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29 sep › 1 okt 2017 in Rotterdam Ahoy

Rond de taptoe:
- 29 september voorstelling met veteranenontvangst
- Bestel tickets met busvervoer bij Oad
- Combiticket: Taptoe met overnachting
- Sfeermarkt in Ahoy
- Workshops: klarinet (vol) en tamboer-maître
- Pleinconcerten in Rotterdam
- Jeugd Show Manifestatie

Naast het Nederlands Politieorkest, militaire orkesten uit Nederland, Duitsland en Letland - Atleten 
van de Invictus Games - Ierse acts met SLÁN en de Massed Pipes & Drums, maar ook met Ierse 
dansers, violist Adriaan Stoet en de Nederlandse militaire kapellen – Streetdance – Humphrey 
Campbell & de Nederlandse Twirl-selectie – XXL Klarinet orkest met Julien Hervé - Ameno, een new age 
scene met de Nederlandse kapellen & MAZE  - een massale traditionele Finale met alle deelnemers.

THE NETHERLANDS

MILITARY International Military Music Show

Bestel nu uw tickets voor de beste plaatsen op 
www.nationaletaptoe.nl of in de Primera winkels
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Deadline voor volgende 
Klankwijzer
Op 24 oktober verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen 
van activiteiten tussen 27 oktober en 16 december worden uiterlijk MAAN-
DAG 25 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 redac-
tionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Spijkerpakkenband start 
in kampioensdivisie
Brassband De Spijkerpakkenband grijpt de Nederlandse Brassband Kampi-
oenschappen (NBK) aan om de overstap te maken van de eerste divisie naar 
de kampioensdivisie. De Opsterlandse brassband, die in 1989 begon als 
jeugdorkest in de vierde divisie, treedt hiermee toe tot de koningsklasse van 
de brassbandmuziek in Nederland. Na een reeks van uitstekende resultaten en 
kampioenschappen in de eerste divisie is de overgang naar de kampioensdivisie 
de volgende logische stap in de ontwikkeling van de band. 

L1 en LBM lanceren blaasmuziekfonds 
De regionale omroep L1 en de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 
gaan samen projecten ontwikkelen om de cultuur van harmonie- en fanfarevereni-
gingen nog meer zichtbaar te maken. Om de projecten te financieren hebben beide 
partijen een budget van 100.000 euro gereserveerd voor een blaasmuziekfonds. 
Daaruit worden blaasmuziekinitiatieven gefinancierd die L1 via al haar kanalen 
(radio, tv, online) bij het publiek brengt. Verenigingen kunnen zelf ideeën aandragen 
om de blaasmuziek in de kijker te zetten. Omroep en muziekbond werken al samen 
in de succesvolle tv-serie LEF!, waarin jong hafa-talent een podium krijgt. Daarnaast 
maakt L1 het maandelijkse tv-programma Blaaskracht en iedere zondagavond een 
radioprogramma met blaasmuziek. Informatie: www.lbmblaasmuziek.nl. 

Jeugdfestival in Vleuten
Harmonieorkest Vleuten (HOV) houdt zaterdag 18 november (9.30 uur) in 
cultuurcampus Vleuterweide een festival voor jeugdorkesten. Iedere deelnemer 
krijgt 30 minuten podiumtijd. Voor dit evenement wordt een speciaal muziekstuk 
gecomponeerd als verplicht werk voor alle orkesten. De rest van het programma kan 
naar eigen keuze worden samengesteld. Ook is er een randprogramma met verras-
sende workshops gericht op samenwerken en muziek. Informatie: jeugdcommissie@
harmonieorkestvleuten.nl.

John Sonderen beste 
slagwerkdirigent op WMC
John Sonderen uit Duiven is tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) door een 
jury van de Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs uitgeroepen tot beste dirigent 
tijdens de concertwedstrijden voor slagwerkensembles. 
Sonderen leidde slagwerkgroep Crescendo Zevenaar naar de vierde plaats in de 
Championship Division. De jury roemde hem vanwege zijn gedurfde repertoirekeuze, 
zijn samenspel met het ensemble en zijn dirigeertechniek. Op de foto overhandigt 
jurylid Jos van der Sijde (links) de prijs aan John Sonderen. 
Foto: FV Media Producties

Ode to Dignity: muzikale vuist 
tegen kinderarbeid 
Met de manifestatie Ode to dignity verklanken Maastrichtse cultuurmakers zondag 
29 oktober op het Herdenkingsplein in Maastricht de roep om universele kinder-
rechten. Onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven wordt een muzikale vuist 
gemaakt tegen kinderarbeid en vóór culturele ontplooiing voor alle kinderen. De 
organisatie roept professionele en amateurcultuurmakers op om mee te doen aan 
de manifestatie. Informatie: www.odetodignity.com. 

Dirigent Jan Stulen overleden
Afgelopen zomer is dirigent Jan Stulen op 75-jarige leeftijd overleden. Stulen was in 
binnen- en buitenland vooral werkzaam in de professionele wereld. Als hoofdvakdo-
cent aan de conservatoria van Maastricht en Rotterdam hield hij zich intensief bezig 
met het opleiden en begeleiden van jonge dirigenten, waaronder ook dirigenten uit 
de amateurblaasmuziek. Afgelopen voorjaar verscheen zijn boek Ten voeten uit met 
anekdotes uit zijn muzikale leven. 

Rechtgezet
In Klankwijzer nr. 3/4 van mei 2017 is een fout geslopen in het bijschrift van de foto 
op pagina 37. De muzikant op de foto rechtsonder is niet Bart maar Hans van de 
Moosdijk. De beroepsslagwerker van de slagwerkgroep van harmonie ODIO Vinkel 
soleerde in het werk Dilemma van Gian Prince.
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Bassie en Adriaan
Zaterdag 8 en zondag 9 juli. Openingsweekeinde 
WMC. Greep uit de koppen van de nieuws-
items waaraan de landelijke tv-zenders, kranten 
en nieuwswebsites in dat weekeinde zoal 
 aandacht besteedden.

Kunsthal Rotterdam exposeert kattententoonstel-
ling. Voor het laatst Sensation White in de Arena. 
Volgende week begint in Nederland het EK vrou-
wenvoetbal. Auto slaat over de kop nadat bestuur-
der in slaap valt op A28 bij Meppel. Team NL voor 
World Dwarf Games in Canada gepresenteerd. 
Katholieke kerk staat geen glutenvrije hosties toe. 
North Sea Jazz Festival staat uitgebreid stil bij het 
allereerste jazzplaatje ter wereld. Twee nieuwe le-
den voor Mile High Club na avontuurtje op vlucht 
naar Miami. Vier puppy’s omgebracht door inbre-
ker in Heesch. Schildpadden hinderen vliegverkeer 
op luchthaven New York. Golden Earring weer 
naar rechter om contract. Nieuw soort lieveheers-
beestje ontdekt in Nederland. DJ Isis viert 25-jarig 
jubileum. Sensation afgesloten met verrassingsact 
DJ Tiësto. Zo wordt een GTST-cliffhanger geschre-
ven. ANWB voert bij grensovergang Hazeldonk 
laatste controle uit bij vakantiegangers. Ouders 
en kinderen van basisschool Vinkenbuurt moeten 
er niet aan denken dat hun mooie school dicht 
moet. Reünie van de Porsches van de Rijkspolitie. 
Inwoners van de Haagse wijk Leidschenveen 
zijn het nieuwe afvalschema van de gemeente 
helemaal zat. Humberto Tan en zijn vrouw Ineke 
lijken steeds dichterbij een verzoening te komen. 
Een zeldzame gevederde gast in de opvang van 
Ecomare op Texel. Overzichtstentoonstelling van 
Bassie en Adriaan geopend, etc.

