diploma. Dat is ook de reden dat BVOI-voor-
zitter Alex Schillings deze morgen een kijkje 
komt nemen in Ittervoort. Schillings juicht het 
initiatief toe. Hij legt uit dat de BVOI er alles aan 
gelegen is om voor instructeurs van drumbands 
en tamboerkorpsen een landelijke dekkende 
onderwijsstructuur van de grond te tillen. De 
BVOI heeft zelf al het voortouw genomen door 
een gecombineerde basisopleiding dirigent 
hafabra-orkesten en ongestemde en gestemde 
slagwerkensembles aan te bieden. Deze cursus 
loopt momenteel bij Akoesticum in Ede met 

zestien deelnemers (negen voor de hafabra-op-
leiding en zeven voor de slagwerkcursussen). 
In januari 2017 gaat een nieuwe BVOI-cursus 
voor dirigenten van gestemde en ongestemde 
slagwerkensembles  van start.  “We willen deze 
opleiding verder in het werkveld wegzetten”, 
zegt Schillings. “De conservatoria van Den Haag 
en Zwolle hebben al toegezegd om de logistiek 
hiervoor te faciliteren.” Nieuw is dat kandidaten 
na deze driejarige opleiding eventueel kunnen 
doorstromen naar een nieuwe post HBO-oplei-
ding Directie Slagwerkensembles aan het con-
servatorium van Tilburg. Deze opleiding staat 
onder leiding van Frank de Jong met medewer-
king van vier gastdocenten. Zo ontstaat straks 
ook voor de dirigenten van slagwerkensembles 
een doorlopende leerlijn. 

Het Limburgse initiatief sluit uitstekend aan 
bij het streven van de BVOI om de opleidingen 
voor slagwerkdirigenten landelijk uit te rollen. 
Cursisten die de LBT-cursus met goed gevolg 
doorlopen, ontvangen een erkend BVOI-diplo-
ma. Schillings: “Ik heb gezien dat de opleiding 
is beschreven in een leerplan. De lesstof is nog 
deels gebaseerd op de methodes van wijlen Leon 
Adams. Behalve voor de hafabra-sector heeft hij 
op dit gebied ook voor de slagwerkwereld heel 
goed werk verricht. Bovendien staat de oplei-
ding onder leiding van bekwame docenten. Op 
grond van al deze criteria kunnen we als BVOI 
deze opleiding erkennen.”

Intussen puft Anke Maassen uit van haar 
vuurdoop als slagwerkdirigent. “Voor een koor 
staan is toch heel anders dan voor een groep 
uitvoerende muzikanten”, concludeert ze. “Als je 
een korps voor je ziet, voelt dat toch heel anders 
dan je op basis van het notenbeeld zou  verwach-
ten. Je moet op veel meer dingen tegelijk letten. 
Zowel muzikale, fysieke als technische aspecten. 
Alle zintuigen komen aan bod.”
Toch heeft Anke genoten van haar debuut. Ze is 
erop gebrand om over twee jaar het felbegeerde 
diploma van de BVOI boven haar schoorsteen-
mantel te kunnen hangen. “Er komt veel op je 
af, maar het is een ontzettend leuke opleiding. 
Bovendien prijs ik me gelukkig dat ik les mag 
krijgen van twee heel goede dirigenten. Ik ben 
al vanaf mijn negende bezig met slagwerk. Heb 
inmiddels alle diploma’s gehaald. Ook ben ik aan 
het conservatorium afgestudeerd voor docent 
muziek. Maar dat is een heel brede opleiding. 
Deze cursus is heel specialistisch. Als je hiervoor 
slaagt mag je stellen dat je er echt verstand van 
heb. Dat is wat ik altijd gewild heb.”   

‘ We willen deze   
opleiding verder   
in het werkveld  
wegezetten’

Docent Rico Stevens geeft Anke Maassen tips. 
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Waarom moet het publiek op 24 september ab-
soluut naar Kerkrade komen? Marcel Matthijsse, 
voorzitter van Drum Corps Europe (DCE), 
hoeft niet lang na te denken over het antwoord 
op deze vraag. “Alleen in Kerkrade zie je alle 
korpsen op hun top. Het evenement is het sluit-
stuk van de European Music Games die worden 
gehouden in vier landen (Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Nederland, Duitsland, red.). Voor de 
deelnemers is Kerkrade het sluitstuk van een 
intensief seizoen. Zowel in de Junior Class als 
in de Senior Class zijn de korpsen dan op hun 
allerbest. Een hele dag entertainment met voor 
ieder wat wils.”
Topkorpsen uit Nederland, Engeland, Ierland, 
Duitsland, België, Frankrijk en Italië komen in 

het Parkstad Limburg Stadion in actie. Daarmee 
is een recordaantal landen vertegenwoordigd 
op de titelstrijd. Matthijsse: “Met een groeiende 
belangstelling van verenigingen uit Italië en 
België krijgt het evenement een steeds bredere 
internationale basis. We zijn heel verheugd dat 
bijvoorbeeld showband Calypso uit België en 
Millenium Drum & Bugle Corps uit Italië weer 
van de partij zijn.” 
De DCE-voorman merkt op dat ook de stij-
gende kwaliteit van de shows een reden is om 
naar het stadion te komen. De korpsen presen-
teren steeds meer themagerichte programma’s, 
uitgewerkt in theatrale choreografieën. “Het 
is entertainment waarbij visueel en muzikaal 
een verhaal wordt verteld waarin het publiek 
wordt meegenomen”, zegt Matthijsse. “Door de 
generatie van de jaren ’80 werden drumcorps 
nog wel eens geassocieerd met hard en schreeu-
werig. Die tijd is voorbij. Het gaat nu juist om de 
muzikale en visuele kwaliteiten. Dat vereist veel 
en intensief trainen.”
De EMG zijn showwedstrijden die ieder jaar in 
diverse Europese landen in de zomer worden 
gehouden. Het is een samenwerkingsverband 
tussen Drum Corps Europe en diverse natio-
nale organisaties. De onderlinge competitie is 
volgens Matthijsse een essentieel onderdeel van 
de samenwerking. “Bij DCE draagt de jaarlijkse  
onderlinge strijd binnen de Europese Music 
Games nadrukkelijk bij aan de beleving. We zien 
alleen toekomst voor showkorpsen als er een 
wedstrijdelement aanwezig is. Vooral jongeren 
zien het als een uitdaging om de beste te kunnen 
zijn. Ook al neemt een korps niet deel aan de 

DCE Championships, het krijgt op basis van 
zijn plaatsing op de EMG-lijst toch een  bronzen, 
zilveren of gouden ster. Hiermee houden we 
ook rekening met korpsen die niet ieder jaar de 
middelen hebben om naar Kerkrade te komen. 
De EMG-competitie is daarom ook van belang 
als je meedoet aan één wedstrijd of alleen in 
eigen land kan deelnemen. Naast de reguliere 
contest zijn we inmiddels ook actief met DCI 
Sound Sport en de Indoor Music Games die 
plaatsvinden op diverse plaatsen in Europa van 
februari tot mei.” 

Een volgeboekt programma op zaterdag 24 september tijdens de DCE European Champi-

onships in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. 22 Amerikaans georiënteerde showkorpsen 

uit zeven landen verschijnen tijdens het hoogtepunt van het Europese drumcorpsseizoen aan 

de start. Nooit eerder waren tijdens de finale van de European Music Games (EMG) zoveel ver-

schillende nationaliteiten vertegenwoordigd.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: DCE

Titelstrijd DCE met 
 recordaantal landen

Deelnemers DCE 
Championships
Premier Class: 37th Kingswood Bristol, Bee-

ches Birmingham, Cadence Guildford, Kidsgrove 

Scouts Kidsgrove, Revolution Queensbury en The 

Company Chesterfield (alle Groot-Brittannië); Blue 

Diamonds Nienhagen, Starriders Bad Münder, Spi-

rit of 52 Rastede en Wölper Löwen Neustadt am 

Rübenberge (alle Duitsland); Calypso Zwevegem 

(België); Jubal Dordrecht en Juliana Middelburg 

(beide Nederland); Millennium Verdello en Mos-

son Secutores Mosson/Besana (beide Italië); The 

Vikings Tallaght (Ierland).

Junior Class: Diamond Cadets Nienhagen 

(Duitsland); Johan Friso Middelburg, Jong Beatrix 

Hilversum, Jong-Holland Junioren Zwijndrecht en 

Jong Jubal Dordrecht (alle Nederland; Kadoudal 

Quiberon (Frankrijk).

Informatie: http://drumcorpseurope.org.

Muzikante van Kidsgrove Scouts.

SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT
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Uitslagen titelstrijd 
Show en SMP-solisten

De junioren van DVS Katwijk wonnen 

de showwedstrijd tijdens het NK 

Jeugd in Vlissingen.

NK Jeugd Mars en show
DATUM: zaterdag 4 juni.
PLAATS: Vlissingen.
SHOWWEDSTRIJD: 
1. Junioren DVS Katwijk, 89,40 pnt; 2. Jong Kunst & Genoegen Lei-
den, 88,85 pnt; 3. Bernhard Amersfoort, 85,80 pnt; 4. Jong Floraband 
Rijnsburg, 85,60 pnt; 5. Jeugdkorps Pasveer Leeuwarden, 84,20 pnt; 
6. Jeugd Adest Musica Sassenheim, 83,75 pnt; 7. Jong Sint Sebas-
tianus Gendt, 80,80 pnt; 8. Johan Friso Middelburg, 79,45 pnt; 9. 
Wilhelmus Sliedrecht, 78,85 pnt.

MARSWEDSTRIJD: 1. Jong Kunst & Genoegen Leiden, 91,00 pnt; 2. 
Junioren Door Vriendschap Sterk Katwijk, 90,44 pnt; 3. Jeugd Adest 
Musica Sassenheim, 86,78 pnt; 4. Jong Floraband Rijnsburg, 85,11 
pnt; 5. Bernhard Amersfoort, 83,11 pnt. 

TAMBOUR-MAÎTREPRIJS:  Tara Rodenhuis (Jong Pasveer 
 Leeuwarden). 

Open Dutch Showband 
Championships (OSDC)
DATUM: zaterdag 18 juni.
PLAATS: Assen.
JEUGDKLASSE: 1. Jong Kamper Trompetterkorps Kampen, 92,96 pnt; 
2. Crescendo Opende, 82,54 pnt; 3. Jong DAP Apeldoorn, 82,48 pnt; 
4. Jong Hosanna Harlingen, 81,25 pnt; 5. Music Kids Kampen, 76,00 
pnt.  
BASISKLASSE: 1. Exempel Empel, 94,90 pnt; 2. Mercurius Assen, 82,19 
pnt; 3. MMC Laren, 81,69 pnt; 4. Avanti Groningen, 81,50; 5. Excelsior 
Groningen, 78,42 pnt. 
MIDDENKLASSE:  1. Oranje IJsselmuiden, 86,44  pnt; 2. Jachthoorn-
korps Showband Urk, 85,58 pnt; 3. Laurentius Voorschoten, 82,96 
pnt; 4. Showband Noordenveld Roden, 82,83 pnt; 5. Jong Advendo 
Sneek, 82,71 pnt; 6. North Frisian Percussion Corps Dokkum, 82,19 
pnt; 7. DAP Apeldoorn, 80,19 pnt; 8. DINDUA Oldekerk, 79,65 pnt. 
TOPKLASSE:  1. Kamper Trompetterkorps Kampen, 90,02 pnt; 2. 
Sternse Slotlanders Franeker, 83,96 pnt; 3. Van Limburg Stirumband 
Wezep, 83,21 pnt; 4. Showband Marum, 81,90 pnt.  
FINALS: 1. Oranje IJsselmuiden, 915 pnt; 2. Sternse Slotlanders Frane-
ker, 861 pnt; 3. Showband Urk, 820 pnt; 4. Van Limburg Stirumband 
Wezep, 786 pnt; 5. Laurentius Voorschoten, 765 pnt; 6. Showband 
Marum, 760 pnt; 7. Showband Noordenveld-Roden, 671 pnt.

Net voor de zomervakantie streden de jeugdshowbands in Vlissingen om de Nederlandse titels. 

In Assen vonden de Open Dutch Showband Championships plaats. De solisten uit de doel-

groep Show, Mars en Percussie (SMP) speelden in Berlicum om de nationale titels. De uitslagen. 

FOTO’S:  MARIO ZANIN (EXEMPEL) - DVS KATWIJK - TTH HAZERSWOUDE (DAAN CORNELISSEN)

ALGEMEEN UITSLAGEN
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NK SMP-solisten en ensembles 
DATUM: zaterdag 25 juni.
PLAATS: Berlicum.
EERSTE DIVISIE
SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit: Maartje Duisters (Sint Job Leu-
ken-Weert) 92 pnt; kleine trom: Daan Cornelissen (TTH Hazerswou-
de-dorp) 98 pnt; multipercussion: René van der Heijden (Wilhelmina 
Hoogeloon) 87 pnt; xylofoon-marimba: David Kuijken (DSS Aarlander-
veen) 93,5 pnt.
ENSEMBLES: kleine trom: duo Toine de Ruijter en Bert van Steenwijk 
(KAMINDO Heerhugowaard) 83 pnt; multipercussion: duo Koen 
Keunen en Harm van Otterdijk (Sint Cecilia Milheeze) 94 pnt.

TWEEDE DIVISIE
SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit: Robin Kuijpers (Heide Swalmen) 
88 pnt; kleine trom: Reimer Daemen (Eensgezindheid Maas-
bracht-Beek) 96 pnt; multipercussion: Ries Martens (EMM Budel) 88 
pnt; xylofoon-marimba: Zweitze van der Heide (Gloria Deï Gerkes-
klooster-Stroobos) 89 pnt.
ENSEMBLES: multipercussion: duo Jan van Oudheusden en Ed-
ward Morssink (Sint Cecilia Rosmalen) 81 pnt.

DERDE DIVISIE
SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit: Denise Linders Sint Paulus Schaes-
berg) 88 pnt; kleine trom: Jochem Mulleners (Aurora Grevenbicht) 
89 pnt; multipercussion: Stan Souren (Sint Martinus Vijlen) 87 pnt; 
xylofoon-marimba: Stef Demandt (Concordia Obbicht) 93 pnt.
ENSEMBLES: kleine trom: duo Daphne Devens-van Daal en Chey-
enne van Hinsberg (Sint Caecilia De Gele Rijders Maastricht) 85 
pnt; xylofoon-marimba: septet Marijke Djurrema, Jeffry Frikken, 
Suzan Oostra, Ronald Oostra, Aukje Postma, Irene Walinga, Corrie 
Jansen (Oranje Bolsward) 85 pnt.

IERDE DIVISIE
SOLISTEN: pijperfluit: Jesse Meuwissen (Wilhelmina Hingen) 87 
pnt; piccolo-dwarsfluit: Anne-Lieke Craenen (Sint Petrus en Paulus 
Susteren-Heide) 81,5 pnt; kleine trom: Rico Steffani (Concordia 

Obbicht) 94 pnt; multipercussion: Nick Traa (EMM Heijen) 90 pnt; 
xylofoon-marimba: Tom Dautzenberg (Sint Cecilia Helden) 90 pnt.
ENSEMBLES: piccolo-dwarsfluit: duo Vera Claessen en Anne-Lieke 
Craenen (Sint Petrus en Paulus Susteren-Heide) 80 pnt; multipercus-
sion: duo Dirk en Peter Theuws (Echo der Kempen Bergeijk), 85 pnt.