U mist wellicht iets in de trant van: 20.000 muzi-
kanten van 270 muziekverenigingen uit 32 landen 
en 5 continenten strijden in Kerkrade drie weken 
lang om de wereldtitels. Nee, die zat er niet bij. Niet 
interessant genoeg voor de Randstedelijke pers. 

Zondag 30 juli. Surprise! Het NOS Journaal valt 
het Parkstad Limburg Stadion binnen voor een 
reportage over het WMC. Het moet niet gekker 
worden: ‘Hilversum’ stuurt een cameraploeg naar 
Zuid-Limburg voor een cultureel item! Nu is het 
pas echt komkommertijd. 

Frank Vergoossen
hoofdredacteur

Noot: De NOS zond de reportage ’s avonds uit in 
het Journaal van 20.00 uur. Het 18e WMC was op 
dat moment al afgelopen. 

Nieuw repertoire voor Sw!ng-!nn 
De deelnemers aan de drie landelijk verspreide edi-
ties van de lichte muziekplay-in Sw!ng-!nn gaan aan 
de slag met nieuw repertoire van componist/dirigent 
Peter Kleine Schaars (foto). Met het thema Family 
Fun liet hij zich inspireren door de verbroedering die 
inherent is aan de amateurmuziek. Voor de Sw!ng-
!nn-edities van Rozenburg (16 september), Marum (7 
oktober) en Etten (21 oktober) hebben zich al ruim 
honderd muzikanten aangemeld. Sw!ng-!nn is een 
educatieve play-in waarbij de deelnemers zich als 
ééndagsorkest toeleggen op een aantal stijlen uit de 
lichte muziek. Zo komt de swingstijl uitgebreid aan de 
orde in het werk The Swingkit en staat de Latijns-Ame-

rikaanse muziek centraal in het werk Latin Ladies. In het werk Groovin’Gents komen diverse grooves aan 
bod. Elke Sw!ng-!nn wordt afgesloten met een gratis toegankelijke publiekspresentatie. Deelname staat 
open voor muzikanten vanaf B-niveau. Informatie: www. swinginn.info. Foto: Aanlevering Sw!ing-!nn

Meer muziek in de klas op tv
Vanaf eind september zendt AVROTROS twaalf weken lang het nieuwe programma Lang Leve de Muziek 
Show uit op NPO3. Het programma is hiervoor op zoek naar jonge muzikale talenten op de basisschool die 
hierover in de uitzending willen komen vertellen. Ken of ben jij zo’n talent, laat het Anne of Esther van de 
redactie van Lang Leve de Muziek Show weten via langlevedemuziekshow@medialane.nl.

Hout- en koperblazers centraal in Blaas! 
In Het Cultuurgebouw in Hoofddorp vindt vrijdag 10 en zaterdag 11 november de eerste editie van het 
festival Blaas! plaats. Het evenement is gericht op kennismaken met, deelnemen aan en genieten van 
klassieke muziek voor jong en oud. Tijdens de eerste editie staan hout- en koperblazers centraal. Amateur-
blazers met minimaal 1 jaar ervaring kunnen meedoen aan de diverse voorstellingen. De leden van het 
Amsterdam Brass Quintet spelen zaterdag 11 november als artists in residence samen met lokaal talent 
De Tovenaarsleerling, een spannende familievoorstelling vol muziek, theater en spektakel. Informatie: www.
hetcultuurgebouw.nl.

Televisie komt als mosterd na de maaltijd
De deelname van ruim 20.000 muzikanten ver-
deeld over 270 muziekverenigingen uit 32 landen 
is voor de landelijke televisiezenders kennelijk 
niet interessant genoeg om aandacht te besteden 
aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Pas 
op de allerlaatste dag stuurde de NOS een came-
raploeg naar Kerkrade om verslag te doen van de 
wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion. De 
reportage van exact 1 minuut en 55 seconden 
werd op de slotdag van het WMC uitgezonden tij-
dens het Journaal van 20.00 uur. Op dat moment 
klonk in de Rodahal het Wilhelmus als afsluiting 
van het WMC 2017. Voor de promotie van zowel 
het WMC als de amateurmuzieksector kwam de 
bijdrage als mosterd na de maaltijd. Op de foto 
staat WMC-voorzitter Max Kousen de NOS-ploeg 
te woord. Foto: FV Media Producties
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NJHO-Xperience, iets voor jou?
Het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) komt terug en is op zoek naar muzikanten! Ben je benieuwd of het NJHO iets voor jou is of wil je ervaren hoe het is om te 
spelen in deze nieuwe club? Meld je dan aan voor de NJHO-Xperience op zaterdag 16 september in Utrecht. Tijdens deze dag ga je repeteren onder leiding van dirigent 
Jos Schroevers en leer je de muzikanten en het repertoire van het NJHO kennen. Wie weet maak je al deel uit van het orkest tijdens het studieweekend op 13, 14 en 15 
oktober en geef je op 29 oktober samen met andere talentvolle muzikanten het eerste concert van het nieuwe NJHO in Musis Sacrum in Arnhem. Het NJHO biedt plaats 
aan getalenteerde muzikanten in de leeftijd van 15 tot 30 jaar met een instrument uit de harmoniebezetting, harp, cello of piano. Informatie: www.knmo.nl/njho.

David Zwolle ‘leukste blaasorkest ’
Brassband David Zwolle is door het Radio 4-programma De Klassieken gekozen 
tot ‘leukste harmonie, fanfare of brassband van Nederland’. Tijdens een feestelijke 
uitzending vanuit het Muziekcentrum van de Omroep werd de band in de bloemen 
gezet. Voor de titel waren verder de Koninklijke Harmoniekapel Delft, harmonieor-
kest Da Capo Leeuwarden, Brassband MV Valuas Venlo en fanfareorkest De Hoop 
Stellendam in de race. De winnaar kreeg een concert van het koperensemble van 
het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor cadeau.

BBM experimenteert bij 
‘jury aan huis’ in Overloon
Fanfare Vriendenkring Overloon maakt gebruik van het concoursalternatief ‘jury aan 
huis’ om te voldoen aan haar concoursverplichting. Zondag 15 oktober (15.00 uur) 
presenteert het orkest in de Schouwburg in Venray het programma Concours Fan-
tastique. Het programma vermeldt als concourswerken Rubicon (Bert Appermont) 
en New Live (Maurice Hamers). Medewerking verlenen het 100-koppige Venray’s 
Mannenkoor en de sopraan Catharina Jansen. Tijdens dit concours experimenteert 
de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) met een nieuw juryformulier dat 
speciaal is ingedeeld om tops (zaken die goed gaan) en tips (wat kan er beter) te 
vermelden. Informatie: www.fanfarevriendenkring.nl. 

André Rieu Award 
voor Samuel Aguirre 
De uit Colombia afkomstige dirigent en hoboïst Samuel Agustín Aguirre heeft uit 
handen van orkestleider en WMC-beschermheer André Rieu de naar hem vernoem-
de Talent Award ontvangen. De 24-jarige Samuel deed tijdens het Wereld Muziek 
Concours in 2013 mee aan het WMC-project Young Generation. Hij speelde toen 
onder meer in een samengesteld orkest van jonge muzikanten uit Venezuela, China 
en Europa. Een jaar later kwam hij terug om te gaan studeren aan het Maas-
trichts Conservatorium. Sindsdien verblijft hij bij een gastgezin in Eygelshoven. De 
uitreiking vond plaats in aanwezigheid van Samuels vader die speciaal hiervoor 
was overkomen uit Colombia. Zie voor het aangrijpende levensverhaal van Samuel 
Klankwijzer nr. 3/4 van mei 2017. Foto: Aanlevering WMC

Inschrijftermijn voor ONHK verlengd
De organisatie van de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) heeft de inschrijftermijn voor deelname aan de tweede editie op 4 november in De Lawei 
in Drachten verlengd tot 15 september. Bij het ter perse gaan van deze uitgave hadden zeven orkesten ingeschreven: drie in de vijfde divisie, één in de derde en vierde divi-
sie en twee in de tweede divisie. De verplichte werken zijn: vijfde divisie: Suite Miniatura (Santiago Quinto Serna); vierde divisie: The Duke of Albany (Jacob de Haan); derde 
divisie: Morning Star Variations (Bert Appermont); tweede divisie: Suite Classique (Bart Picqeur); eerste divisie: Rapsodia Hernandiana (Santiago Quinto Serna). Informatie: 
www.onhk.org.

Jeugdblaaskapel 
Noord-Nederland opgericht
De KNMO Commissie Blaaskapellen en de directie van Rabo Theater De Meenthe 
in Steenwijk hebben een jeugdblaaskapel opgericht. De initiatiefnemers willen 
hiermee iets doen aan de vergrijzing in de kapellenwereld en de instroom van jonge 
muzikanten stimuleren. Het orkest beleeft zijn vuurdoop op 28 oktober tijdens het 
3. Fest der Blasmusik in Steenwijk. Zeventien leden van het Drents Jeugd Orkest 
hebben zich aangemeld om onder leiding van Jan Dijsselhof een programma van 
Böhmische en Mährische blaasmuziek in te studeren. De muzikanten hebben zelf 
inbreng in het repertoire en de presentatie. In diverse buurlanden zijn inmiddels 
nieuwe jonge kapellen ontstaan die succesvol aan de weg timmeren. Informatie: 
benraterink@gmail.com. Foto: FV Media Producties
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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 vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Nog plek vrij op Streekfestival 2017 
Er zijn nog enkele plekken vrij voor deelname aan het 22e Streekfestival op zaterdag 
4 november in het Evertshuis in Bodegraven. De vakjury, bestaande uit Danny 
Oosterman en Joop Boerstoel, voorziet de deelnemers van tops en tips waarop 
ze kunnen verder bouwen. De bedoeling is dat ieder orkest een programma van 
maximaal 25 minuten uitvoert. Informatie: www.streekfestival.nl.

De Kunst van… Toekomst creëren
Maandag 2 oktober vindt in Domstad in Utrecht de inspiratiedag De Kunst van…
Toekomst creëren plaats. Een dag vol lezingen en debatsessies, inspirerende 
workshops, showcases en andere werkvormen. Het evenement is bestemd voor alle 
artistieke professionals, adviseurs, creatieve zzp’ers, kunstvakdocenten, kunstenaars, 
coördinatoren en bestuurders die werken met kunst en cultuur in de vrije tijd. 
Informatie: www.lkca.nl.

Lintje voor Belg Norbert Nozy
Norbert Nozy is bij zijn af-
scheid als dirigent van de Ko-
ninklijke Harmonie van Thorn 
onderscheiden tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Het komt niet vaak voor dat 
deze koninklijke onderschei-
ding wordt uitgereikt aan een 
buitenlander. De Belgische 
musicus heeft in de loop 
van de jaren een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de 
instandhouding, opbouw 

en het niveau van de (blaas)muziekcultuur in Nederland, België en Europa. Nozy 
leidde tussen 2004 en 2017 de Koninklijke Harmonie van Thorn onder meer naar de 
zege tijdens het eerste European Championship for Wind Orchestras (ECWO2016). 
Eerder was hij dirigent van harmonie Sint Michaël van Thorn en het Groot Harmonie-
orkest van de Belgische Gidsen. Hij was als docent verbonden aan het Maastrichts 
Conservatorium, het Koninklijk Conservatorium Brussel, het Stedelijk Conservatorium 
Mechelen en de University of North Texas. Ook is hij een veelgevraagd jurylid in 
binnen- en buitenland. Foto: Hub Tonnaer

Eretitel voor componist 
Rob Goorhuis
Componist Rob Goorhuis is door de vereniging Vrienden van het WMC opgenomen 
in de galerij van Personen van Verdiensten. De componist kreeg de onderscheiding 
voor zijn vele verdiensten voor de blaasmuziek. Volgens de Vrienden is Goorhuis een 
waardevolle ambassadeur van de blaasmuziek als Nederlands immaterieel cultuur-
goed. Ook heeft hij volgens de vereniging door zijn composities een zeer belangrijke 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van verantwoorde maar ook speelbare mu-
ziek voor harmonie, fanfare en brassband. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje 
gemaakt door edelsmid Bert Kreijen uit Kerkrade en een bijbehorende oorkonde.

Verplichte werken ONFK bekend
De organisatie van de Open Nederlandse 
Fanfare Kampioenschappen (ONFK) heeft 
de verplichte werken voor 2018 bekend 
gemaakt. Samen met het Repertoire 
Informatie Centrum in Arnhem is voor 
de eerste divisie gekozen voor Sincerely 
Yours dat Marco Pütz schreef voor het 
Frysk Fanfare Orkest en zijn dirigent 
Jouke Hoekstra. De kandidaten in de 
tweede divisie kunnen alvast aan de 
slag met By the River (Jan Van der Roost, 
foto). Voor de derde divisie legt Harrie 
Janssen momenteel de laatste hand aan 
de compositieopdracht Shapes. Voor de 
vierde divisie is gekozen voor Fúzje (Rob 
Goorhuis) uit 2001. Grounds (Jacob de 
Haan) is de scherprechter in de vijfde 
divisie. Het ONFK 2018 is op 13 en 14 
april in De Lawei in Drachten. Informatie: 
www.onfk.nl. Foto: FV Media Producties

Inschrijving dirigentenworkshop 
Brabantse bond geopend
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) houdt samen met de Bond van 
Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) bijscholingsworkshops voor dirigenten van 
muziekverenigingen in Noord-Brabant. Samen met docent Alex Schillings en diverse 
gastdocenten worden verschillende thema’s belicht. Tijdens de eerste workshop op 
23 september staat de permanente zoektocht naar het verschil tussen hoofd- en 
bijzaken in een partituur centraal. Op 2 december is de tweede workshop met als 
thema: Orkesten met een grijze orkestklank maken foute keuzes!?  
Informatie: www.brabantse-muziekbond.nl.