VIJFDE DIVISIE
SOLISTEN: pijperfluit: Noud Verzellenberg (Wilhelmina Hingen) 85 
pnt; piccolo-dwarsfluit: Fabiënne van den Hombergh (Sint Sebas-
tianus Herkenbosch) 85 pnt; kleine trom: Wout Evers (Concordia 
Melick) 91 pnt; multipercussion: Roel Souren (Sint Martinus Vijlen) 
90 pnt; xylofoon-marimba: Evie Linssen (Eensgezindheid Maas-
bracht-Beek) 95 pnt.
ENSEMBLES: pijperfluit: duo Roselien Craenen en Maud Ooster-
baan (Sint Petrus en Paulus Susteren-Heide) 87 pnt; kleine trom: 
duo Noah Bendermacher en Lars Offermans (Berggalm Noorbeek) 
87 pnt; multipercussion: trio Ruben Gubbels, Noah Bendermacher 
en Lars Offermans (Berggalm Noorbeek) 89 pnt.

JEUGDDIVISIE
SOLISTEN: pijperfluit: Judith Goertz (Wilhelmina Hingen) 86 pnt; 
piccolo-dwarsfluit: Lindy Strik (Sint Sebastianus Herkenbosch) 85 
pnt; kleine trom: Dylan Rutten (Sint Petrus en Paulus Susteren-Hei-
de) 86 pnt; drumset: Bart Thijssen (Nooit Gedacht Wellerlooi) 86 
pnt; multipercussion: Rick Dings (Sirena Hooge Mierde), 92 pnt; 
xylofoon-marimba: Bart Sijmens (De Vooruitgang Stiphout) 92 pnt.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van 

bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.

Drumfanfare Exempel uit Empel be-

haalde de hoogste score tijdens het 

ODSC in Assen.

Slagwerker 

Daan Cor-

nelissen was 

de topscorer 

tijdens het NK in 

Berlicum. 
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de

volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte

onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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Ondanks het beperkte budget heeft de organi-
satie vertrouwen in de toekomst. Gesprekken 
met Omrop Fryslân voor editie 2017 zijn al 
opgestart zodat opnamen en livestream weer 
gewaarborgd zijn. De organisatie kan nog 
enkele vrijwilligers gebruiken om het festival te 
ondersteunen.

De juryleden (Tijmen Botma, Anne van der 
Sluis en Tet Rozendal) - met elk hun eigen spe-
cialisme - waren zeer te spreken over de opzet 
van het festival en over de deelnemende orkes-
ten. Slechts één van de deelnemende orkesten 
was ook deelnemer in 2015; het festival is dus 

nog geen vast item op de evenementenkalender 
van de bands.

Vier bands traden aan in de C-groep. Hierbij 
kwam dirigent Marco Middelberg met res-
pectievelijk Blaast de Bazuin Surhuisterveen 
en Greidebrass Spannum sterk uit de bus met 
respectievelijk de eerste en tweede plaats. 
Met name Greidebrass toonde doordacht en 
gedegen spel.
In de B-groep twee deelnemers: De Lofklank 
Ureterp was in 2015 ook op het festival (destijds 
met Jaap Musschenga als dirigent). Met dirigent 
Gerk Huisma werd ook deze editie uitermate 

verzorgd gespeeld wat resulteerde in de maxima-
le score in deze sectie. 
Jammer was het dat in de A-groep slechts één 
deelnemer had ingeschreven. Echter, de organi-
satie was verguld met de komst van Brass Band 
Schoonhoven met dirigent Ivan Meylemans, 
die dit evenement gebruikte als try out van de 
deelname aan Brass in Concert in Gateshead 
later dit jaar. Het programma oogstte veel waar-
dering waarbij de composities van componist 
en hoornist Christian Overhead niet onvermeld 
kunnen blijven. Spectaculair en indrukwekkend 
was het zeker! 

De organisatie van Surventobrass Festival kan tevreden terugkijken op de editie 

van 2016. Meer publiek wist de Flambou in Surhuisterveen te vinden en ook de 

social media geeft een stijgende lijn aan als het gaat om het aantal views. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN * FOTO SIEBREN POSTMA

Surventobrass 
zit in de lift 

Uitslagen
A-groep: 1. Brass Band Schoonhoven (Ivan 

Meylemans), 200 pnt.

B-groep: 1. De Lofklank Ureterp (Gerk Huisma), 

200 pnt; 2. Excelsior Ferwert (Herman Sibma), 

193 pnt.

C-groep: 1. Greidebrass Spannum (Marco 

Middelberg) 196 pnt; 2. Blaast de Bazuin Surhuis-

terveen (Marco Middelberg), 190 pnt; 3. De Bazuin 

Triemen Westergeest (Hille van Hijum), 187 pnt; 

4. Brassband UDI Oosternijkerk (Gijs Heusinkveld), 

185 pnt.

De solistenprijs in B-groep naar Trienke de Vries, 

Anneke Jongsma en Sieberen de Vries van de 

Lofklank Ureterp. In de C-groep Jeroen Helder van 

Brassband UDI Oosternijkerk de solistenprijs.

Blijdschap bij de prijswinnaars tijdens Surventobrass.
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Engelse schoonheid
De vierde divisie mag zich in herderlijke stijl 
op An English Pastorale van Dean Jones gaan 
storten. In vier delen laat de Engelse componist 
zich inspireren door de pracht van het Engelse 
landschap en de seizoenen.

Na een statig openingsstatement getiteld ‘He-
ralding the Dawn’ (Inluiden van de Dageraad) 
gaat het werk op natuurlijk wijze over in het 
eerste deel ‘Autumn on the Plaines’ (Herfst op 
de Vlaktes). In een 12/8ste maat wordt er een 
licht en vrolijk beeld geschetst van de herfst. Er 
worden twee thema’s gepresenteerd boven een 
soms modale harmonie, die naar advies van de 
componist: “accuraat en met overtuiging gepre-
senteerd moet worden”. Het eerste thema heeft 
een springend karakter, dat in contrast staat met 
het slepende tweede thema. Het metrum en de 
ritmiek zijn allesbepalend in het eerste deel.

‘Winter in the Dales’ (Winter in de Valleien) is 
mysterieuzer en heeft een duister karakter door 
de mineur toonsoort. Harmonisch en melodisch 
zijn er momenten te vinden waarin de bands hun 
expressie kunnen uitbuiten. Jones adviseert de 
bands de dynamische contrasten duidelijk neer 
te zetten en daarbij de balans niet te vergeten. De 

tweede en de derde stemmen moeten hun aan-
deel hier gaan leveren. De cornetten hebben een 
prominente rol in het piu mosso: een cornetsolo 
begeleid door cornetten. Dit vormt de kern van 
het tweede deel.  

‘Spring on the Lakes’ (Lente op de Meren) is een 
vloeiend, schilderachtig deel. De zonneschijn en 
het kabbelende water zijn voelbaar in de muziek. 
Wederom komen er diverse solisten en ensem-
bles aan bod, waarbij de dirigenten de kleuren 

De NBK is vroeg dit jaar, dus hoog tijd voor een voorbeschouwing van de werken. 

Voor 2016 geen nieuwe werken, maar vijf beproefde testpieces. Drie van Engelse 

makelij en twee van Zwitserse. Bij ieder werk wordt de achtergrond bekeken en 

waar mogelijk door de componist toegelicht. 

TEKST: GEERT JAN KROON 

NBK 2016: testpieces 
onder de loep

Dean Jones.
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en expressiviteit van de bands kunnen tonen. 
Liefhebbers kunnen hier op de vrijdagmiddag 
heerlijk op gaan wegdromen. Een wolkje aan 
de lucht kan niet ontbreken in de vorm van de 
hoorns, maar dit wolkje lost direct op en de mu-
ziek keert terug naar de sereniteit die het derde 
deel kenmerkt. 

Zomer! ’Summer on the Quays’ (Zomer op 
de Kades) begint met een swingende fanfa-
reopening door de cornetten en trombones. 
De thema’s uit het eerste deel komen terug. Het 
eerste thema is een uptempo versie van het ope-
ningsthema. In de grote finale wordt het tweede 
thema in een langzaam Maestoso neergezet, 
waarbij de drive in het slagwerk blijft. Een laatste 
Grandioos leidt naar het grote slotakkoord.

Scenes rondom Briton Ferry
Briton Ferry (Llansawel) is het onderwerp van 
aandacht in de derde divisie. Het is gelegen aan 
de mond van de rivier Neath in Zuid-Wales. Het plaatsje was tijdens de industriële revolutie een 

belangrijk centrum in de staal- en blik productie. 
Al dit wordt in vier delen samengevat in Visions 
van Dan Price.

Het eerste deel genoemd naar het dorp ‘Bri-
ton Ferry’ begint met een eenzame bariton 
die een motief van drie noten speelt. Na een 
aarzelende en reflectieve opening ontstaat het 
Briton Ferry-thema in de euphonium solo. Deze 
weelderige melodie laat de romantische en 
melancholische kant van het oord zien bekeken 
vanaf de nabije berghelling. Het is een mix van 
de ruwe schoonheid en de zware industrie, alle-
maal gesitueerd rond de rivier Neath. Het thema 
vloeit langs diverse solisten als representatie van 
de rivier die door het hart van het dorp loopt. De 
begeleiding zwelt aan en daalt zoals de getijden 
doen in Swansea Bay. 

Een plotselinge verandering van karakter leidt 
het tweede deel, ‘Brunel’s Vision’, in. Deze 
verandering staat symbool voor de verandering 
die de vader en zoon Brunel teweegbrachten. De 
bouw van de drijvende dokken door Brunel en 
de ontwikkeling van de spoorlijn door zijn zoon, 
stelden het dorp in staat een sleutelrol te spelen 
in de productie van ijzer, staal en blik. Deze 
industrie is duidelijk hoorbaar in de percussieve 
en ritmische muziek. Het is aan de bands de 
beelden van hamers op metaal en machines 
over te brengen op het publiek. Het Brunel-the-

ma ontstaat uit het openingsmotief en wordt 
geïntroduceerd door de tenorgroep. Naast de in-
dustrie komt het beeld van de rivier terug en zijn 
de treinen van de South Wales Mineral Railway 
duidelijk hoorbaar. 

Weer is er een snelle verandering van sfeer, nu 
gekenmerkt door wringende akkoorden en 
kleine instrumentaties. De sfeer is grimmig als 
we het Graf van de Giganten zien opdoemen. 
Het derde deel is een schets van ‘Giant’s Grave’ 
(de naam voor de dokken van Briton Ferry), 
waar na de tweede wereldoorlog de afgedankte 
oorlogsschepen werden ontmanteld. De muziek 
is bewust eenzaam van karakter: de dokken 
zijn hun pracht van weleer kwijt en al roestend 
gaan ze op in de geluiden van het dierenrijk. 
Vervolgens schetst de componist het beeld van 
een oorlogschip dat langzaam de rivier opvaart 
richting zijn laatste rustplaats. Het deel sluit met 
een terugkeer naar het Briton Ferry-thema.

Voor de laatste maal veranderd de sfeer. Militaire 
fanfares in een middeleeuwse stijl refereren aan 
de mogelijkheid dat Hen Gastell (Oud Kasteel) 
in Briton Ferry zou hebben kunnen staan. Als 
belangrijk oversteekpunt in de Romeinse weg 
die langs de zuidkust van Wales liep, was Briton 
Ferry een mogelijke kandidaat voor een forti-
ficatie. Opgravingen in de nabije heuvels in de 
jaren 1970 bevestigen dit idee. Hen Gastell zou 
door Morgan ap Caradog ab Iestyn, de Welshe 

Dan Price.

Oliver Waespi. 
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Heer van Afan, in de tweede helft van de twaalf-
de eeuw gebouwd zijn. De bassectie geeft een 
onheilspellend beeld van het kasteel. Aangezien 
de rivier ook in die tijd een grote rol speelde, 
horen we het rivier-thema in een koraalzetting. 
In het slot van het werk horen we de rivier langs 
het kasteel stromen en uiteindelijk uitmonden in 
de Swansea Bay.

Op rooftocht in de tweede divisie
Oliver Waespi is in Nederland geen onbekende 
meer. Iedereen kent de componist van Audivi 
Media Nocte na de weergaloze uitvoering van 
Brass Band Schoonhoven op het EBK in 2012. 
Daarnaast was The Graces of Love verplicht 
in 2013 voor de derde divisie en een jaar later 
Legenda Rumantscha voor de vierde divisie. 
Ook dit jaar is er weer een werk van de Zwitser 
verplicht: The Raid.

De slag om Sörenberg werd in 1380 uitgevoch-
ten tussen Entlebuch (toen horende bij het 
Hapsburgse rijk) en Obwalden (kanton van de 
Zwitserse confederatie). Ruzie om de alpenwei-

den was de aanleiding. De Obwalders gingen 
op rooftocht en vermoorden de pachter van de 
Slachtalp en stalen zijn vee. De rovers vierden 
hun succes en dronken zich plat. Een inwoner 
van Entlebuch genaamd Windtrüeb zag zijn 
kans schoon en stal al het vee terug. Not amused 
keerden de Obwalders enkele weken later gewa-
pend terug in Entlebuch. De strijd werd beslecht 
in het voordeel van Entlebuch toen Windtrüeb 
de banierdrager van Obwalden velde. Later 
tijdens een reis van Schüpfheim naar Sörenberg 
werd Windtrüeb vermoord door Obwalders. 
Een aantal jaren later werd Entlebuch deel van 
de Zwitserse confederatie en vochten Entlebuch 
en Obwalden zij aan zij in de slag van Sempach. 

Naar eigen zeggen van de componist valt dit 
werk samen met Traversada en As if a voice were 
in them onder zijn zogenaamde ‘Alpen-werken.’ 
“Dat is ironisch, want ik heb niet de bedoeling 
om bewust werken te schrijven die bij elkaar pas-
sen. Als je al mijn werk achteraf bekijkt dan kun 
je zekere series ontdekken. Deze series hebben 
een ‘verwante omvang van uitdrukking’. Minder 

bekende volksliedjes vormt één van deze series. 
Dit zijn volksliedjes die mij aanspreken en waar 
ik potentieel in zie. In dit geval zijn dat Zwitserse 
volksliedjes, maar soms ook andere. De basis 
van The Raid is geen bestaand volkslied, maar 
alleen de eerste vier noten refereren naar een 
volksliedje uit de omgeving van Sörenberg. Het 
is te zien aan de periodisering van dit liedje. Die 
is onregelmatig en dat gebeurt meestal niet in 
volksmuziek. Harmonisch zijn er ook bepaalde 
regels in volksmuziek, maar in The Raid is het 
harmonische ritme vrijer.” 

Hoewel er een duidelijk verhaal aan het werk ten 
grondslag ligt is het geen letterlijke uitwerking 
hiervan. “Nee, dan is de muziek een slaaf van het 
verhaal. Dat doe ik zelden. Natuurlijk volgt de 
muziek het verhaal meer dan in andere muziek, 
maar wat ik gedaan heb is de vormen van bewe-
ging uit het verhaal weergeven. De kalme muziek 
refereert aan het verleden of de toekomst, 
verbeelding of herinnering. De snelle muziek 
gaat over het hier en nu, waarin de strijders 
achter elkaar aanrennen met de intentie elkaar af 
te maken. Ik heb beweging vastgelegd in muziek. 
Dus semi-programmatisch zeg maar.”