Brabantse Blazersdag in 2018
Onder het motto Samen muziek maken verbindt geeft de philharmonie zuidne-
derland blaasmuzikanten uit de hafabrawereld, van alle niveaus en leeftijden, de 
mogelijkheid om met professionele orkestmusici muziek te maken. Het orkest orga-
niseert daartoe zaterdag 10 maart 2018 een Brabantse Blazersdag. De dag bestaat 
uit masterclasses per instrumentengroep en samen musiceren onder leiding van 
de orkestmusici Roger Niese (klarinet) en Joost Smeets (tuba). Speelplezier, samen 
musiceren en muzikale ontwikkeling staan centraal. De dag wordt afgesloten met 
een spetterend eindoptreden. Reserveer alvast deze datum. 
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De winnaars hebben hun trofeeën aan de muur gehangen. De verliezers hebben 

hun wonden gelikt. Via sociale media zijn alle uitslagen, reacties en commentaren 

de revue gepasseerd. Nu de kruitdampen rond een bewogen 18e editie van het 

Wereld Muziek Concours (WMC) zijn opgetrokken, richt Klankwijzer in een drieluik het 

vizier vooruit. Wat heeft WMC 2017 gebracht en wat neemt de amateurmuzieksector 

ervan mee naar de toekomst? Deel 1: nieuwe uitdagingen voor blaasorkesten.

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

Publiek winnaar bij 
zoektocht naar X-Factor

Harmonie Sint Petrus en Paulus Wolder tijdens het winnende concert.

 DEEL 1:  
NIEUWE 

 UITDAGINGEN  
VOOR 

 BLAASORKESTEN

BLAASMUZIEK TERUGBLIK WMC



Een signaal, een beweging, een stoot, een ritme. 
Pulse is de titel van het winnende concert van 
harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder. De 
intense thema’s en stuwende ritmes waarmee 
Igor Stravinsky in zijn Le Sacre du Printemps de 
scheidslijn tussen vreugde en vrees en levensdrang 
en doodangst verbeeldt, wordt versterkt door een 
expressionistische dans van een jong stel op een 
stellage die een paar meter boven de muzikanten 
uittorent. Het is een van de extra-muzikale elemen-
ten die het orkest inzet om de communicatie met 
het publiek te versterken. 
Ruim een jaar geleden. De WMC-organisatie 
veroorzaakt een cultuurshock in muziekland: niet 
het orkest dat de nootjes het meest perfect speelt 
gaat het WMC 2017 winnen, maar het orkest dat 
het publiek het meest weet te boeien en te raken. 
Het accent in de jurering bij de deelnemers in de 
Concertdivisie komt te liggen op de communicatie 
met het publiek. Met deze ingrijpende wijziging 
van het reglement onderstreept het WMC zijn 
reputatie als proeftuin van de blaasmuziek. Om 
de orkesten alle ruimte te geven hun creativiteit de 
vrije loop te laten gaan, wordt het verplichte werk 
geschrapt. Bovendien krijgt de jury de opdracht 
om ook extra-muzikale elementen in de beoor-
deling mee te wegen. De muziekwereld reageert 
verdeeld op de plannen.
Inmiddels zijn we ruim twaalf maanden verder. 
Negen harmonieorkesten en vier fanfares staken tij-

dens WMC 2017 hun nek uit om onder de nieuwe 
reglementen het podium te betreden. De zoektocht 
naar de X-Factor leverde ontegenzeggelijk enkele 
fantastische muzikaal-theatrale voorstellingen 
op. Sommige zullen zelfs een plekje krijgen in het 
collectief geheugen van de blaasmuziekliefhebber. 
Met een surroundopstelling omringt fanfare 
Kempenbloei uit Achel (België) het publiek in 
het klankstuk Palindroom van de jonge Belgische 

componist Nick van Elsen met niet-conventionele 
fanfareklanken. Bij het programma Ongehoord van 
het Gelders Fanfare Orkest lopen via de Wolf-
gang-app synchroon met de muziek toelichtende 
teksten mee op het scherm van de smartphone. Tij-
dens de uitvoering van American Fantasy van Marc 
van Delft door fanfare Sint Caecilia uit Schimmert 
duikt plotseling midden in het publiek een koor 
op. Het Landesblasorchester Baden-Würtenberg 
vraagt met aangrijpend beeldmateriaal aandacht 
voor het werk van UNICEF. 
Het is slechts een greep uit de vele creatieve vond-
sten waarmee de orkesten in de Concertdivisie de 
nieuwe uitdaging aangingen. Behalve prachtige 
muzikale uitvoeringen (met tal van nieuwe compo-
sitieopdrachten) droegen ook instrumentale topso-
listen, dansers, zangers, acteurs en professioneel 
en kunstzinnig vormgegeven videopresentaties en 
programmaboekjes bij aan de belevingswaarde van 
de concerten. Met het publiek als de grote winnaar. 
Maar hoe succesvol het nieuwe concept ook 
uitpakte, de meningen over de revolutionaire opzet 
waren ook na afloop nog steeds verdeeld. Voor 
dirigent Ivan Meylemans (Kempenbloei Achel) 
mag het WMC op de ingeslagen weg doorgaan. 
“Een absolute meerwaarde voor de blaasmuziek”, 
zegt hij. “Het stelt je als dirigent en orkest in staat 
om veel gevarieerder te programmeren. Bovendien 
is het voor de muzikanten veel leuker om te doen.” 
Ook Björn Bus (Landesblasorchester Baden-Wür-
tenberg) is enthousiast over de nieuwe opzet. 
“Eindelijk verlost van het verplichte werk. Zo kun 
je veel meer je eigen ding doen.” Erik van de Kolk 
(Gelders Fanfare Orkest) is het roerend met zijn 
collega’s eens. “Ik heb het verplichte werk nooit 

‘ Een absolute meerwaarde 
voor de blaasmuziek’

Jurylid Miranda van Kralingen van links naar rechts geflankeerd door haar collega’s Douglas 

Bostock, Jan Van der Roost, Philippe Ferro en Steven Mead.

Het Gelders Fanfare Orkest met sopraan Fenna Ograjensek.
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zo’n belemmering gevonden, maar het zijn soms 
stukken die ik zelf nooit zou kiezen. Dit geeft veel 
meer ruimte voor eigen creativiteit.” Maar er zijn 
ook twijfels. Dirigent Matty Cillissen (Sint Petrus 
en Paulus Wolder) houdt ondanks de zege van zijn 
orkest nog een slag om de arm. “Ik heb er een beetje 
een dubbel gevoel over. Je kunt vrijuit programme-
ren maar ik vind dat je op een wedstrijd ook echt 
vergelijkingsmateriaal moet hebben. Dat ontbreekt 
nu.” Dat vindt ook zijn collega Frank Roushop (Sint 
Caecilia Schimmert). “Ik heb gemerkt dat door 
deze manier van programmeren bij de muzikanten 
een grotere betrokkenheid ontstaat. Ik heb nog 
nooit met zo’n fanatieke groep gerepeteerd. Toch 
geef ik de voorkeur aan een verplicht werk: je moet 
appels met appels kunnen vergelijken.”
Terwijl de sector zelf nog sceptisch is, wordt de 
nieuwe formule vanuit de professionele hoek toe-
gejuicht. Zangeres Miranda van Kralingen was een 
van de vijf juryleden die behalve vanuit hun brede 
muzikale kennis ook vanwege hun specialistische 
achtergrond de optredens in de Concertdivisie 
beoordeelden. Zij zegt: “Het is heel vernieuwend 
en een mooie manier om muziek dichter bij de 
mensen te brengen. Iedere kunstenaar zoekt naar 
verbindingen om zijn enthousiasme voor wat hij 
doet over te brengen op het publiek. De huidige 
tijd vraagt om storytelling. De orkesten en het 
publiek verdienen dit. Daar worden mensen blij 
en gelukkig van.” Van Kralingen was aangetrokken 
als specialist op het gebied van muziekdramatische 
elementen. Drie weken lang liet ze zich onderdom-
pelen in de wereld van de amateurblaasmuziek. Ze 
heeft er enorm van genoten. “Het was één groot 
feest. Het bij elkaar brengen van 20.000 muzikan-
ten uit de hele wereld is van onschatbare waarde. 
Het is belangrijk dat we dit blijven cultiveren.”

De sopraan volgt de blaasmuziekwereld al vele 
jaren. Fanfare van Bert Haanstra was de eerste 
bioscoopfilm die ze ooit zag. Al op jonge leeftijd be-
zocht ze de Taptoe van Breda. Ook treedt ze regel-
matig op met harmonieën, fanfares en brassbands. 
Een breed scala aan arrangementen is speciaal voor 
haar geschreven. Vaak presenteert ze deze avonden 
ook. “Ik heb nog nooit een vervelend concert 
gehad met een hafabra-orkest. Fantastisch dat al die 
mensen samen met elkaar muziek maken.”
De in Friesland wonende zangeres zei dan ook 
meteen ‘ja’ toen Harrie Reumkens, artistiek 
directeur van het WMC, haar vorig jaar belde met 
de vraag of ze in de jury wilde zitten. Wekenlang 
bereidde ze zich voor op haar taak. Om een goed 
beeld te vormen van de deelnemers googelde ze 
zoveel mogelijk informatie bijeen van de orkes-

ten, dirigenten, componisten en solisten. Want 
dat Miranda van Kralingen alleen de theatrale 
elementen beoordeelde, is een misvatting. “Naast 
zijn specialisme heeft ieder jurylid natuurlijk ook 
zijn eigen muzikaal oor”, geeft ze een inkijkje achter 
de jurytafel. “Muzikaliteit is onze gezamenlijke ge-
mene deler. We luisterden dus ook naar samenspel, 
ritmiek, zuiverheid, interpretatie, etc. We hoorden 
ook allemaal dezelfde dingen. Er zijn geen grote 
verrassingen uit de bus gekomen. Het was een heel 
homogeen clubje.” 
Als expert op het gebied van opera, muziektheater, 
drama en podiumpresentatie nam ze daarnaast ook 
de extra-muzikale elementen voor haar rekening. 
Is de thematiek goed uitgewerkt? Hoe maakt het 
orkest contact met het publiek? Komt de kern van 
de boodschap over? Hoe komt de dirigent op? Hoe 
presenteert hij de solisten? Begrijpen de muzikan-
ten wat ze doen en waarom ze het doen? Een greep 
uit de vele aspecten waar ze tijdens de optredens 
op gefocust was. Haar conclusie na vijf avonden 
WMC: de blaasmuziek heeft absoluut de potentie 
om langs deze nieuw ingeslagen weg een breder 
publiek voor zich te winnen. “Ik kan me voorstellen 
dat het nu nog allemaal wat onwennig is”, kijkt ze 
terug. “Muzikanten zitten vooral in de modus van 
het goed spelen. Dat moet ook blijven. De muziek 
blijft voorop staan. Maar je moet het een kans geven 
om het te laten inslijten. Orkesten moeten absoluut 
meer gaan nadenken over de vraag: hoe kan ik mijn 
muziek beter ‘vermarkten’.” 
Dat moet echter geen geforceerd proces worden. 
Orkesten moeten uitgaan van hun eigen kracht en 
authenticiteit. De leden moeten er achter staan. Van 
Kralingen: “Muzikanten moeten niet vervreemden 
van hun eigen concertprogramma. Ze moeten er 

Oranje Grootegast met dirigent Anne van den Berg won bij de fanfares in de eerste divisie.

Sint Caecilia Schimmert met koor en solisten.

BLAASMUZIEK TERUGBLIK WMC
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juist onderdeel van uit maken. Ze moeten intrinsiek 
gemotiveerd raken dat het belangrijk is om te doen. 
Je moet het orkest niet iets opleggen.” Ook is het 
volgens Van Kralingen belangrijk om aan te voelen 
voor welk publiek de uitvoering bestemd is. Wie 
voor een donateursconcert een musicologische 
inleiding houdt, slaat de plank mis. “Je moet je altijd 
afvragen wat voor soort publiek in de zaal zit. Dat 
is je vertrekpunt. Vandaaruit moet je proberen in te 
schatten hoe je je presentatie moet aanvliegen. Dat 
kan op een leuke, onderhoudende en laagdrempe-
lige manier, zonder daarbij popiejopie te gaan doen.” 
De operazangeres kan niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk het is om het contact met het pu-
bliek te versterken. “Mensen erbij houden, dat is 
waar het omgaat. Zo kun je ook een zwaar stuk uit 
die hoek halen. Mensen verbinden met muziek. 
Dat is het mooiste wat er is. Dat is ook de kracht 
van muziek.”
Hoe nu verder? Heeft het toevoegen van niet-mu-

zikale elementen in wedstrijdverband toekomst? 
Is het concept ook in de lagere divisies toepas-
baar? Kan het ook reguliere bondswedstrijden 

aantrekkelijker maken? Allemaal vragen waar de 
KNMO-doelgroep Blaasmuziek zich de komende 
jaren over mag buigen. Hoewel de primeur in 
Kerkrade een succes was, riep het experiment ook 
enkele praktische vragen op. Hoe ga je bijvoorbeeld 
om met de inzet van theatertechnieken? Een video-
scherm is tegenwoordig wel in vrijwel alle theaters 
aanwezig. Maar om het plaatje helemaal kloppend 
te maken, zouden orkesten bijvoorbeeld ook ge-
bruik moeten kunnen maken van lichttechnieken. 
Dat is zonder vooraf repeteren praktisch onmo-
gelijk. Toch werkten diverse orkesten in Kerkrade 
met een lichtplan. Om daarmee te oefenen, hadden 
ze in de aanloop naar het WMC de Rodahal een 
avondje afgehuurd. Hoewel dat reglementair niet 
verboden is, was de WMC-organisatie er niet ge-
lukkig mee. En hoe kun je voorkomen dat de inzet 
van allerlei toeters en bellen op termijn ontaardt 
in een wedloop, met de vereniging met de best 
gevulde clubkas als winnaar? Kortom: voldoende 
stof om over na te denken. 

Dansscène tijdens het concert van Sint Petrus en Paulus.  

‘ De huidige tijd vraagt    
om  storytelling’

Jury stipt bij fanfares
Hoe accuraat de jury tijdens het WMC haar werk 

deed, bleek bij de fanfares in de Concertdivisie. 