In de wandelgangen gaat het verhaal dat The 
Raid een simpele versie van Audivi Media Nocte 
is. En er zijn bepaalde overeenkomsten zoals de 
funky techniek tegenover de volksmuziek. “Dat 
is op voorhand niet het plan. Ik probeer de ex-
pressieve mogelijkheden van het materiaal aan te 
voelen. En waar Audivi een compact geheel is, is 
The Raid een episodisch geheel. Voor mij is het 
compleet anders, maar voor het publiek kunnen 
er zeker overeenkomsten zijn. Wat ik in Audivi 
heb gedaan is deel van mijn muzikale grammati-
ca geworden en daar kan ik niet omheen.”

Het NBK-debuut van Etienne Crausaz
De eerste divisie gaat zich vastbijten in Sinfonietta 
No. 3 van de op het NBK-feest onbekende Zwitser 
Etienne Crausaz uit Bulle (ergens onderin Zwit-
serland een eindje boven Lac Leman). De Tubaïst 
is tegenwoordig freelance muzikant en speelt 
onder andere bij het Lausanne Kamer Orkest, het 
Fribourg Kamer Orkest en het Gstaad Festival 
Orkest. Naast lesgeven en dirigeren vult het com-
poneren een belangrijk deel van zijn agenda. 

Over zijn componeerstijl kan hij kort zijn: “Ik 
heb geen compositiestudie gedaan, maar heb 
elke muziekstijl bestudeerd (klassiek, jazz, 
hedendaags, pop, filmmuziek en volksmuziek). 

Etienne Crausaz. 

84

BRASSIN  O



Ik houd van de muziek van de vroege twin-
tigste eeuw, zoals Stravinksy, Debussy, Ravel, 
Shostakovich, Prokofjev en Aaron Copland. 
Daarnaast heb ik grote bewondering voor de 
filmcomponist John Williams. Zijn esthetiek 
sluit volledig aan bij wat ik mooi vind. Al deze 
personen hebben een grote invloed op mijn 
manier van componeren.”

De reden voor het schrijven van dit werk is 
simpel: “Sinfonietta No. 3 was een opdracht van 
de l’Association Suisse des Musiques (ASM) 
voor de eerste divisie tijdens het Zwitserse 
federale muziekfestival 2016 in Montreux. Een 
groot werk schrijven is altijd een uitdaging. Mijn 
doel was om een werk te schrijven dat zowel het 
publiek en de bands tevreden kon stellen. Daar-
naast wilde ik sprankelende en positieve muziek 
schrijven. Dat was de eerste stap. Het werk is ge-
baseerd op een motief van vijf noten (des, es, as, 
f en g) dat is meteen ook het DNA van dit werk. 
Het is constant aanwezig maar altijd in een ander 
sfeer. Natuurlijk zijn er daarnaast ook andere 
elementen die bepalend zijn, zoals een imposant 
chromatisch koraal en een lyrisch thema, maar 
het motief is toch de essentie.” 

Het werk is voor de oplettende luisteraar onder 
te verdelen in vier delen: snel-langzaam-snel met 
een introductie. ‘Maestoso e brillante’ (groots en 
glanzend), opent met het vijftoonsmotief onder-
steund door de buisklokken. De cornetten ant-
woorden met sprankelende fanfares. Het motief 
wordt opgepikt door de althoorn die de muziek 
laat kalmeren alvorens het koraal, dat vaker zal 
terugkeren, zijn intrede doet. In het tweede deel, 
Allegro, wordt het motief ontwikkeld tot een 
lyrisch thema en wordt afwisselend gebruikt met 
het originele motief. Hier ontstaan andere sferen 
en kleuren. Het deel eindigt een beetje jazzy met 
glissanderende trombones en een hi-hatje voor 
effect. Het langzame deel, Adagio, brengt het ko-
raal weer onder de aandacht. De cadensen voor 
euphonium en cornet brengen het werk naar 
een nieuwe versie van het motief. Dat begint in 
het lage register en groeit uit tot het hoogtepunt 
van het werk: een groots tutti. Het laatste deel, 
Allegro energico, laat een militaristische stijl zien, 
ondersteund door harde ritmes en de aanwezige 
snaredrum. Het motief is alom aanwezig. De 
spanning stijgt en de energie blijft zich opbou-
wen met behulp van ostinato figuren totdat het 
koraal in al zijn glorie terugkeert. Het slot brengt 
nog eenmaal het originele motief om het geheel 
rond te maken.

Engels maatwerk op hoog niveau
Wie weet het nog: de impact van Triomf of Time 
van Peter Graham op het EBK van 2014 in Perth 
door de Black Dyke? Het werk was ze op het lijf 
geschreven, solo’s voor alle toppers: alt, bariton, 
flugel, trombones etc. En dan hebben we nog 
niet eens de over-de-top-solo’s van de cornet en 
euphonium genoemd. Een hele kluif voor de 
Nederlandse top.

Peter Graham schreef het werk voor de Black 
Dyke. Maatwerk. Vijfentwintig jaar na Essence of 
Time werd het tijd om dat thema opnieuw op te 
pakken. De muzikale gedachten achter Triumph 
zijn net als bij Essence energie, optimisme en 
levensvreugde. Nu met ander muzikaal materi-
aal. Hoewel een duidelijke referentie naar het 
grote thema uit Essence niet achterwege kan 
blijven. De vorm van de werken komt ook aardig 
overeen: een set variaties.

Een sfeervolle opening met klokken en slagwerk 
leidt naar het eerste tutti waarin de thematiek 
van het werk wordt weergegeven. Wat volgt 
is een duizelingwekkend snel deel, waar alles 
en iedereen technisch aan de bak moet. Met 
name de buitenaardse solo’s van de euphonium 

en cornet zijn een grote uitdaging. Het eerste 
langzame deel is een verzameling van solo’s: 
bariton, es bas, cornet, es cornet, alt, komen 
allemaal ruim aan bod. Na deze solistisch inter-
lude stapt Graham een andere wereld binnen 
met swingende liptrillende trombones en al. 
Via deze jazzy variatie komen we bij hetgeen de 
componist echt goed in is: hele mooie simpele 
deuntjes schrijven. De bugel krijgt alle ruimte 
om iets van vertederende schoonheid neer te 
zetten. Kort daarna gevolgd door iets wat speci-
fiek voor de Black Dyke gemaakt is: het zachtste 
mooie deuntje dat je ooit gehoord hebt! Terug 
naar het begin om het nog eens dunnetjes over 
te doen, wel in variatie uiteraard. De spanning 
wordt opgebouwd richting de apotheose van het 
mooie deuntje. Een laatste stuiptrekking van het 
openingsmateriaal voert richting het slot waar 
op magistrale wijze Essence of Time even om het 
hoekje kijkt.

Triumph of Time is een mooie uitdaging voor de 
Nederlandse brassbandtop. Eén ding is zeker: 
ze zijn er vast niet op uitgekeken in de laatste 
weken. Hoewel er partijen zijn die misschien een 
boekje mee moeten nemen naar de repetities om 
in de vele rusten toch wat te doen te hebben.  

Peter Graham.
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Dit keer spreek ik met Pieter van Diepen, voor-
zitter van de Stichting Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen, in de aanloop naar zijn der-
de kampioenschap als bestuurslid en zijn tweede 
als voorzitter. We ontmoeten elkaar begin juli op 
een terras in Castricum.

Hoe ben je op deze voorzittersstoel terecht 
gekomen?
Na mijn loopbaan, die eindigde met een betrek-
king bij het Concertgebouw, wilde ik wel een 
aantal “vrijwillige” klussen aanpakken. Toen er 
vacatures in het NBK bestuur kwamen, heb ik 
uiteindelijk de stap genomen. Ik deed als nieuw-
bakken bestuurslid meteen al de verkennende 
besprekingen voor de stichting met TivoliVre-
denburg. Dat we een jaar daarna zonder voorzit-
ter zouden zitten hadden we niet voorzien. Om 
te voorkomen dat we weer naar buiten moesten 
met de vacature, hebben we besloten om intern 
de rollen verder in te vullen. Het is best lastig 
om mensen te krijgen voor het bestuur, zeker 
mensen die niet op de een of andere manier 
commerciële belangen hebben te dienen. Het is 
onbezoldigd en je hebt er door het jaar heen een 
flinke portie werk aan. 

Wat valt er te melden over de komende 
kampioenschappen?
Het zal moeilijk worden om de kampioen-
schappen van vorig jaar te evenaren. Niet alleen 

In de komende edities van dit katern wil Brassinfo op zoek gaan naar de stand 

van zaken in Nederland Brassbandland. Een beeld schetsen van de hindernissen 

en belemmeringen, maar juist ook van de kansen die er liggen. Er is reden 

genoeg om kanttekeningen te plaatsen bij de huidige gang van zaken. En laten 

we vooral de ter zake kundigen maar eens vragen naar antwoorden.

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: JAN MOLLEMA / FV MEDIA PRODUCTIES

“ Zorgen dat de NBK 
het topevenement     
is en blijft”
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hadden we met 45 bands een recordaantal deel-
nemers, ook leidde de grote publieke belangstel-
ling tot een recordrecette. Met name in de lagere 
divisies merk je dat de bands elk jaar hun afwe-
ging maken of ze naar de NBK komen. Helemaal 
fantastisch was de komst van de Tredegar Town 
Band. Zij zochten een vervangende activiteit 
voor Brass in Concert en die konden we bieden. 
Het concert was een masterclass, niet alleen in 
kwaliteit van spelen, maar ook in programma 
keuze. Kippenvel. Veel positieve feedback was er 
ook voor de aanpak van de kinderziektes van het 
jaar ervoor. Grote lof ook voor de fantastische 
vrijwilligersorganisatie uit het Utrechtse; zonder 
deze inbreng is het organiseren van een evene-
ment als het onze volstrekt kansloos.

De kampioenschappen vinden in principe 
plaats in het weekend beginnend met 
de laatste vrijdag van oktober. Waarom 
lukt dat nu voor de tweede keer in drie 
jaar niet?
Toen we het 5-jarig contract afsloten met Ti-
voliVredenburg kwamen we niet verder dan een 
intentieverklaring over de data. Er is een aantal 
redenen voor. Allereerst heeft TivoliVreden-
burg te maken met een aantal vaste contracten, 
bijvoorbeeld met de NTR, die al veertig jaar 
een concertserie heeft op de vrijdagavond. De 
vrijdagavond is altijd de showstopper geweest. 
Daarnaast moet je soms ook concessies doen om 
een lagere huurprijs te bedingen en het daarmee 
mogelijk te maken om de kampioenschappen 
naar een toplocatie als deze zaal te krijgen. 
Tenslotte zal het je ook niet ontgaan zijn dat de 
bedrijfsresultaten na de verbouwing niet erg 
positief waren en TivoliVredenburg moet alle 
zeilen bijzetten om het hoofd boven water te 
houden. Reden waarom ze toch erg geneigd zijn 
om toe te happen als een groot evenement zich 
aandient. Op dit moment zijn de onderhande-
lingen over de editie van volgend jaar nog niet 
afgerond, maar als het aan mij ligt hebben we de 
kampioenschappen op 27 en 28 oktober 2017. 
(red. is inmiddels definitief ).

Na vier jaar Schoonhoven hebben de twee 
kampioenschappen in Utrecht toch voor 
velen verrassende kampioenen opgeleverd. 
In hoeverre heeft dat te maken met de 
nieuwe locatie?
Ik denk niet dat dat te maken heeft met de zaal. 
Op dit moment zitten de bands kwalitatief 
enorm dicht bij elkaar. Niemand steekt er echt 
boven uit en dan is het net de vraag bij wie het 
allemaal op zijn plek valt op het juiste moment. 

Het wordt weer ongemeen spannend, zeker 
als je dit jaar naar de deelnemers van de Dutch 
Open, de Vlaamse Open en de Europese kam-
pioenschappen hebt geluisterd. En dat met The 
Triumph of Time op de lessenaar.
 
Gaat de opzet van de kampioenschappen 
nog veranderen?
We gaan wel wat veranderingen doorvoeren, 
maar we organiseren de kampioenschappen 
voor de bands en de bands zullen met elkaar 
moeten bepalen hoe ze het willen. Het bestuur 
is daarin facilitair. Het NBK is een bijzondere 
wedstrijd en geen bondsconcours. We vinden 
dat bands zich via het bondsconcours moeten 
blijven plaatsen. Wel zit er een behoorlijk ver-
schil qua formule tussen de kampioensdivisie bij 
het NBK en de concertafdeling bij het bonds-
concours. Omdat we een potentiële kampi-
oensdivisie band niet willen verplichten om 
een concertafdeling status te halen, hebben we 
besloten dat de kampioen van de eerste divisie 
de mogelijkheid krijgt om door te stromen naar 
de kampioensdivisie. Daar hoeft de band geen 
gebruik van te maken en een band kan ook weer 
terugkeren in de eerste divisie. Bijvoorbeeld als 

de resultaten in de kampioensdivisie te wensen 
over laten. In principe ben ik wel voorstander in 
meer dynamiek in de indeling van bands in de 
diverse afdelingen.

Waarom volgt de NBK niet de opzet van 
de Europese kampioenschappen en vele 
andere nationale kampioenschappen met 
een verplicht en een vrij werk? 
In 2013 hebben we een raadpleging gedaan on-
der de bands. Met name ging het om de verhui-
zing naar Utrecht, maar daarnaast is ook de vraag 
gesteld of we naar een keuzewerk toe moesten. 
Aan de lagere divisies hebben we gevraagd of we 
het verplichte werk moesten afschaffen. Vrijwel 
alle bands buiten de kampioensdivisie waren 
tegen het afschaffen van het verplichte werk, 
omdat dat het karakter van deze wedstrijd zou 
aantasten. En twee op de drie kampioensdivisie-
bands waren faliekant tegen de uitbreiding met 
een keuzewerk. In hoeverre die mening aan het 
verschuiven is weet ik niet. Je moet ook niet elk 
jaar een raadpleging houden. Misschien eens in 
de vijf jaar. Wij stellen ons op het standpunt dat 
de bands daarin leidend zijn. Om de kampioen 
te helpen hebben we aan de criteria voor het te 
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selecteren verplichte werk toegevoegd dat het 
werk op voorhand niet ongeschikt mag zijn om 
als vrij werk te fungeren op de Europese kam-
pioenschappen. Omdat de keuze uiteindelijk 
toch aan de kampioen is, hebben we voor deze 
formulering gekozen.

Ook bij de samenstelling van de jury’s hebben 
we veranderingen doorgevoerd. In principe 
willen we voor de hoogste divisies een gere-
nommeerde internationale jury, met daarin 
uiteraard plek voor een Nederlander. Dit keer zit 
er zelfs geen enkele Nederlander in de jury: Luc 
Vertommen (B), Reid Gilje (N) en Russel Gray 
(VK). In de jury voor de lagere divisies willen we 
graag ook wat jongere mensen, maar wel met een 
“proven trackrecord”. David Thornton heeft net 
zijn doctoraal gedaan en doet nu veel ervaring 
op in het jureren en met Mareika Gray gaat de 
wens in vervulling om een vrouw in de jury te 
hebben. Mareika heeft haar sporen verdiend in 
het werken met veel jeugdorkesten en bands in 
de lagere divisies, maar met de Milnrow Band 
bereikte ze deelname aan de British Open door 
de Grand Shield te winnen.  

Je hebt het net over de verplichte werken. 
Waarom niet eens een opdracht voor een 
jonge Nederlandse componist om kennis 
te maken met het medium Brassband? 
Bij het Open Nederlands Fanfare Kampioen-
schap is nu sprake van opdrachten aan twee 
“jonge” componisten onder begeleiding van een 

“oude rot” in het vak om een werk voor de vierde 
en vijfde divisie te laten schrijven. De organisatie 
heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de werken 
eventueel toch niet worden gebruikt. Die luxe 
hebben we niet. We hebben een bescheiden bud-
get om nieuwe werken te laten schrijven en daar 
kunnen we voor de NBK geen risico’s mee nemen. 
Samen met het Repertoire Informatie Centrum 
kijken we naar de kwaliteit van de kandidaat-wer-
ken. We willen best innoveren, maar als er dan 
partituren op tafel liggen die onevenwichtig 
zijn, te veel “copy-paste”, inconsistent of matig 
geïnstrumenteerd, dan moeten we dat gewoon 
niet doen. Uiteraard zijn er diverse contacten 
met de internationale organisatoren om wellicht 
samen te werken. En voor het geval alle partituren 
van tafel verdwijnen hebben we een lijstje van op 
zich prachtige bestaande werken. Ik kan al wel 
verklappen dat er voor 2017 en 2018 inmiddels 
reeds compositieopdrachten zijn verstrekt.

En verder moet de NBK ook dat informele 
sfeertje houden. Ik houd niet van paspoorten 
controleren of een registratiesysteem, zoals 
ze dat in Engeland kennen. We zijn scherp op 
misstanden, maar het is ook redelijk gebruikelijk 
om in meerdere verenigingen te spelen. Ik zie 
dat ook gebeuren met muzikanten van fanfares 
en brassbands en die uitwisseling juich ik toe. De 
bands die zich versterken met extra muzikanten 
zijn vaak bands in de lagere divisies, die anders 
incompleet zouden zijn en misschien daardoor 
niet zouden kunnen deelnemen.  

Zou het NBK niet moeten worden uitgebreid 
met een extra divisie voor jeugdorkesten?
Er gebeurt veel aan de basis op dit moment. 
Het jeugdbeleid is een kerndoel van de KNMO. 
Het is belangrijk dat we binnen de KNMO een 
nieuwe matrixorganisatie gaan neerzetten, de 
huidige regionale insteek is me te eendimen-
sionaal. Binnen onze zuil missen we uiteraard 
nog wel een Nationale Jeugd Brassband; helaas 
zijn er niet al te veel jeugdbrassbands. Ook de 
jeugd speelt veelal in verschillende orkesten en 
talenten worden snel opgemerkt en dankbaar 
opgenomen in de grote bands. 

Wat de activiteiten voor de jeugd en talen-
tontwikkeling betreft denk ik eerder aan het 
fenomeen Summerschool. In Groot Brittannië 
een groot succes en het zou mooi zijn om een 
Summerschool in Nederland te hebben. Het 
liefst met dezelfde fantastische bezetting aan 
docenten. Ook de academies die nu ontstaan, 
gesponsord door de instrumentenbouwers, 
voegen belangrijke mogelijkheden toe aan de 
bestaande opleidingen.

De KNMO zou ons meer kunnen helpen door 
proactief vertegenwoordiger te zijn van al die 
muzikanten naar grote sponsors en subsidiever-
strekkers toe. Top-down gezien ligt er veel geld 
op de plank. De brassbandwereld is maar een zeer 
bescheiden deel van die hele grote groep. Daar 
ligt echt een taak, want hoe krijgen we anders 
onze kampioen in 2019 naar Litouwen, terwijl 
jeugdsportteams wel betaald op reis gaan? 

Verder zou ik graag jaarlijks een dag willen 
hebben waar ik alle bandmanagers van alle brass-
bands bij elkaar heb. Niet alleen de deelnemers 
van de NBK. Het moet ergens ingebed worden 
en een goed programma hebben met interessan-
te gastsprekers. Tijdens het NBK weekend heeft 
iedereen het daarvoor te druk. Wellicht kan het 
een onderdeel zijn van een hele festivalweek, zo-
als in Nieuw Zeeland met solisten- en ensemble-
wedstrijden, marswedstrijden en eindigend met 
het NBK? Dat zou je een wens van me kunnen 
noemen. Afgezien daarvan is het doel simpel: 
zorgen dat de NBK het topevenement is en blijft. 
Daar ga ik, samen met mijn zeer gewaardeerde 
collega’s van het huidige NBK-bestuur, vol voor!

Wil je reageren op dit interview dan kun je je 
reactie altijd sturen naar postbusbrassinfo@
gmail.com of wachten tot we delen van dit 
artikel plaatsen op onze facebook pagina www.
facebook.com/brassinfo/.  
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Met de nieuwe LX/HP-piano’s zeten we onze traditie verder: luxueuze huiskamerpiano’s bouwen voor alle types van muzikanten. 
Geavanceerde technologie en een authentiek speelgevoel gaan hand in hand met een klassiek en verfijnd design. Dankzij 
hun compacte omvang passen ze perfect in kleine ruimtes, maar waar ze ook staan, hun fiere en imposante uitstraling trekt alle 
aandacht en ze vullen de kamer met een rijk en wervelend geluid. Deze prachtige piano’s, voorzien van de nieuwste klankbron, 
een gloednieuw klaviermechanisme, een verbeterd multikanaals luidsprekersysteem en tal van handige digitale snufjes, bezorgen 
je een unieke klankervaring en staan garant voor vele jaren muziekplezier.

Ontvang geheel gratis deze 
prachtige klassieke cd 
“Pianisten Van De Wereld”. 
Vraag hem nu snel aan via 
www.rolandce.com/pianocd



Ivan Meylemans  nieuwe chef- dirigent 
van Brass Band Schoonhoven
De Belgische topdirigent Ivan Meylemans wordt per 1 januari 2017 de nieuwe chef-dirigent van Brass Band 

Schoonhoven. Na de succesvolle samenwerking tijdens de afgelopen Nederlandse Brassband Kampioen-

schappen en het Survento Brass Festival hebben Brass Band Schoonhoven en Ivan Meylemans besloten om 

een vaste samenwerking aan te gaan.

Meylemans leidde de Noord-Limburgse Brassband in 2010 en 2011 naar de Belgische titel en in 2012 naar 

een tweede plaats bij de Europese Brassband Kampioenschappen. Met Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit 

Achel werd hij in 2009 en 2013 wereldkampioen op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Daarnaast is 

Ivan dirigent van harmonie Sint Michaël van Thorn.

Ook buiten de hafabra-wereld is Ivan Meylemans volop actief. Zo is hij momenteel chef-dirigent bij het 

Zeeuws Orkest en is hij als gastdirigent actief bij onder andere de Danish National Opera en bij de symfo-

nieorkesten van Dortmund, Zagreb, Straatsburg, Taipei en Seoul. Ivan is als docent directie verbonden aan de 

LUCA School of Arts in Leuven en was tussen 1994 en 2007 solotrombonist van het Koninklijk Concertge-

bouworkest. Bij dit orkest is hij onder meer in 2013 teruggekeerd als gast dirigent tijdens een optreden met 

DJ Armin Van Buuren op Koningsdag. Ook dirigeert hij regelmatig de kopersectie van dit orkest: RCO Brass. 

Brass Band Schoonhoven is zeer verheugd om met deze veelzijdige topdirigent een nieuw hoofdstuk in 

haar geschiedenis in te gaan. In 2014 speelde BBS voor het eerst onder leiding van Ivan tijdens het Premier 

Brass Concert in Vlaardingen en was er meteen sprake van een zeer goede klik tussen maestro en band. De 

samenwerking kreeg een vervolg tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in 2015, hetgeen 

resulteerde in een fraaie derde plaats. Hierop nodigde Brass Band Schoonhoven Ivan Meylemans uit om de 

band te leiden tijdens het Survento Brass Festival in juni van dit jaar en op 20 november 2016 tijdens de 

jubileumeditie van Brass In Concert Championship in Newcastle. 

Samenwerking Carlton 
Main Frickley Colliery en 
Erik Janssen krijgt vervolg
Met de winst tijdens de Grand Shield Competition in Blackpool, 

eerder dit jaar, is de samenwerking tussen Carlton Main Frickley 

Colliery en Erik Janssen nog niet ten einde. Na het prachtige succes 

van band en dirigent, zal Janssen de band ook tijdens de British 

Open (september) dirigeren met het werk Triumph of Time van Peter 

Graham. Naar verwachting zal Janssen de band ook leiden tijdens de 

National Finals in de Royal Albert Hall in oktober aanstaande.  

Ivan Meylemans chef-dirigent bij Brass Band 

Schoonhoven.

Erik Janssen gaat opnieuw 

naar Engeland.
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Brassband Rijnmond, Pro Rege en Brass Band 
Schoonhoven-B, waren in de ogen van het pu-
bliek en juryleden Jan de Haan, Russel Gray en 
Manu Mellaerts de terechte winnaars.
Elke sectie bracht muzikaal vuurwerk op de 
planken; in de tweede divisie had de winnaar van 
2015, CMV Euphonia Wolvega fikse tegenstand. 
De band koos voor een gewaagde start met het 
werk O Magnum Mysterium. De band moest 
duidelijk wennen aan de akoestiek en daardoor 
kwam het werk niet echt tot bloei. Het orkest met 
dirigent Syde van der Ploeg herpakte zich tijdens 
het vervolg van hun optreden, maar moest toezien 
dat men ditmaal als derde eindigde.
Dirigent Richard Visser weet zijn orkesten op het 
podium maximaal te inspireren op zijn karakteris-

Een mooi deelnemersveld 

lokte op 11 juni meer publiek 

naar De Lawei in Drach-

ten dan de eerste editie in 

2015. Met name tijdens het 

avondprogramma was de 

zaal tijdens de Dutch Open 

Brassband Championships 

(DOBC) behoorlijk gevuld. De 

organisatie verliep vlotjes en 

natuurlijk draagt de locatie 

bij aan het welslagen van het 

evenement. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN
FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

DOBC: mooie afsluiter 
van druk seizoen

Erik van de Kolk leidde Rijn-

mond naar de zege.
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tieke, rustige manier. Constantijn Huygens bracht 
een afwisselend programma waarbij de solist, 
Robert Ernest, op prachtige wijze de solistenprijs 
mee naar Appingedam mocht nemen. Brass 
Band Schoonhoven-B, met dirigent Robbert Vos, 
behaalde na winst op de laatste NBK, nu ook met 
overtuiging de titel tijdens de DOBC. Muzikaal 
en dynamisch zat alles goed in elkaar en er werd 
verzorgd gespeeld. De band zal tijdens de komen-
de nationale kampioenschappen nadrukkelijk tot 
de favorieten gaan behoren.

De eerste divisie had twee toppers in petto; het 
eerste orkest, Brassband Oefening & Uitspan-
ning, met dirigent Anno Appelo, bracht een 
afwisselend programma. Het orkest is de laatste 
jaren tijdens de NBK altijd in de hoogste regionen 
van de eerste divisie te vinden. Hoewel van hoog 
niveau speelde de band soms wat onzorgvuldig en 
op dynamisch gebied werden uitersten gezocht 
als het gaat over fortissimo’s, terwijl in fluister-
zachte passages (in onder meer A London Over-
ture - Philip Sparke) op zeker werd gespeeld, waar-
door het soms net wat te luid klonk. Het verschil 
in waardering door de jury tussen de nummer één 
(Pro Rege) en Oefening & Uitspanning bracht 
enige discussie op gang, maar de winst voor Pro 
Rege leverde geen discussie op. Na winst op de 
laatstgehouden NBK bleek Pro Rege ook nu op 
alle onderdelen goed te scoren. Durf het maar aan 
om met een topwerk van Sparke te starten: Year of 
the Dragon werd goed doordacht gespeeld en diri-
gent Anne van den Berg weet de sterke kanten van 
het orkest prima te etaleren. Hoewel er best wat 
kleine vlekjes te bespeuren waren, was de overall 
uitvoering goed voor de titel en kan de band met 
vertrouwen de toekomst in!

In de hoogste divisie hadden zes bands inge-
schreven, waarbij het evenement haar inter-
nationale tintje in de vorm van Austrian Brass 
kreeg. Of dit orkest met dirigent Uwe Köller 
ook daadwerkelijk in de juiste afdeling had 
ingeschreven…. De band had veel problemen 
met de stemming en moest op alle vlakken het 
onderspit delven. Alle goed bedoelde inspannin-
gen van het orkest zorgden voor de zesde plaats 
in de rangschikking.
Het meest innovatieve programma werd 
gebracht door Amsterdam Brass met dirigent 
Pierre Volders. Een doorlopend programma 
werd uitgevoerd onder het thema Just another 
day in the City met als groot werk Rush Hour van 
componist Etienne Crausaz. Een mooi program-
ma dat werd beloond met de vierde plaats. Het 
lukt ProClass Brass Band Limburg met dirigent 

Renato Meli nog niet zich los te weken uit de 
onderste regionen in de uitslagen. Naast een 
krakend dirigentenplatform, bleek de uitvoe-
ring van met name Blitz van Bourgeois te hoog 
gegrepen. Dit werk blijkt uitermate moeilijk en 
meerdere bands die dit in het verleden pro-
grammeerden, konden niet imponeren. Siemen 
Hoekstra maakte, na een periode uit beeld te zijn 
geweest in de brassbandwereld, met Brassband 
De Bazuin Oenkerk zijn opwachting. Hoekstra 
streeft naar emotie op het podium en wist dit 
goed over te brengen op de mannen en vrouwen 
uit Oenkerk. Muzikaal was het programma 
prima in orde. In het grote werk (Vita Aeterna 
Variations - Alexander Comitas) ontbrak soms 
het spektakel wat het werk nóg meer inhoud 
geeft. Echter, met een keurige derde plaats zal de 
band zeker blij zijn!
Dirigent Rieks van der Velde en De Wâldsang 
brachten hetzelfde programma dat men in april 
op de Vlaamse Open speelden. Met name het 
werk Trance van Thomas Doss was zeer indruk-
wekkend. Solist Hendrik de Boer wist op bariton 
te imponeren met de uitvoering van Eastern Dan-
ces van Moren. Na de derde plaats in Mechelen 
met 93 punten, kwam de Buitenposter formatie 
op een keurige tweede plaats, nu met 94 punten.
Titelverdediger Brassband Rijnmond bleek 
voor het tweede jaar op rij de sterkste in het 
deelnemersveld. Dirigent Erik van de Kolk wist 
met zijn orkest op alle fronten sterk te scoren. 
Waar sommige bands de solisten te luid bege-
leiden, wist de band Rodin Rosendahl perfect 

te ondersteunen en kwam er iets heel moois tot 
stand. Virtuoos spel bracht Rosendahl terecht 
de solistenprijs. Geraffineerd spel met veel 
muzikaliteit en grenzen in pianissimo’s maar ook 
fortissimo’s werden precies binnen het accepta-
bele opgezocht. Dat werd ook voortgezet in hun 
uitvoering van Peter Graham’s Metropolis 1927. 

Tevredenheid alom na een mooi evenement 
wat zeker op de agenda moet blijven. De 
datum staat alweer vast: op 10 juni 2017 is de 
volgende editie! 

Uitslagen
Kampioensdivisie: 1. Brassband Rijnmond 

Rotterdam, 95 pnt; 2. De Wâldsang Buiten-

post, 94 pnt; 3. De Bazuin Oenkerk, 90 pnt; 4. 