Het Gelders Fanfare Orkest en fanfare Sint Caecilia 

uit Schimmert ontliepen elkaar in de strijd om de 

tweede en derde plaats vijfhonderdste (0,05) van 

een punt. Publiek en muzikanten vroegen zich 

hardop af waar dat verschil nu precies in gezeten 

heeft. Kunnen menselijke zintuigen een onder-

scheid van vijfhonderdste punt überhaupt waarne-

men? Het reglement verbiedt niet om orkesten ex 

aequo te laten eindigen. Voor die oplossing heeft 

de jury kennelijk niet gekozen.  

Reageren? redactie@klankwijzer.nl. 

Ivan Meylemans dirigeert fanfare Kempenbloei midden tussen het publiek. 
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Eens en voor altijd afrekenen met het cliché-
beeld van majorettes. Dat is voor zowel or-
ganisatie als deelnemers de inzet van het EK 
Show Twirl in eigen land. Zowel de schrijven-

de pers als radio en televisie besteden zelden 
of nooit aandacht aan deze discipline. En als 
zenders als SBS6 of RTL4 al eens wat beelden 
laten zien, komt de sector meestal niet op de 

meest flatteuze wijze in de publiciteit. Om 
nog maar te zwijgen over reclamespotjes 
waarin majorettes nog steeds worden afge-
schilderd als de meisjes in de korte rokjes met 

De stofwolken van het Wereld Muziek Concours en de WASBE International Symphonic Wind 

Band Conference zijn nog maar net opgetrokken of er dient zich alweer een ander groot inter-

nationaal evenement aan. De National Baton Twirling Association Nederland (onderdeel van de 

KNMO) is van 5 tot en met 8 oktober gastheer van de Europese kampioenschappen Show Twirl. 

800 majorettes uit twaalf landen strijden in Topsportcentrum Almere om de Europese titels in de 

diverse categorieën. 

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

 Pieken op EK 
in eigen land

Rilana van Egteren hoopt op positieve 

publiciteit voor de majorettewereld.

MAJORETTE TWIRL VOORBESCHOUWING
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De NBTA hoopt op volle tribunes tijdens de EK in Topsportcentrum Almere.

laarsjes en kolbak die voor het muziekkorps 
lopen. “Door het EK zullen ongetwijfeld meer 
mensen kennis maken met onze sport”, zegt 
Rilana van Egteren (15). “Ik hoop dat het pu-
bliek onze sport positiever gaat bekijken, want 
er gaan echt veel uurtjes training in zitten om 
dit te bereiken.” Denise Roelands (29) merkt op 
dat het EK ook voor de Nederlandse tak van de 
NBTA op het juiste moment ons land aan doet. 
“De afgelopen jaren hebben we gezien dat het 
onderdeel Show Twirl wat minder populair was 

onder de deelnemers. Nu het EK in Nederland 
wordt gehouden, was deze categorie op het NK 
ineens een stuk beter vertegenwoordigd. Dat 
maakt de competitie in deze discipline ook in 
eigen land weer een stuk spannender en leuker.”
Nederland mag voor het eerst sinds circa twintig 

jaar weer een EK voor majorettes organiseren. 
Een speciale werkgroep is al maanden in de weer 
om het evenement in goede banen te leiden. 
Zo’n 800 deelnemers worden er verwacht. Plus 
nog tal van begeleiders, juryleden en officials. 
Die moeten allemaal eten, drinken en slapen. In 
samenwerking met diverse reisorganisaties zijn 
tal van hotels uitgezocht. Ook de cateraar weet 
inmiddels wat hem te wachten staat. Burge-
meester Franc Weerwind van Almere heeft zijn 
openingsspeech ongetwijfeld al klaar. 
De NBTA hoopt met dit EK het onderdeel 
Dance Twirl in de schijnwerpers te zetten. Bij 
dit onderdeel brengt de deelnemer een routine 
die op zelf gekozen muziek is voorzien van een 
choreografie. Terwijl bij twirldisciplines de 
nadruk op batontechnieken en lichaamsbewe-
gingen ligt, staat bij Dance Twirl de combinatie 
van baton, lichaam en muzikale interpretatie en 
uitvoering centraal. Het accent bij deze tak van 
de showsector ligt meer op artistieke aspecten, 
zoals dans en uitdrukkingskracht. “Het zou leuk 
zijn als we meer aanwas zouden krijgen voor dit 
onderdeel”, zeggen Conny Walraven en Ria van 
der Drift van de organisatiecommissie. “Door de 
extra pr hopen we dat deze discipline kan groei-
en. Dat is ook een belangrijke reden waarom we 
ons bij NBTA International hebben aangemeld 
om dit EK te mogen organiseren. We hopen dat 
meer majorettes aan Dance Twirl gaan doen. Het 
is heel leuk om op een choreografie een eigen 
thema te kunnen uitbeelden. Het gebruik van 

verschillende attributen maakt het weliswaar een 
stukje lastiger. Voor sommige meiden is dat mis-
schien wel een drempel om eraan te beginnen. 
Maar de uitdaging is daardoor wel veel groter.”
De commissieleden beschouwen het EK niet 
alleen als een podium om de sport te promoten. 
Het is ook een evenement dat bruggen slaat en 
jongeren met elkaar in verbinding brengt. “Het 
is een prachtig jeugdevenement waarop contac-
ten worden gelegd met leeftijdsgenoten uit het 
buitenland. Ervaringen worden via de moderne 
media gedeeld. Er zijn al vele vriendschappen uit 
ontstaan.” En uiteraard hoopt de organisatie ook 
op grote publieke belangstelling. “De Neder-
landers zullen extra gebrand zijn om prijzen te 
halen. We verwachten dan ook dat iedereen uit 
de twirl- en majorettewereld aanwezig is om 
onze landgenoten aan te moedigen. De tribunes 
moeten vol zitten.”
De majorettesector bij de NBTA zat de afge-
lopen jaren in een dipje. Maar inmiddels lijkt 
ons land de draad weer te hebben opgepakt. 
Tijdens het NK in februari toonde bondscoach 
Marij Voets zich optimistisch over de kansen 
van Oranje. “Voor mijn gevoel zijn we op de weg 
terug. Vorig jaar eindigden we een aantal keren 
in de top 3. Ik hoop dat we die stijgende lijn dit 
jaar kunnen doorzetten.” De bondscoach merkte 
tijdens het NK op dat de Nederlandse majorettes 
vooral op technisch gebied progressie maken. 
Nederland heeft lange tijd een vooraanstaande 
rol gespeeld op Europees niveau. Het erepodi-
um was regelmatig volledig bezet door Neder-
landse majorettes. Toch verwacht Voets niet dat 
ons land die toonaangevende positie op korte 
termijn weer terug in handen krijgt. “Er zijn de 

Vrienden van het EK
NBTA Nederland organiseert op 5, 6, 7, en 8 

oktober de Europese kampioenschappen voor 

majorettes. Om het evenement in alle opzichten te 

laten slagen, heeft NBTA de actie Vriend van het EK 
Majorette 2017 in het leven geroepen. Iedereen 

die de NBTA bij de organisatie van deze interna-

tionale wedstrijd een warm hart toedraagt, kan 

een financiële bijdrage leveren. Wie een bedrag 

van 10 euro bijdraagt, ontvangt een persoonlijke 

uitnodiging om op 5 oktober de opening vanaf 

de VIP-tribune mee te beleven. Ook worden onder 

alle ‘Vrienden’ met een bijdrage vanaf 10 euro 

leuke prijzen verloot. U kunt ook al voor 2 of 5 euro 

‘Vriend’ worden. Alles over het EK vindt u op de 

speciale website: http://ecmajorette2017.nl.