Amsterdam Brass, 89 pnt; 5. ProClass Brass 

Band Limburg, 87 pnt; 6. Austrian Brass Band, 85 

pnt. Meest innovatieve programma: Amsterdam 

Brass. Beste solist: Rodin Rosendahl (Brassband 

Rijnmond Rotterdam).

Eerste divisie: 1. Pro Rege Heerenveen, 92 pnt; 

2. Oefening en Uitspanning, 89 pnt. Beste solist: 

Gosse Jan Visser (Pro Rege Heerenveen).

Tweede divisie: 1. Brass Band Schoonhoven 

B, 91 pnt; 2. Constantijn Huygens Appingedam, 89 

pnt; 3. CMV Euphonia Wolvega, 87 pnt. Beste solist: 

Robert Ernest (Constantijn Huygens Appingedam).

Anne van den Berg was succesvol 

met Pro Rege Heerenveen.
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voor slechts 
Buiten Nederland: € 44,-

8x
€ 37,- 

Word abonnee of geef cadeau!
 

Ga snel naar klankwijzer.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

8x
€ 37,- € 37,- 

Recordaantal 
deelnemers op

NK-majorette

Festivalklasse:
testcase zonder 
concoursstress

Marswedstrijd
moet weer 

fun worden

Concertwerken
in première 

TROMP-winnaar
Dominique Vleeshouwers

Color Guard:
Pietje Bell van de KNMO
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Interview
Erik Janssen

Outdoor marsconcours 
heeft toekomst
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Wintercircuit CGN
goede leerschool 

Weer verrassingen
op NBK

Jury aan huis 
beleeft première
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PROVINCIE DRENTHE

Jubilaris bij MGD
De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft 

Ria Scholte-Saadhof gehuldigd. Ze vierde bij ODO 

Odoorn haar veertigjarig jubileum als muzikant.

Zestig slagwerkers bij Slagwerk 
Event in Hollandscheveld
Zaterdag 8 oktober (19.30 uur) is in sporthal De Marke 

in Hollandscheveld de vijfde editie van het Slagwerk 

Event. Zestig slagwerkers van onder meer de slag-

werkgroepen Juliana-De Bazuin Hollandscheveld, De 

Bazuin Schoonebeek en Energy X Zwartsluis

werken mee aan de happening. Het repertoire varieert 

van klassieke slagwerkmuziek tot populaire heden-

daagse nummers. De finale bestaat uit een gezamen-

lijke uitvoering door alle slagwerkmuzikanten.

Nieuwe Drentse liedjes 
door Eendracht Assen
Harmonieorkest Eendracht Assen viert zondag 9 

oktober het zestigjarig bestaan met een jubileumcon-

cert in Podium Zuidhaege. Voor deze gelegenheid 

bestaat het orkest uit leden, oud-leden en gastspelers. 

Het programma voor de pauze bevat orkestmuziek 

en een solistische bijdrage van dirigent Diana Mols 

op piccolo. In het tweede deel worden in samen-

werking met de Stichting Betoeterd in het kader van 

het project Drentse liedties op Tournee door Drenthe 

vijf hafabra-arrangementen van nieuwe Drentstalige 

liedjes uitgevoerd. Medewerking verlenen de Drentse 

zangeres Martijje met haar combo. Door het jubileum-

jaar heen verzorgt de blaasband E-klein optredens op 

diverse locaties. Ook organiseert Eendracht in oktober 

in samenwerking Joyah Music Assen een muziekthea-

termiddag voor kinderen. 

S E P T E M B E R

Za 03 EMMER-COMPASCUUM, MARKTPLEIN  Taptoe met Scheepjeswolharmonie Veenendaal en KDO Groessen. 

Zo 18 DE WIJK, BREDE SCHOOL 10.00 UUR Selmer Klarinetdag olv Lute Hoekstra in samenwerking met Koninklijke Muziekvereniging Apollo. 

Za 24 EMMEN  Majorettewedstrijd MGD. 

O K T O B E R

Za 8 HOLLANDSCHEVELD, DE MARKE 19.00 UUR Slagwerk Event met 60 slagwerkers van verschillende malletbands. 

Zo 9 ASSEN, PODIUM ZUIDHAEGE  Jubileumconcert b.g.v. 60 jaar Eendracht Assen. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Brassband Almere viert 
35-jarig jubileum
Brassband Almere, de oudste blaasmuziekvereniging 

van Almere, viert zijn 35-jarig bestaan met een con-

certdrieluik. Het eerste deel, met de titel De Aftrap, is 

op zaterdag 8 oktober (20.00 uur) in De Prestige in 

Almere-Haven. Tijdens deze avond brengen de C-, B- 

en A-band onder meer Cambridgehire Impressions 

(Rieks van der Velde), Oregon (Jacob de Haan), de 

klassieker Highland Cathedral en La Storia (Jacob 

de Haan) ten gehore. Ook spelen de drie bands een 

gezamenlijk programma.  Het tweede deel van het 

drieluik is op 8 april 2017. Onder de titel De oude 
doos klinkt muziek die door de jaren heen door 

Brassband Almere is gespeeld. Het jubileumjaar sluit 

op 23 september 2017 met De vrienden van Brass-
band Almere. Informatie: http://brassbandalmere.nl.

Afscheid van dirigent 
Klaas de Jong
Klaas de Jong heeft afscheid genomen als dirigent van 

Flevo Brass Emmeloord. Voor zijn verdiensten voor de 

muziekwereld gedurende een periode van zestig jaar 

ontving hij van de Muziekbond Gelderland- Flevoland 

een gouden insigne. De Jong wordt opgevolgd door 

Geert Jan Kroon. Hij blijft binnen de vereniging actief 

als penningmeester en dirigent van het startersorkest.  

O K T O B E R

Za 1 URK, DE VORMT 19.30 UUR Taptoe voor KiKa met (Jong) Kamper Trompetter Korps (KTK) Kampen, Oranje IJsselmuiden, Jubal  Zwolle,  

   (Jeugd) Showband Urk en MCC Laren. 

Za 8 ALMERE, DE PRESTIGE 20.00 UUR Jubileumconcert door Brassband Almere. 

PROVINCIE FRIESLAND

Jubilarissen bij OMF
Klaes Tilma (Harmonie Weidum) en Fokke Zijlstra (Lau-

dando Appelscha) vierden hun vijftigjarig muzikanten-

jubileum bij de Organisatie van Muziekverenigingen 

in Fryslân. Jelle de Jong (Laudando Appelscha) vierde 

zijn veertigjarig jubileum.
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NBK try-out Gorredijk 
Zaterdagavond 1 oktober (19.00 uur) houdt De 

Spijkerpakkenband in cultureel centrum De Skâns in 

Gorredijk een try-out concert ter voorbereiding op de 

Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK). 

Testpieces uit verschillende divisies passeren de 

revue. Bij het sluiten van de redactie van deze uitgave 

hadden Brassband Opsterland Bakkeveen, De Bazuin 

Oenkerk, Soli Brass Leeuwarden, Excelsior Ferwert en 

De Spijkerpakkenband Opsterland (foto) ingeschreven.

Frysk Fanfare Orkest op festival
Het Frysk Fanfare Orkest geeft zaterdag 10 september 

een buitenconcert tijdens het festival Nazomeren in 

Lemmer. Het FFO speelt een deel van het programma 

van de onlangs gehouden tournee door Oost-Europa 

met onder andere werken zoals Slavische Dans, Hon-
gaarse Dans, Multi Fun, Anouk, Music to Watch Girls 
By, Little Prayer, Lex paciferat, Sax o Move, Barbier van 
Sevilla en Cantique de Jean Racine.

S E P T E M B E R

Za 10 HEERENVEEN, GEMEENTEPLEIN 14.00 UUR Taptoe met Drumband Rhenen en Rijnmondband Schiedam. 

O K T O B E R

Za 1 GORREDIJK, DE SKÂNS 19.00 UUR NBK try-out concert Gorredijk met Brassband Opsterland Bakkeveen, De Bazuin Oenkerk, Soli Brass Leeu- 

   warden, Excelsior Ferwert en De Spijkerpakkenband Opsterland. 

PROVINCIE GELDERLAND

Open repetitie bij Excelsior
Muziekvereniging Excelsior Beusichem opent dinsdag 

6 september (19.45 uur) het nieuwe seizoen. Gestart 

wordt met een open repetitie in dorpshuis ’t Zoetzand.

Streetparade en 
Taptoe Bemmel
Zondag 11 september bruist het centrum van Bemmel 

van muziek. Om 13.00 uur start een streetparade 

met deelname van ESKA Bemmel, (Jeugd) Irene Ede, 

Michaël Nijmegen, Pasveerkorpsen Leeuwarden en Mr. 

H.M. van der Zandt Velp. Nadat Dweilorkest Alarmfase 

3 Bemmel het publiek heeft opgewarmd, barst om 

15.00 uur de Taptoe Bemmel los met deelname van 

de korpsen die ’s middags in actie kwamen. Informatie: 

www.eska.nl. 

Circle Percussion en Sint 
Caecilia in Tempel of Boem!
Tempel of Boem! is de titel van een slagwerkshow 

die zaterdag 29 oktober (20.00 uur) over de bühne 

rolt in de kerk van Doornenburg. De slagwerkers van 

de jubilerende harmonie Sint Caecilia (foto) presen-

teren samen met de theatrale slagwerkgroep Circle 

Percussion, de rockband Remove Before Flight, zanger, 

acteur en entertainer Richard Sprokkereef en bugelist 

Simon van der Zande een visueel slagwerkspektakel. 

Klapstuk is het speciaal voor deze gelegenheid door 

Henk Mennens geschreven werk Styles voor de com-

binatie van slagwerkensemble en rockband. Na afloop 

brengt Circle Percussion een uur durende eigen show. 

Informatie: www.harmoniedoornenburg.nl.

Jubileumconcert door 
Kunst na Arbeid Zeddam
Harmonie Kunst na Arbeid Zeddam viert zondag 18 

september (13.30 uur) het negentigjarig jubileum met 

een concert bij Art & Design De Ank in Zeddam. Na 

een optreden van de drumband speelt de harmonie 

nummers zoals Deep Purple Medley, Music, Virginia 
Music, For A Solemnity, Berlin Echoes, K.M.K. Mars en A 
Tribute to Elvis. Samen met de jeugdleden klinken Sa-
menspel kippenvel, Cyclist in Moscow en McRonald’s 
March. Tevens worden diverse jubilarissen gehuldigd.

Concordia Elburg huldigt 
dirigent Jan Maat
Muziekvereniging Concordia Elburg heeft dirigent Jan 

Maat benoemd tot eredirigent. Dat gebeurde tijdens 

een concert waarop de dirigent in de bloemen werd 

gezet voor het feit dat hij 35 jaar verbonden is aan 

Concordia. Bij de huldiging waren ook zijn andere 

verenigingen Eendracht Dronten en Nooit Gedacht 

Windesheim van de partij. 

MuziekFEESTival! met 
Rob Goorhuis als jury
De Brassy Sound Band Ulft houdt op 1 oktober (10.00 

uur) in de Dru Cultuurfabriek het MuziekFEESTival! 

Tijdens deze dag kunnen harmonieën, fanfares en 

brassbands zich door Rob Goorhuis laten beoor-

delen als voorbereiding op een concours of om op 

een laagdrempelige manier te kijken waar ze staan. 

De deelnemers zijn harmonie Excelsior, brassband 

Accoord Haarlo, Zwolse Harmonie Zwolle, brassband 

Gelderland Arnhem, B-orkest Harmonie Ulft, Euregio 

Brassband Enschede en Fanfarekorps Voorst. Ieder 

orkest geeft een zelf samengesteld concert van een 

half uur. Informatie: muziekfestivalbsb@gmail.com.

Hanzefestival Zutphen 
met twaalf deelnemers
Twaalf orkesten nemen op 8 en 9 oktober in De 

Hanzehof in Zutphen deel aan de vierde editie van 

het Hanzefestival. Zaterdag 8 oktober (10.00 uur) 

beoordelen Jan Bosveld en Rob Goorhuis de optre-

dens van brassband Crescendo Wilp (basisklasse), 

harmonie Cadenza Twello (middenklasse), muziekver-

eniging De Eendracht Aalten (topklasse), Achterhoeks 

Fanfare Orkest (topklasse), fanfareorkest KNA Lunteren 

(topklasse) en muziekvereniging Psalm 150 Dinx-

perlo (topklasse, foto). Zondag 9 oktober (10.00 uur) 

worden muziekvereniging ODO Odoorn (basisklasse), 

Concordia Varsseveld (middenklasse), Het Fanfare Col-

lectief (topklasse), AMDG Wehl (topklasse), Eendracht 

Eerbeek (topklasse) en Sint Jan Kilder (topklasse) 

gejureerd door Dick Bolt en Jan Bosveld.
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Jubilarissen bij MBGF
Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft Willy 

Tieltjes en Theo Romp van de Gendringse Orkest 

Vereniging gehuldigd vanwege hun zeventigjarig 

jubileum als muzikant. 

De overige jubilarissen.

Zestig jaar: Leo Vinkenvleugel (Sint Antonius Bree-

denbroek); Willy Lammers (Koninklijke Winterswijksche 

Orkest- Vereeniging); Henk Kerstens (Harmonie Tarci-

sius Nijmegen); Evert van den Berg en Chris Beumer 

(Rhedens Fanfare Corps)

Vijftig jaar: Gert Bronkhorst (Excelsior Renkum); 

Hemmie Hummelink en Wilma Brundel (Harmonie 

Zieuwent-Mariënvelde); Jet Visschers (Union Zelhem); 

Jan Hietbrink (La Fraternité Brummen); Yvonne Kete-

laar-Tieltjes (Gendringse Orkest Vereniging).

Veertig jaar: Gerard Heister (Sint Joseph Azewijn); 

Hennie van den Berg (Eendracht Schaarsbergen); 

T.J.B.M. Janssen (Sint Theresia Lent); Fons Wigman 

(De Dieseltrekkers Westervoort); Jan Haarsma (Tarci-

sius Nijmegen); Margret Dey (Psalm 150 Dinxperlo); 

Lianne Jansen-Geurts (Sint Jan Kilder); Erwin Tieltjes 

(Gendringse Orkest Vereniging); Jolanda Kok, Eric 

Aalders, Frank Huls, Harry Bruins en John Bruins (Kunst 

na Arbeid Ulft); Walter Hobelman (Excelsior Silvolde); 

Gerard Beekema (Sint Radboud Silvolde); G.J. Vos-

kamp (Harmonie Orkest Brummen).

Jubileumconcert door 
100-jarige KNA Puiflijk
Muziekvereniging Kunst na Arbeid Puiflijk verzorgt 

zaterdag 8 oktober (19.00 uur) in zaal Mulders een 

jubileumconcert bij gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan. De fanfare, drumcombinatie Afferden Puiflijk 

en de jeugdslagwerkgroep kijken muzikaal terug op de 

afgelopen eeuw. Ook wordt een boek over de geschie-

denis van de vereniging gepresenteerd. Kunst na Arbeid 

onderhoudt sinds 2005 een samenwerkingsverband met 

Sint Willibrord Boven Leeuwen onder de naam Arezzo.