‘Er gaan echt  
veel uurtjes  
training in  
zitten om dit  
te bereiken’
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laatste jaren veel majorettes overgestapt op twirl. 
Dan duurt het even voordat de nieuwe genera-
tie op hetzelfde niveau staat. Bovendien is met 
name een aantal Oost-Europese landen sterk in 
opkomst. Maar ik heb ik goede hoop dat we weer 
wat dichter bij de top komen.” 
Aan de inzet en ambities van de Nederlandse 
deelnemers zal het niet liggen. Zij zijn erop 
gebrand om voor eigen publiek te vlammen. “Dit 
wordt mijn achtste EK”, zegt Rilana van Egteren, 
die bij de solisten in de klasse Junior uitkomt 
en met Anissa Soussani als duo in de categorie 
Preteen. “Ik ben al in Frankrijk, Engeland, Zwit-
serland, Italië, Noorwegen en Kroatië geweest. 
Een EK in eigen land is voor mij speciaal omdat 
ik nu vrienden en familie kan uitnodigen om 
te laten zien dat het super cool is wat ik doe. Ik 
hoop dan ook dat we daardoor meer bekend-
heid krijgen.” De majorette van Showtwirl 

Together uit Geldermalsen en Inspiration uit 
Voorhout behaalde al diverse keren een plek in 
de top 6. In Almere hoopt ze er nog een schepje 
bovenop te kunnen doen. “Mijn doel is om in 
ieder geval bij de eerste zes te zitten, maar ik zal 

natuurlijk alles geven voor een top 3 plaats.”
Voor Denise Roelands krijgt het EK nog een 
extra bijzonder tintje. Zoals het er nu naar 
uitziet wordt het haar laatste EK als solist of 
duo. De inmiddels als huisarts afgestudeerde 
majorette van Mobilé uit Bosschenhoofd is in-
middels 21 jaar actief in de majorette- en twir-
lwereld. “Ik zal wel nog mee blijven doen met 
de groep en een aantal twirlonderdelen blijven 
doen.” Samen met Shady van Gageldonk komt 

ze uit in de klasse Senior Duo en met Mobilé in 
de categorie Junior Groep. “Voor mij is het de 
vijfde deelname als solist of duo en voor mijn 
duomaatje Shady van Gageldonk de tiende 
keer. Voor ons beiden dus een jubileum en 

hoogstwaarschijnlijk ook de laatste keer dat 
we mee doen. Dat het EK in Nederland wordt 
gehouden is voor ons dus heel speciaal.” Ook 
Denise verwacht dat de achterban de Neder-
landse equipe massaal komt aanmoedigen. Zelf 
hoopt ze nog een keer in de prijzen te kunnen 
vallen. “Als duo willen we graag bij de eerste zes 
eindigen en met de groep hoop ik op een podi-
umplaats. Dat zou voor mij een bekroning zijn 
voor jarenlang hard werken.” 

Het EK in Topsportcentrum Almere gaat donderdag 

5 oktober om 19.00 uur van start met de ope-

ningsmanifestatie. De wedstrijden zijn op 6, 7 en 

8 oktober. Kijk voor de exacte programma-indeling 

en aanvangstijden op http://ecmajorette2017.nl.

‘Het zou leuk zijn als we   
meer aanwas zouden    
krijgen voor dit onderdeel’

Flying Stars uit Katwijk hebben zich gekwalificeerd voor het EK.
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Jurylid Maarten Rongen heeft af en toe flink zitten 
genieten. “Een aantal marimbasolo’s werd zo 
geweldig muzikaal gespeeld dat ik er kippenvel 
van kreeg”, kijkt het jurylid terug. “Bij sommige 
multipercussiestukken werd je meegezogen 
door het gedreven spel. Verschillende ensem-
ble-uitvoeringen waren perfect in samenspel. 
Het speelplezier straalde er van af.” Ook zijn 
collega Rob Janssen heeft weinig momenten 
van verveling gekend achter de jurytafel. “In de 
hogere divisies werd prima gemusiceerd. Zeker 
de uitschieters leverden geweldige muzikale 
prestaties. Het was af en toe gewoon genieten. 
Een geweldige dag met heel veel hoogtepunten!”

Topscorer was Elma Spons van de Maastrichtse 
Verkennersband. Haar uitvoering van Mazurka de 
Salon van Franz Doppler op dwarsfluit (eigenlijk 
geschreven voor begeleiding met piano) leverde 96 
punten op. Waarmee nog maar eens werd bevestigd 
dat muzikanten op blaasinstrumenten in een door-
gaans door slagwerkers gedomineerde sector niet 
bij voorbaat kansloos zijn.  
Maar liefst 186 muzikanten verdeeld over 154 
optredens streden voor de zomervakantie in het 
Limburgse Heel om de nationale titels. Een record. 
Vorig jaar verschenen 130 solisten en ensembles 
aan de start. Het jaar daarvoor nog een stuk of zes 
minder. Vaak gaat een toename van de kwantiteit 

ten koste van de kwaliteit. In Heel waren daar geen 
aantoonbare bewijzen voor te vinden. Relatief 
gezien wisten net zoveel muzikanten de negentig 
puntengrens (28 keer) te doorbreken als vorig jaar. 
Ook aan de onderkant van de ranglijsten bleven 
de verhoudingen in evenwicht. Daar doet zich 
toch nog steeds een opmerkelijk fenomeen voor. 
Om aan de NK te mogen meedoen, moeten in 
de voorronde tenminste 85 punten zijn behaald. 
Procentueel gezien wisten ongeveer net zoveel 
kandidaten als vorig jaar tijdens de NK deze kwali-
ficatiescore niet meer te halen. Ervan uitgaande dat 
de jury overal in het land de lat even hoog legt (!?), 
betekent dit dat ongeveer één op de vijf solisten 
en ensembles tijdens de kampioenswedstrijd niet 
het niveau bereikt dat nodig is om eraan te mogen 
deelnemen. Best wel veel eigenlijk. Lichtpuntje was 
de jeugddivisie sectie kleine trom. De gemiddelde 
score in deze klasse lag aanmerkelijk hoger dan 
vorig jaar. Toen wist van de tien deelnemers in 
deze divisie slechts één de selectienorm te halen. 
Nu lieten van de twintig kandidaten er twaalf 85 
punten of meer aantekenen. Scorebordjournalis-
tiek noemde voetbalcoach Co Adriaanse dit soort 
gegoochel met cijfers ooit. Toch levert het vaak 
allerlei interessante informatie op.
Want solistenwedstrijden zijn niet alleen bedoeld 
om zoveel mogelijk deelnemers aan de start te 
krijgen. Ze zijn op de eerste plaats in het leven 
geroepen als toetsingsinstrument voor het ver-
beteren van de muzikale kwaliteit. De NK bieden 
wat dat betreft een prima beeld van de stand van 
zaken in de SMP-sector. “Het algemene niveau was 
in technisch opzicht heel hoog”, merkt Maarten 
Rongen op. “Muzikanten hebben de techniek voor 

Met de technische vaardigheden van de solisten in de slagwerksector zit het  

wel goed. Ook aan enthousiasme en passie is geen gebrek. Met meer aandacht 

voor de muzikale aspecten zou het niveau nog een flink stuk kunnen stijgen.  