Oost Gelders Jeugdorkest 
brengt themaconcert Colors
Zaterdag 1 oktober (20.15 uur) presenteert het Oost 

Gelders Jeugdorkest in Theater de Storm in Winterswijk 

het themaconcert Colors. Meer dan tachtig jonge 

muzikanten uit de regio brengen een avondvullend en 

kleurrijk programma waarbij muziek wordt gecombi-

neerd met beeldende kunst. Medewerking komt van 

zangeres Elles Tetelepta en beeldend muziektheater-

performer Mirthe Dokter. Het Oost Gelders Jeugdorkest 

is een projectorkest in een harmoniebezetting voor 

getalenteerde muzikanten in de leeftijd van 15 t/m 25 

jaar, afkomstig van zo’n 25 verschillende verenigin-

gen. Informatie: www.theaterdestorm.nl. Foto: Geert 
Leemkuil.

Ontwaakt presenteert 
Maistro van Hattem
Zaterdag 1 oktober binden zes Hattemer ondernemers 

de strijd aan om de titel Maistro van Hattem, een 

parodie op het televisieprogramma Maestro. De kandi-

daten dirigeren muziekvereniging Ontwaakt door twee 

stukken en worden beoordeeld door een driekoppige 

jury. Het uiteindelijke oordeel ligt in handen van het 

publiek. Informatie: www.muzverontwaakt.nl.

Slagwerkconcert met 
workshop in Huissen
De slagwerkgroep van de Stedelijke Muziekvereniging 

Huissen houdt zaterdag 8 oktober (19.30 uur) een 

slagwerkconcert in het Stedium te Huissen. Deelne-

mende verenigingen zijn de slagwerkgroepen van 

de Aaltense Orkestvereniging, MSG De Eendracht 

Hummelo en de Stedelijke Muziekvereniging Huissen. 

’s Middags studeren de groepen onder leiding van 

Sandra van Luijtelaar en Mike de Geest enkele muziek-

stukken in die ’s avonds tijdens het concert ten gehore 

worden gebracht. De deelnemers verzorgen ook ieder 

apart een programma.

S E P T E M B E R

Di 06 BEUSICHEM, ’T ZOETZAND 19.45 UUR Open repetitieavond door Excelsior Beusichem. 

Zo 11 BEMMEL, CENTRUM 13.00 UUR Streetparade en taptoe met ESKA Bemmel, Irene Ede, Michaël Nijmegen, Pasveer Leeuwarden, Mr. H.M.  

   van der Zandt Velp. 

Vr 16 - Zo 18 EDE, AKOESTICUM  Dutch Bass Trombone Open. 

Zo 18 ZEDDAM, ART & DESIGN 13.30 UUR Jubileumconcert door harmonie Kunst na Arbeid Zeddam. 

Za 24 EDERVEEN  Concert Play-inorkest Sw!ng-!nn-2016.  

O K T O B E R

Za 1 ULFT, DRU CULTUURFABRIEK 10.00 UUR MuziekFEESTival! door Brassy Sound Band Ulft. 

Za 1 HATTEM, MFC DE MARKE  Dirigentenwedstrijd Muziekvereniging Ontwaakt.

Za 1 DUIVEN, TAPTOETERREIN 19.30 UUR Groessen in Concert door KDO Groessen. 

Za 1 WINTERSWIJK, DE STORM 20.15 UUR Concert Colors door Oost Gelders Jeugdorkest. 

Za 1 ZIEUWENT  Majorettewedstrijd MBGF. 

Za 8 / Zo 9 ZUTPHEN, DE HANZEHOF 10.00 UUR Hanzefestival met deelname van twaalf blaasorkesten. 

Za 8 PUIFLIJK, ZAAL MULDERS 19.00 UUR Jubileumconcert door Kunst na Arbeid uit Puiflijk. 

Za 8 HUISSEN, HET STEDIUM 19.30 UUR Concert slagwerkgroep door de Stedelijke Muziekvereniging Huissen. 

PROVINCIE GRONINGEN

800 muzikanten naar 
Muziekfestival Delfzijl
Ruim 800 muzikanten van verenigingen uit alle 

hoeken van het land komen zaterdag 24 en zondag 

25 september in actie tijdens de zesde editie van het 

Muziekfestival Delfzijl. Zaterdag (13.00 uur) treden 

harmonieorkesten, fanfares en slagwerkensembles op 

in het centrum van Delfzijl. ’s Avonds (20.00 uur) is op 

het Molenbergplein in Delfzijl een grote muziekshow 

met medewerking van zes showkorpsen en een spet-

terende finale met honderden muzikanten. Op zondag 

(12.00 uur) is er een dweilorkestenfestival met een 

grote braderie. Informatie: www.muziekfestivaldelfzijl.nl.
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Annemarieke Bos leidt 
Harmonie Marum 
Muziekvereniging Harmonie Marum heeft Annemarieke 

Bos uit Groningen aangesteld als nieuwe dirigent. Ze 

volgt interim-dirigent Tjeerd Barkmeijer op. Annemarie-

ke Bos rondde in 2014 de opleiding hafabra-directie 

aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen af. 

Ze is werkzaam als dirigent bij De Hallumer Fanfare en 

brassband Speelt Wel Suawoude. Daarnaast geeft ze 

muziekles en is ze docent klein koper. Ze speelt cornet 

bij de Provinciale Brassband Groningen.

Jubilarissen bij MGD
De Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft 

Hennie Havenga gehuldigd. De basspeler van Volhar-

ding Ten Boer vierde zijn zeventigjarig jubileum als 

muzikant. Jan Maathuis (De Harmonie Winschoten) en 

Kasper Blaauw (Crescendo Wedde) werden onder-

scheiden voor hun vijftigjarig jubileum. Karst Zijlstra 

(De Harmonie Winschoten) kreeg een insigne omdat 

hij veertig jaar muzikant is.

Concert door Zuidema Kapel
Zaterdag 24 september verzorgt de Zuidema Kapel 

Grootegast een optreden in het centrum van Delfzijl. 

Het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod aan 

Moravische en Boheemse blaasmuziek,  instrumentaal 

afgewisseld met zang. Het optreden vindt plaats in het 

kader van het zesde Muziekfestival Delfzijl. 

S E P T E M B E R

Za 24 /Zo 25 DELFZIJL, CENTRUM  Muziekfestival Delfzijl met deelname van in totaal 800 muzikanten uit alle delen van het land.

O K T O B E R

Za 1 UITHUIZERMEEDEN, JOHAN VAN VEEN PLEIN 20.00 UUR Taptoe met Pasveerkorps Leeuwarden, Jachthoorn en Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee Vught en  

   DVS Katwijk. 

PROVINCIE LIMBURG

Jubilarissen bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft 

tal van jubilarissen gehuldigd. Een overzicht.

Vijfenzeventig jaar: Guus Erkens en Piet Nickel 

(Victoria Rimburg).

Zeventig jaar: Harrie Geraets (Muziekplein Neer); Leo 

Hanssen (Victoria Rimburg).

Zestig jaar: Piet Beuming en Pierre Venbrux (Sint 

Caecilia Middelaar); Pieter Fransen (Sint Cecilia 

Helden); H.J. Stevens (Sint Caecilia Spaubeek); Piet 

Roelofs (Nooit Gedacht Wellerlooi); Sjraar Arts, Toon 

van de Pas, Ger Jenniskens en Johan Lemmens (De 

Peelklank Ysselsteyn); Ulli Klein en Jan Schurer (Victo-

ria Rimburg).

Vijftig jaar: Tom Huijskens (Eensgezindheid Maas-

bracht).

Veertig jaar: Toos Derks-Sengers, Marja Jacobs-Van 

Heugten, Ard Kranen en Ton Peters (Sint Cecilia Hel-

den); Marjon Hermanns-Welters en Frank Eggen (Sint 

Joseph Voerendaal); J.J. Cuppen, J.H.H. Jenniskens 

en J.A.H. Van den Beuken (Concordia Meterik); Hein 

Albertz, Jos Geuskens, Luc Schurer, René Schurer, Jo 

Vanovermeere en Jean Paulssen (Victoria Rimburg); 

Jan Jacobs (Vriendenkring Swolgen); Pieter Linssen 

(Eensgezindheid Maasbracht); Margreet Hovens (Mu-

ziek Vereniging Tienray); Leo van Soest (De Peelklank 

Ysselsteyn); M.H.F. Wouters, mevr. Zelis-Voncken, A.P.J. 

Bougie en J.L. Ritterbeeks (Sint Caecilia Spaubeek).

Geslaagd D-examen 
in Kronenberg
Tijdens een openbaar examen in de kerk van Kro-

nenberg hebben Anouk Aerts (altsaxofoon) en Guus 

Aerts (sopraansaxofoon) met succes hun D-examen 

afgelegd. Beide kandidaten speelden met begeleiding 

van fanfare Monte Corona respectievelijk Valse Vanité 

(Rudy Wiedoeft) en Perquena Czarda (Pedro Itturalde). 

Percussionist Leo van Megen begeleidde de beide so-

listen op cajon en vibrafoon. Daarbij werd onder meer 

de Europese première van Duo for Saxophone and Per-
cussion (Russell Peterson) ten gehore gebracht. Beide 

kandidaten komen uit de succesvolle muziekopleiding 

van Monte Corona met 45 leerlingen. 

Limburgs Jeugdorkest in 
poptempel Paradiso
Het Limburgs Jeugdorkest brengt zondag 4 septem-

ber samen met de band Storksky het legendarische 

rock-album Nevermind van Nirvana ten gehore in de 

Amsterdamse poptempel Paradiso. Jesse Passenier 

arrangeerde het volledige album, met daarop onder 

meer de jaren ‘90 klassieker Smells Like Teen Spirit, 
voor orkest en rockband. De band Storksky won de 

Limburgse muziekwedstrijd Nu of Nooit en stond af-

gelopen voorjaar op Pinkpop. De productie is tot stand 

gekomen in samenwerking met Intro Maastricht, een 

productiehuis voor eigentijdse en innovatieve muziek-

voorstellingen. Foto: Kim Roufs - Kim Fotografeert.

Weerter harmonieën 
samen onder één dak
De stedelijke harmonie Sint Antonius Weert en de 

kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert hebben 

samen hun intrek genomen in Muziekhuis Weert. Beide 

verenigingen waren decennia lang gehuisvest in zalen 

van horecapanden of niet-commerciële ruimtes en 

moesten bij overgang van exploitanten of eigendom 

telkens op zoek naar een nieuwe repetitieruimte. In 

2014 is vanuit beide verenigingen een werkgroep 

gevormd om een permanente oplossing te vinden voor 

de huisvestingproblemen. Daarbij viel de keuze op de 

reeds door Sint Joseph in gebruik zijnde voormalige 

gymzaal van de vmbo-school Het Kwadrant aan de 

Schuttebeemd. Begin dit jaar bood de gemeente het 

pand te koop aan. Deze zomer vond de overdacht 

plaats aan de door beide verenigingen opgerichte 

Stichting Muziekhuis Weert. Daarmee is huisvesting 

voor de lange termijn gewaarborgd. Informatie: www.

sintantoniusweert.nl en http://weertharmonie.nl.

Jubilarissen bij LBT
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) heeft 
H.A. Houtvast gehuldigd vanwege zijn zestigjarig 

jubileum bij de drumband van fanfare Sint Caecilia 

Spaubeek.

Verdere jubilarissen: 

Vijftig jaar: Michiel Stemkens, Hans Verhaeg (Sint 

Sebastianus Neer); Dre Leijendeckers (Eensgezindheid 

Maasbracht); Leo Boelen (Parcifal Brunssum); G.M.H. 

van Ophoven (Sint Caecilia Spaubeek). 
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Veertig jaar: Gerard v.d. Eynden (Sint Agatha Haelen); 

Harold van Zadelhoff (Sint Lucia Horst): Karoline 

Kneepkens (Sint Job Leuken-Weert); Jack Koolen (Sint 

Petrus & Paulus); Maria Jeurninck (Sint Lambertus 

Neeritter); Don Korsten (Sint Sebastianus Neer); Gwen 

Beckers, René van Oppen en Wiel Daamen (Parcifal 

Brunssum); Anita Bakkes-Ruijten (Sint Joris Sint Joost); 

Frank Eggen (Sint David Voerendaal).

Jubileumeditie van 
BoereBlaosFestijn 
De Boereblaoskapel Klein-Genhout viert in het derde 

weekend van september op de karakteristieke boerderij 

van muzikant Frans Senden aan de Kleingenhouter-

straat in Klein-Genhout het tienjarig bestaan met de 

jubileumeditie van het BoereBlaosFestijn. Vrijdag 16 

september (20.30 uur) start het Oktoberfest met een 

mix van volksmuziek, dance, schlagers en tophits 

door de partyband Wir sind Spitze. Zaterdagavond 17 

september (19.30 uur) klinkt Böhmische blaasmuziek 

door Berthold Schick und seine Allgäu6 uit Zuid-Duits-

land en met de jubilerende Limburgse Boereblaos-

kapel in het voorprogramma. Zondag 18 september 

(11.00 uur) barst het BoereBlaosFestijn los met zeven 

blaaskapellen uit Nederlands- en Belgisch-Limburg. 

Informatie: www.boereblaoskapel.nl. 

Slagwerkgroepen concerteren 
bij KOH in Eijsden
Liefhebbers van slagwerkmuziek zitten zaterdag 24 

september (20.00 uur) goed in de zaal van de Konink-

lijke Oude Harmonie (KOH) in Eijsden. Daar verzorgen 

het slagwerkensemble van de KOH, de drumband van 

harmonie Sint Agnes Bunde en de slagwerkgroep van 

Rothem’s Harmonie een gezamenlijk concert. Informa-

tie: www.koheijsden.nl.

Voerendaalse harmonieën 
gaan samen verder
De respectievelijk in 1907 en 1918 opgerichte Voe-

rendaalse harmonieën Sint David en Sint Joseph gaan 

voortaan samen door het leven als Muziekvereniging 

Voerendaal. Sint David en Sint Joseph bloeiden op in 

de tijd dat de mijnen floreerden. Ook na de mijnslui-

tingen speelden de verenigingen een belangrijke 

rol in het sociale leven van Voerendaal en Kunrade. 

Beide verenigingen hadden een eigen identiteit, maar 

liepen elkaar nooit voor de voeten. Vanaf het begin 

van de 21e eeuw liepen de ledentallen terug en kwam 

de samenwerking tussen de twee orkesten op gang. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een fusie. De nieuwe 

vereniging staat niet alleen open voor traditionele 

harmoniemuziek, maar ook voor het spelen in een 

combo, bigband of kapel. Ook de oprichting van 

een koor wordt niet uitgesloten. Muziekvereniging 

Voerendaal bestaat uit een jeugdpercussiegroep, een 

jeugdorkest, een drumband, een klarinetensemble, een 

harmonieorkest en een koperensemble. Medio oktober 

presenteert de vereniging zich in nieuwe kleding. 

Informatie: secretariaat@muziekvoerendaal.nl.

FLOWER PRODUCTIONS 
PRESENTEERT

MARGRIET ESHUIJS
SOLISTE BIJ UW CONCERT

SINGER SONGWRITER
MAARTEN PETERS

VOCALIST VAN O.A. THE BEST OF BRITAIN

Voor vrijblijvende informatie 

management@margrieteshuijs.nl
075-6161307   06-51408349

www.margrieteshuijs.nl

Daarnaast  bieden wij als producent unieke concepten. Inclusief de 
arrangementen en de presentatie. Zoals de feestelijke kerstshow 
a Warm and White Christmas (van Bing Crosby tot Michael Bublé).

We leveren maatwerk en staan garant voor de hoogste kwaliteit en 
een uiterst prettige samenwerking.
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Alsnog Castle Open Air 
door Concordia Obbicht
Harmonie Concordia Obbicht houdt zaterdag 8 oktober 

(20.00 uur) in de Schouwburg in Sittard Castle Open 

Air. Het concert zou aanvankelijk in de openlucht 

plaatsvinden bij kasteel Obbicht maar moest vanwege 

slechte weersomstandigheden worden geschrapt. 

Solisten zijn Roos Visser en Ruud Breuls (foto). De 

kaarten voor het oorspronkelijke concert blijven geldig. 

Zaterdag 15 oktober (19.30 uur) concerteert 

Concordia Obbicht samen met Concordia Melick in 

de Sint Willibrorduskerk in Obbicht. Informatie: www.

concordiaobbicht.nl. Foto: Paul Bergen.

Koninklijke onderscheiding 
voor Henk de Jong
Tijdens een feestelijke jubileumvergadering van 

het LBT-district Heerlen is Henk de Jong benoemd 

tot lid in de Orde van Oranje - Nassau. De Jong 

zet zich al tientallen jaren in voor verschillende 

muziekverenigingen. Hij is al zestig jaar actief als 

muzikant en meer dan veertig jaar als instructeur, 

jurylid en bestuurslid. Ook verzorgt hij de opleiding 

van leerlingen. De Jong is tevens 25 jaar secretaris/ 

penningmeester van het district Heerlen van de 

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

Sint Joseph begeleidt Reub-
saet trök noa Zitterd
Het leven van de nagenoeg onbekende zanger en 

muzikant Nicolaas Reubsaet (Sittard 1843/Parijs 

1887) inspireerde theatermaker en regisseur Ron 

Roumen om in opdracht van dialectvereniging Veldeke 

een muziektheaterproductie te schrijven. Zaterdag 

24 september gaat Reubsaet trök noa Zitterd in het 

Forumtheater in première. Zanger Math Dirks uit Sittard 

wordt tijdens de vertolking van het stuk begeleid door 

de voltallige harmonie Sint Joseph Sittard. 

S E P T E M B E R

Za 03 / Zo 04 THORN  15-jarig jubileum Grachtenfestival aan de Maas in teken van de blaasmuziek. 

Za 10 ARCEN, KASTEELTUINEN 13.00 UUR Rondgang door muziekvereniging De Bazuin Leerdam. 

Za 17 / Zo 18 KLEIN-GENHOUT  Jubileumeditie BoereBlaosFestijn door de Limburgse Boereblaoskapel met op zaterdag een optreden van  

   Berthold Schick und seine Allgäu6 en op zondag een BoereBlaosFestijn met 7 blaaskapellen. 

Zo 18 NIEUWSTADT, SPORTHAL DE SJIRP  Drumbandfestival b.g.v. het 50-jarig bestaan van de LBT-districten Roermond en Maastricht. 

Za 24 SITTARD, FORUMTHEATER  Theathershow ‘Reubsaet trök noa Zitterd’ met muzikale omlijsting door harmonie Sint Joseph Sittard. 

Za 24 EIJSDEN, ZAAL KOH 20.00 UUR Concert door slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH), drumband Sint  

   Agnes Bunde en slagwerkgroep Rothem’s Harmonie. 

Za 24 KERKRADE, PARKSTAD LIMBURG STADION 10.00 UUR Europees kampioenschap DCE.

Zo 25 PANNINGEN, RAADHUISPLEIN/MARKT  Drumbandfestival b.g.v. 50-jarig bestaan LBT-districten Weert en Venray-Venlo. 

O K T O B E R

Do 06 - Za 8 LOMM, PASTOORSHOF 19.30 UUR Musical ‘’t Wônder van Lômm’ door harmonie Sint Antonius Lomm.

Za 8 SITTARD, SCHOUWBURG 20.00 UUR Castle Open Air door harmonie Concordia Obbicht. 

Zo 9 LOMM, PASTOORSHOF 19.00 UUR Musical ‘’t Wônder van Lômm’ door harmonie Sint Antonius Lomm. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Brabantse jubilarissen 
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft Cor 

Franken gehuldigd voor zijn tachtigjarig jubileum bij 

harmonie Sint Cecilia Stampersgat. De hoornist is van-

af zijn negende actief bij de harmonie. Ook buiten het 

musiceren was hij erg actief. Zo hield hij zich onder 

meer bezig met de oud papieracties. Ook het dirigeren 

is hem niet vreemd. Tijdens Koningsdag leidde hij het 

Wilhelmus in goede banen. 

De overige jubilarissen.

Zeventig jaar: Gerrit Siemons (Harmonie Vereniging 

Oosterhout); Cees Verspaandonk en Harrie van Moll 

(Veldhovens Muziekkorps).

Vijfenzestig jaar: J.C. Hoevenaar (Sirena 

Sprang-Capelle); Joop Reiling (De Heerlijkheid 

Sterksel).

Zestig jaar: Gerard van Geffen, Herman van Heugten, 

Wim Loverbosch, Janus Loomans en Louis Loomans 

(Sancta Maria Ommel); Piet van Dongen (Amicitia Den 

Hout); Wim Smits (Sint Servaes Dinther); Sjef Snijders 

en Ben Sommen (Muziekvereniging Ulicoten).

Vijftig jaar: Theo Vorstenbosch (Cromvoirtse Fanfare); 

Thea Klomp-Bloemen en Maria Thijssen (Sint Jan Wan-

roij); Riky Bakermans-Berkers, Emmie Berkers en Bertus 

Berkers (Sancta Maria Ommel); Frans van Dommelen 

(Echo der Peel Venhorst); Jan Hermans (Oefening & 

Uitspanning Goirle); Carel van Sleuwen en Peter van 

Sleuwen (Sint Servaes Dinther); Toon de Bont (Muziek-

vereniging Ulicoten); Hendrik Schellekens (Sint Lamber-

tus Gemonde); Toon Hendrikcks (Were di Beugen).

Veertig jaar: Toon Schellekens (Philips Harmonie 

Eindhoven); Gerrit van der Schouw (Oefening Kweekt 

Kennis Zevenbergschen Hoek); Rita Jansen (Sint 

Willibrordus Casteren); Jan Verbakel (De Goede 

Hoop Aarle-Rixtel); Gertie Mooren - van den Heuvel 

(Semper Unitas Sambeek); Wim Lemsom (Harmonie 

Vereniging Oosterhout); Piet van Horrik (Sancta Maria 

Ommel); Diny Olsthoorn (Door Het Volk - Voor Het Volk 

Sprundel); Rini van der Mooren (Excelsior Genderen); 

Huub den Ouden, Carlo Vlassak; Kees van de Zande 

(Sint Willibrordus Esch); Jac Zijlmans (Sint Bavo 

Raamsdonk); Elly van Iersel en Antoon den Otter (Sint 

Lambertus Gemonde); Toon van Hamont (Concordia 

Spoordonk); Rob Vermeulen (Aurora Heesch); Sjef van 

Weert (Boxtel’s Harmonie).

Workshops Muziekimpuls BBM
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) 

organiseert in het najaar twee workshops over de 

subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. De eerste 

op 10 september geeft informatie over de regeling 

muziekimpuls, het onderwijsveld en de kracht en rol 

van de verenigingen binnen het geheel. Ook is er 

gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen. 

De tweede bijeenkomst op 14 december is een 

schrijfworkshop waarin tips en tricks worden gegeven 

over het schrijven van de subsidieaanvraag. Informatie: 

www.brabantse-muziekbond.nl.
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En wanneer komen jullie 
langs bij Piano’s Maene ? 

De beste merken onder één dak :  
Steinway & Sons -  Boston - Essex (exclusief distributeur België)
Doutreligne (Maene Creation)
Yamaha - Kawai 
Digitale piano’s Yamaha, Kawai, Roland, Nord, Roli
Gebruikte piano’s met 5 jaar waarborg

Hoofdzetel Ruiselede
met concertzaal en 
Atelier Chris Maene

Industriestraat 42
B8755 Ruiselede
+32 51 68 64 37

Piano’s Maene Brussel
met oefenlokalen en 

concertruimte

Argonnestraat 37
B1060 Brussel
+32 2 537 86 44

Piano’s Maene Gent en 
Steinway Piano Gallery

Belgium

P. Van Reysschootlaan 2
B9051 Gent

+32 9 222 18 36

Piano’s Maene Antwerpen

Herentalsebaan 431
B2160 Wommelgem

+32 3 321 78 00

Piano’s Maene Limburg
(gebouw Top-Living)

Steenweg 224
B3621 Rekem/Lanaken

+32 89 21 52 72

gebrevetteerd 
ho� everancier van 

België

www.maene.be www.facebook.com/
pianosmaene

Nieuwe showroom
Piano’s Maene Limburg !
Op slechts 5 minuten van Maastricht en Maasmechelen.
Ook open op zondag . Ontdek onze promoties in September !

Pianist Sept 2016.indd   1 10/08/2016   13:18:41



Open dag bij O&V Nuenen
Showkorps O&V Nuenen houdt zondag 25 september 

(11.00 uur) op het LONU-terrein een open dag. Het 

publiek krijgt de kans om een kijkje te nemen achter 

de schermen van het showkorps, maar ook om tijdens 

diverse workshops te ervaren hoe het is om op het 

showveld te staan. Ter afsluiting presenteert het korps 

de show Circus Spectacular! waarmee in 2017 wordt 

deelgenomen aan de Open Dutch Showcorps Cham-

pionships in Assen en het Wereld Muziek Concours in 

Kerkrade. Bekende en minder bekende circusmelodieën 

zoals Einzug der Gladiatoren, Send in the Clowns en 

Day at the Circus passeren de revue.

Weens repertoire bij 
dirigentencursus Orkest Zuid
Orkest Zuid en de Brabantse Bond van Muziekge-

zelschappen (BBM) starten komend najaar een 

dirigentencursus. De opleiding is speciaal gericht op 

de invulling van het nieuwjaarsconcert. Het repertoire 

bestaat uit zes werken van Johann Strauss. Cursus-

leider is Jos van de Braak, dirigent van Orkest Zuid en 

tevens arrangeur en uitgever van talloze werken, onder 

andere uit het Weense repertoire. Het project wordt zo 

ingericht dat er maximale ruimte is voor het opdoen 

van praktijkervaring: in elke sessie zullen zoveel 

mogelijk dirigenten Orkest Zuid dirigeren waarbij zowel 

instuderen van het repertoire als ook concertvoorberei-

ding aan de orde komen. De cursusdata zijn zaterdag 

15 oktober, woensdag 19 oktober, zaterdag 29 oktober, 

woensdag 2 november en zaterdag 5 november in 

zaal ’t Hazzo te Aalst-Waalre. Drie dirigenten krijgen de 

kans om tijdens de eindpresentatie op zondag 6 no-

vember in Factorium in Tilburg Orkest Zuid te dirigeren. 

Eén van de deelnemers mag zaterdag 14 januari in de 

Concertzaal Tilburg een deel van het nieuwjaarscon-

cert Ein Abend in Wien dirigeren. Informatie: Herman 

Rikhof, rikho001@planet.nl.

Benefietconcert met 
Russisch ensemble 
Muziekvereniging Eindhoven West en muziekensemble 

Kupalje uit Minsk verzorgen donderdag 29 september 

(19.30 uur) een benefietconcert in gemeenschaps-

centrum Lievendaal in Eindhoven. Kupalje bestaat uit 

Tatjana Jeletskaya (Wit Russische cimbaal), Viktor 

Strelchenia (tenor), Andrei Morozov (bariton) Nicolai 

Serdobov (pianist). Het repertoire bestaat uit populair 

klassiek, volksmuziek, opera, operette en verhalende 

liederen in verschillende talen. De opbrengst is be-

stemd voor projecten van de Stichting Pomosjtsj Minsk, 

zoals een school waar horende en dove of slechtho-

rende kinderen gezamenlijk onderwijs volgen en voor 

de ontwikkeling van de Alexanderband in Minsk. 

S E P T E M B E R

Zo 25 NUENEN, LONU TERREIN 11.00 UUR Open dag Showkorps O&V Nuenen. 

Zo 25 HOOGERHEIDE  Majorettewedstrijd BBM. 

Do 29 EINDHOVEN, LIEVENDAAL 19.30 UUR Concert Muziekvereniging Eindhoven West i.s.m. Ensemble Kupalje uit Minsk, Wit Rusland. 

O K T O B E R

Za 1 SCHAIJK, DE PHOENIX  Böhmische orkestworkshop o.l.v. Holger Mück. 

Zo 2 HILVARENBEEK, CC ELCKERLYC 14.30 UUR Concertserie Verassende Ontmoetingen met Jeugd Harmonie Orpheus en Sint Caecilia Kruisland. 

Zo 2 WAALWIJK  Majorettewedstrijd BBM.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Jubilarissen bij MNHU
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 

(MNHU) heeft Dorien de Jongh en Gert van Voorst 

onderscheiden. Het tweetal vierde zijn zestigjarig 

muzikantenjubileum bij Amicitia Kortenhoef. Datzelfde 

jubileum vierden ook Gert Groeneveld en Kees van 

Oorden van Flora Aalsmeer. M.C. Schaap van Crescen-

do Muiden kreeg een insigne behorende bij het vijftig 

jaar lidmaatschap. 

Beatrix’ korpsen brengen 
oud-leden samen
Beide korpsen van Vereniging Beatrix Korpsen (VBK) 

Hilversum vieren dit jaar een jubileum. Beatrix’ Drum 

& Bugle Corps bestaat 70 jaar en Jong Beatrix 60 

jaar. Ter gelegenheid van deze jubilea is zaterdag 

17 september een reünie in het clubgebouw in 

Hilversum. Naast Jong Beatrix, Beatrix’ Drum & Bugle 

Corps en Beatrix’ Brass geeft een reünieband acte de 

présence. Vooruitlopend op de officiële viering heeft 

Jong Beatrix een film online gezet over de geschie-

denis van het korps. Van Tamboer (en - Pijperkorps) 
naar Junior Drum Corps omvat het tijdvak van 

1956 tot 2016. Informatie: www.beatrix.org of www.

jongbeatrix.nl. 

S E P T E M B E R

Zo 04 AMSTERDAM, PARADISO  Concert door het Limburgs Jeugdorkest en Storksky.  

Za 17 HILVERSUM, CLUBGEBOUW BEATRIX  Reünie Beatrix’ korpsen.

Stuur bijdragen voor de provinciepagina’s naar redactie@klankwijzer.nl
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PROVINCIE OVERIJSSEL

Jubilaris bij Excelsior
De christelijke muziekvereniging Excelsior Kalenberg/

Hoogeweg heeft trombonist Melle Hendrik Muis 

gehuldigd vanwege zijn veertigjarig jubileum bij de 

Overijsselse vereniging.

Oktoberfestival bij 
de Toutenburgher
De Toutenburgher Muzikanten houden zaterdag 8 

oktober (19.30 uur) bij gelegenheid van het 35-jarig 

bestaan een Oktoberfestival. In zalencentrum De 

Burght te Vollenhoven treden naast de jubilerende 

kapel Die Röhrlander Musikanten, de Lindelanders en 

het Duo Alpenland op.

O K T O B E R

Vr 07  - Zo 9 HEINO  Jeugdweekend voor OBM-leden. 

Za 8 ENSCHEDE, DIEKMANHAL  SMP-concours. Organisatie OBM en DMB Enschede.  

Za 8 VOLLENHOVE, DE BURGHT 19.30 UUR Oktoberfest met Die Röhrlander Musikanten, de Lindelanders, de Toutenburgher Muzikanten en Duo Alpen 

   land. 

Za 8 KAMPEN, DE REEVE 20.00 UUR Contactavond met Kamper Trompetter Korps (KTK), Jong Kamper Trompetter Korps (JKTK) en KTK Music  

   Kidz Kampen. 

PROVINCIE UTRECHT

Jubilarissen bij MNHU
De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht 

(MNHU) heeft een aantal jubilerende muzikanten uit 

de provincie Utrecht in het zonnetje gezet. Jan Bresser 

(Excelsior Cothen) vierde zijn zeventigjarig jubileum. 

Koen van Achthoven (Excelsior Woerden) is zestig 

jaar muzikant en Gerrit van Vliet (VIOS Mijdrecht) en 

H. Bijleveld (Ons Genoegen Amerongen) vijftig jaar. 

Adri Kolenberg (VIOS Mijdrecht), Hans de Vreeze (De 

Bazuin De Meern) en Ron Vink (Excelsior Woerden) 

vierden hun veertigjarig muzikantenjubileum.

Muziek-, film- en theatershow 
Water & Vuur in Bilthoven
De Brandweerharmonie De Bilt presenteert zaterdag 

3 september (13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur) bij 

Gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven de muzikale film- en 

theatershow Water & Vuur. Aanleiding is het negentigjarig 

bestaan van de Brandweerharmonie en honderdjarig 

bestaan van Brandweer De Bilt. Originele, continue door-

lopende filmbeelden, opgenomen in gemeente De Bilt, 

gaan samen met passende livemuziek en theater. 

Taptoe Amersfoort in 
teken van Belgenjaar
De negentigjarige muziek- en showband Juliana houdt 

zaterdag 3 september (19.45 uur) op de Hof de 19e 

Taptoe Amersfoort. De stad herdenkt dit jaar het feit dat 

honderd jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Amersfoort een opvangkamp voor Belgen werd opgezet. 

In die periode verbleven in Amersfoort 19.000 Belgische 

vluchtelingen. Voor de deelname aan de taptoe is het Bel-

gische Showkorps Willen is Kunnen uit Oostende uitgeno-

digd. De Fanfare van het Korps Nationale Reserve speelt 

een arrangement van een lied dat destijds is gevonden 

in het archief van het Belgische opvangkamp. De overige 

deelnemers zijn (Jeugd) Rijnmondband Schiedam, 

Marchingband ATM Amsterdam, Juliana Amersfoort en 

Bernhard Amersfoort. Juliana brengt de nieuwe show Run 
the World! in première. Informatie: www.taptoe-amers-

foort.nl. Foto: Albert de Vries.

GENEVA Brassband Festival 
Midden-Nederland
Het GENEVA Brassband Festival Midden-Nederland 

brengt vrijdag 7 november (19.30 uur) in de aanloop 

naar de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 

(NBK) een aantal topbrassbands naar het ICOON-The-

ater Amersfoort. Alle orkesten spelen het verplichte 

werk voor de NBK en brengen daarnaast een kort pro-

gramma met lichte, toegankelijke muziek. Deelnemers 

zijn Altena Brass Andel, Oefening & Uitspanning Wijk 

en Aalburg, Kunst naar Kracht De Goorn, Brassband 

Breukelen, Brassband Schoonhoven B en Brassband 

Amersfoort. Brassband Schoonhoven A sluit de avond 

af met een integrale uitvoering van het programma 

voor Brass in Concert, de internationale entertainment-

wedstrijd waar de band in november aan deelneemt. 

Informatie: concert@brassbandamersfoort.nl.

S E P T E M B E R

Za 03 BILTHOVEN, JAGTLUST 13.00/14.30/16.00 UUR Muziek-, film- en Theatershow ‘Water & Vuur’ door Brandweerharmonie. 

Za 03 AMERSFOORT, DE HOF 20.00 UUR Taptoe met Showband Bernhard en Juliana Amersfoort. 

Za 10 ZEIST, CENTRUM 13.00 UUR Taptoe met Excelsior Renkum, Takostu Stiens, Juliana Amersfoort, Irene Ede, OBK Rhenen, Jonathan Zeist. 

Wo 21 NIEUWEGEIN  Concert Post actieven door Douane Harmonie Nederland. 

Za 24 VIANEN, SPORTPARK BLANKENSTEIJN 19.00 UUR Taptoe Vrijstad met The Survivors Hagestein, Sint Antonius Heicop, Sint Martinus Lexmond, Door Eendracht  

    Sterk Everdingen, De Bazuin Leerdam, Door Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk, Wilhelmina Sleeuwijk, Beatrix  

   Pipe Band Hilversum, Scheepjeswolharmonie Veenendaal en DVS Katwijk. 

O K T O B E R

Za 1 UTRECHT, ZIMIHC  NK Blazerssolisten KNMO. 

Vr 07 AMERSFOORT, ICOON 19.30 UUR GENEVA Brassband Festival Midden-Nederland met Brassband Schoonhoven A en B, Altena Brass Andel,  

   Oefening & Uitspanning Wijk en Aalburg, Kunst naar Kracht De Goorn, Brassband Breukelen, Brassband en  

   Brassband Amersfoort. 

Za 8 KAMERIK  Goodwillconcert door Douane Harmonie Nederland. 
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Jubilarissen ZMB
De Zeeuwse Muziekbond (ZMB) heeft Jaap P. van de 

Sande gehuldigd. Hij vierde zijn tachtigjarig muzikan-

tenjubileum bij Harmonie Biervliet.

De overige jubilarissen:
Zestig jaar: Gerard de Punder en Gerard Traas (Con 

Affezzione Kwadendamme).

Vijftig jaar: Paul Weemaes (Sint Jan Sint Jansteen).

Veertig jaar: Kees Doene en Ronald Remijn (Con 

Affezzione); Gerard Coster (Vlijt en Volharding 

Oost-Souburg).

Jaarconcert door 
Brassband Middelburg 
Het jaarconcert van Brassband Middelburg op zaterdag 

8 oktober (20.00 uur) in het Spiegeltheater in Middel-

burg staat in het teken van reizen en landen. De band 

staat onder leiding van zijn nieuwe dirigent Joeri van 

Hove. Informatie: info@brassbandmiddelburg.nl.

Roger Webster komt 
naar Zeeland
Roger Webster en Kevin Crockford (beiden Grimethorpe 

Colliery Band) en Jamie Smith (Hammonds Saltaire 

Band), drie coryfeeën uit de Britse brassbandwereld, 

komen in het weekeinde van 8 en 9 oktober op uitno-

diging van de 15-jarige brassband Delta Brass naar Zee-

land voor workshops en concerten. Zaterdag 8 oktober 

geeft het drietal clinics in de Zeeuwse Muziek School 

te Hulst. ’s Avonds is er een concert in de Bombardon 

te Sint Jansteen. Zondag 9 oktober zijn de musici te 

beluisteren in de Goederenloods van de Stoomtrein 

Goes-Borssele aan de Albert Plesmanweg te Goes. 

Informatie: reserveringen@deltabrasszeeland.nl.

S E P T E M B E R

Za 24 ZIERIKZEE  Twirlwedstrijd. 

O K T O B E R

Za 8 MIDDELBURG, SPIEGELTHEATER 20.00 UUR Jaarconcert Brassband Middelburg. 

Za 8 / Zo 9 HULST, ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL  Clinic door Roger Webster enKevin Crockford (Grimethorpe Colliery  Band) en Jamie Smith (Hammonds  

   Saltaire Band). Organisatie: Delta Brass Zeeland. 

Za 8 SINT JANSTEEN, DE BOMBARDON  Concert door Delta Brass Zeeland met solisten Roger Webster, Kevin Crockford en Jamie Smith. 

Zo 9 GOES, GOEDERENLOODS STOOMTREIN  Concert door Delta Brass Zeeland met solisten Roger Webster, Kevin Crockford en Jamie Smith. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Jubilarissen bij ZHBM
De Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen heeft 

een groot aantal jubilarissen gehuldigd.

Vijfenzeventig jaar: N. van der Geest (Laurentius 

Voorschoten).

Zeventig jaar: M.A. Rijkaart (Caecilia Gouderak).

Vijfenzestig jaar: Piet Vermeulen (KNA Nieuwpoort)

Zestig jaar: Aart Blom en Adri Stam (Soli Deo Gloria 

Nieuw Lekkerland); Nel Belt Groen (Duindorp Sche-

veningen); Wim van der Wel (Excelsior De Lier); Peter 

Boelhouwers (fanfare orkest IJsselmonde).  

Vijftig jaar: Peye Verdoold (Harmonie Stolwijk); 

Ans Diepenhorst (Sint Caecilia Schipluiden); Corrie 

Beekhuizen (Duindorp Scheveningen); Fred Stam (KNA 

Arkel); Mak van Middelkoop (Ameides fanfare orkest).

Veertig jaar: Henk Beuzekom (Harmonie Stolwijk); 

Hans van Willigen en Gijs van Willigen (De Bazuin); 

Ineke Boer (De kleine trompetter Zevenhuizen); Erna 

van Houwelingen en Heleen Heyntjes (KNA Arkel); 

Liesbeth Elstgeest (De Heerlijkheid Hoogmade); 

Walter Gielesen, Inge van den Heuvel, Jan van Mil en 

Lucienne Venema (Sint Caecilia Schipluiden); Hans de 

Vette en Marjo van Westerop (Crescendo Noordwijk); 

Bernadette van der Velde (Vooruit Oude Tonge); Cees 

Visser (Muz.ver. Voorne en Putten).

Twintig jaar Taptoe Delft 
Taptoe Delft bestaat twintig jaar. Het evenement werd 

voor het eerst gehouden in 1996 bij de viering van 

750 jaar stadsrechten voor Delft. Sindsdien is het 

tweejaarlijkse muzikale festijn niet meer weg te denken 

uit de stad. Wat begon met een enkele voorstelling 

in juni is inmiddels uitgegroeid tot een compleet mu-

ziekweekend in september met drie voorstellingen en 

een streetparade. De statige gevels van de monumen-

tale koopmanshuizen op de Markt vormen het decor 

van Taptoe Delft. Topkorpsen uit binnen- en buitenland 

hebben inmiddels hun weg naar Delft gevonden. De 

line-up voor de tiende editie op vrijdag 9 en zaterdag 

10 september bestaat uit K & G Leiden, DVS Katwijk, 

Exempel Empel, de traditionele jachthoorn- en tam-

boerkorpsen, showkorps Leinegarden uit Duitsland, The 

Orchestra of the 194 Pontoon Bridge Regiment uit Oe-

kraïne en dansgroep Paloina. Bijna 100 trombonisten 

presenteren samen met DVS Katwijk een special item. 

Gasten in de finale zijn zangeres Liset Vrugteveen, 

fluitiste Marielle Nieuwenhuis, drummer Dennis Smits 

en het Cantiamo Koor. Informatie: www.taptoedelft.nl. 

Podiumorkesten in 
Opus 5 in Schiedam
Zaterdag 17 september (12.30 uur) houdt de Rijn-

mondband 3, het podiumorkest van de Rijnmondband 

Schiedam, in de Grote of Sint Janskerk het muzikale 

evenement Opus 5. Vijf podiumorkesten uit de regio, 

waaronder DVS Bigband Plus Katwijk, K & G 3 Leiden, 

Flora Brass Rijnsburg en RMB 3 Schiedam, verzorgen 

een non-stop programma. 

S E P T E M B E R

Zo 04 RIDDERKERK  Audities voor Het Fanfare Collectief. 

Vr 09 DELFT, MARKT 21.00 UUR Taptoe met Kunst en Genoegen Leiden, Door Vriendschap Sterk Katwijk en EXEMPEL Empel. 

Vr 16 / Za 17 STREEFKERKDE BONGERD 19.30 UUR Ruim 100 Molenwaardse musici spelen voor KiKa. 

Za 17 SCHIEDAM, SINT JANSKERK 12.30 UUR Evenement Opus 5 met DVS Bigband Plus Katwijk, K&G 3 Leiden, Flora Brass Rijnsburg en Rijnmondband  

   3 Schiedam. 
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Za 24 LISSE, CENTRUM 14.30 UUR Streetparade met Advendo Sneek, Floraband Rijnsburg, St.Jeanne d’Arc Noordwijkerhout, Da Capo Lisse. 

Za 24 LISSE, FC LISSE 19.45 UUR Taptoe met Advendo Sneek, Floraband Rijnsburg en Da Capo Lisse.

Zo 25 SPIJKENISSE, DE STOEP  Concert voor Kika door Het Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse m.m.v. schildersgroep van het Centrum voor  

   de Kunsten Spijkenisse.  

O K T O B E R

Za 1 LEIDEN, GARENMARKT 19.15 UUR Pleintaptoe met Kunst en Genoegen Leiden. 

Zo 2 LEIDEN, BINNENSTAD 19.30 UUR Taptoe ‘Een Lint van Licht’ met Kunst en Genoegen Leiden, AMIGO Leiden en Kamper Trompetter Korps  

   (KTK). 
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Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

sen, themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepa-

gina’s in de periode van 7 oktober 2016 en 13 november 2016 dienen 

uiterlijk MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016 bij de redactie binnen te zijn. Het 

redactieadres is: redactie@klankwijzer.nl

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
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voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 
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De volgende uitgave verschijnt op 4 oktober 2016.
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En wanneer komen jullie 
langs bij Piano’s Maene ? 

De beste merken onder één dak :  
Steinway & Sons -  Boston - Essex (exclusief distributeur België)
Doutreligne (Maene Creation)
Yamaha - Kawai 
Digitale piano’s Yamaha, Kawai, Roland, Nord, Roli
Gebruikte piano’s met 5 jaar waarborg

Hoofdzetel Ruiselede
met concertzaal en 
Atelier Chris Maene

Industriestraat 42
B8755 Ruiselede
+32 51 68 64 37

Piano’s Maene Brussel
met oefenlokalen en 

concertruimte

Argonnestraat 37
B1060 Brussel
+32 2 537 86 44

Piano’s Maene Gent en 
Steinway Piano Gallery

Belgium

P. Van Reysschootlaan 2
B9051 Gent

+32 9 222 18 36

Piano’s Maene Antwerpen

Herentalsebaan 431
B2160 Wommelgem

+32 3 321 78 00

Piano’s Maene Limburg
(gebouw Top-Living)

Steenweg 224
B3621 Rekem/Lanaken

+32 89 21 52 72

gebrevetteerd 
ho� everancier van 

België

www.maene.be www.facebook.com/
pianosmaene

Nieuwe showroom
Piano’s Maene Limburg !
Op slechts 5 minuten van Maastricht en Maasmechelen.
Ook open op zondag . Ontdek onze promoties in September !

Pianist Sept 2016.indd   1 10/08/2016   13:18:41



Henri Selmer Parijs is constant in ontwikkeling van nieuwe
instrumenten. Met trots kunnen wij u melden dat onze SeleS 
lijn is uitgebreid met een nieuwe houten student lijn klarinet 
onder de naam Prologue.

De Prologue is licht en gemakkelijk bespeelbaar, 
met een geweldig speelcomfort en een 
verzilverde applicatuur speciaal ontworpen voor 
klarinettisten op alle niveaus.

De akoestische ontwikkeling zorgt voor een 
optimale intonatie van de Prologue waardoor dit 
instrument een opmerkelijke plaats inneemt in dit 
segment van de markt.

De Prologue is ook leverbaar met een extra linker Es klep.

Presénce
€ 2868,00

Prologue
€ 1515,00

www.selmer.nl
info@selmer.nl
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