Juryleden analyseren de Nederlandse kampioenschappen voor solisten en  

kleine ensembles uit de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP). 

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

Nog veel winst te  
behalen bij SMP-solisten 

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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het bespelen van het gekozen instrument steeds 
beter onder de knie. Hoewel enkele melodische 
spelers nog te veel ‘trommelen’ op hun instru-
ment. Je trommeltechniek kun je niet gebruiken 
om mooi te spelen op een xylofoon of marimba. 
Elk slagwerkinstrument vereist een specifieke 
speeltechniek.” Een goede beheersing van de 
techniek kan volgens Rongen ook nadelig werken. 
Het werkt overmoedigheid in de hand. “Het viel me 
op dat sommige deelnemers juist door hun goede 
techniek en snelheid de stukken afraffelden. De 
techniek staat dan niet in dienst van de uitvoering. 
Er wordt te vlug gedacht dat snel ook mooi en in-
drukwekkend is. De articulatie wordt hierdoor veel 
slechter. Dat zag je zowel bij marimba- als bij trom-
melspel. Met name bij Amerikaanse rudimentsoli.” 
Ook Janssen merkt op dat op malletinstrumenten 
vaak ‘getrommeld’ wordt. “Er zou meer aandacht 
gegeven moeten worden aan de slagtechniek”, stelt 
hij. Ook wordt volgens hem vaak de muziek achter 
de noten nog onvoldoende uitgediept. “Met name 
in de derde en vierde divisie wordt nog te veel 
alleen de nootjes gespeeld. Het blijft vaak bij het 
vertolken van een aantal bouwstenen achter elkaar. 
Het grotere geheel van een compositie wordt nog 
niet begrepen. Muzikanten zouden meer in muzi-
kale lijnen moeten denken.”
Rongen vervolgt: “Pluspunt is dat alle deelnemers 
met veel passie en enthousiasme spelen. Sommigen 
zijn zo gedreven dat ze ‘over de top’ spelen.” Rongen 
vindt het jammer dat in sommige gevallen te weinig 
rekening gehouden wordt met het karakter van het 
te spelen werk. “Instrumenten en stokken/mallets 
worden onvoldoende aangepast aan de klank en 
stijl van het stuk.”
Beide juryleden concluderen dat er in veel gevallen 
meer inzit dan er uitkomt. Er is soms niet eens zo-
veel voor nodig om meer uit een uitvoering te halen 
en de mogelijkheden van de muzikant beter te 
benutten. Zo pleit Janssen voor meer aandacht 
voor de muzikale interpretatie, maar ook voor 
presentatie/performance tijdens het musice-
ren. “Bij verschillende solisten was de spanning 
van het optreden te horen in hun vertolking. 
Met name de trefzekerheid zou meer aandacht 
kunnen krijgen.”
Blazers zouden zich wat Janssen betreft wat meer 
moeten verdiepen in het karakter van de compo-
sitie. “Nauwkeuriger uitwerken van dynamiek, 
articulatie en frasering draagt zeker bij aan een 
betere vertolking. Daarnaast adviseer ik om 
goed aan de ademsteun te werken. Hier is zeker 
nog veel winst te behalen.” Docenten geeft hij het 
advies om de basale elementen niet uit het oog te 
verliezen. Aspecten als speelhouding, een betere 
afstelling van de hoogte van het instrument ten 
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opzichte van de lengte van de muzikant, de juiste 
stokhouding en het gebruik van de juiste stok-
ken en mallets zouden de uitvoering ten goede 
komen. Voor de muzikanten heeft hij nog een 
tip: “Maak voordat je naar een solistenconcours 
gaat eens een paar keer een opname van jezelf. 
Hoe komt het optreden op jou over? Wat vind je 
goed en waar zitten nog verbeterpunten?”
Ook Rongen heeft nog enkele nuttige adviezen. 
“Blijf ook bij ongestemde werken altijd muzikaal 
denken. Vertel een verhaal, ook al is dat alleen 
op snare drum of drumstel. Het zijn geen los aan 
elkaar gecomponeerde ritmes, maar een manier 
om een verhaal te vertellen dat jij als speler moet 
overbrengen op het publiek.” Ook hij hamert op 
een goede stokkeuze. “Als je met zachte stokken 
speelt, zoals paukenstokken op trommels, is de 

articulatie altijd moeilijk, zeker bij zestienden of 
een snelle ritmiek. Om dit duidelijk te kunnen 
houden, moet je extra je best doen.” Volgens 
Rongen is ook met het afstellen van het instru-
ment nog heel wat te verbeteren. “Optimaliseer 
de klank van het instrument door dit goed af 
te stellen. Sommige snare drums hadden totaal 
geen klank bij pianospel. Zorg dat je de snaren 
wel blijft horen. Pas je instrument ook aan het 
muziekstuk aan. Als je op Schotse en Amerikaan-
se stijl gebaseerde stukken speelt, vereist dit een 
andere trommel dan de gangbare dieptrom.”  

Voor de uitslag zie de uitslagenpagina elders in 

deze uitgave.
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Als de toenmalige besturen krampachtig aan 
hun idealen en principes hadden vastgehouden, 
hadden Nieuwlande en Hollandscheveld waar-
schijnlijk geen muziekvereniging meer gehad. 
Maar de liefde voor de muziek en het in stand 
houden van een hobby voor enkele tientallen 
dorpsgenoten stond voorop. Met als resultaat 
dat de beide dorpen vijftig jaar later over een 
bloeiende vereniging beschikken met ruim 
zeventig leden, verdeeld over een fanfareorkest, 
een opleidingsorkest, een malletband en een 
dweilorkest. Toch wisselden ook in de jaren na 
de fusie ups en downs zich af. Door het wisselen-
de ledental en het verwaarlozen van de thuisstu-
die dreigde de vereniging in de jaren zeventig 
zelfs weer terug te vallen in het patroon van voor 
de samenvoeging. Een paar jaar later heeft de 
club de wind echter weer volop in de zeilen. Een 
wervingscampagne is zo succesvol dat er een 
tekort dreigt aan instrumenten. 
“Juliana-de Bazuin is nu nog één van de weinige 
orkestverenigingen in de gemeente Hoogeveen 
die straatoptredens verzorgen”, zegt voorzit-
ter Ben de Jonge. “De betrokkenheid bij het 
dorpsleven is groot en bij ieder evenement is 
de vereniging present. Bij straatoptredens zoals 
intochten van de wandelvierdaagse en optoch-
ten werkt de vereniging altijd mee. Ook wordt 
veel opgetreden tijdens kerkdiensten. Naast het 
jaarlijkse voorjaarsconcert worden in decem-
ber twee kerstconcerten georganiseerd. De 
malletband is initiatiefnemer van het jaarlijkse 
Slagwerkevent. Verder wordt door het orkest 

met regelmaat samengewerkt met andere ver-
enigingen in de regio en worden gezamenlijke 
concerten gehouden.”

Van zowel De Bazuin als Juliana zijn eind jaren 
vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw 
dubbel 8 films gemaakt. Deze unieke tijdsdo-
cumenten bleken na de fusie geld waard. Velen 
honderden exemplaren gingen over de toon-
bank nadat de vereniging ze liet overzetten op 
video en dvd. Van de opbrengst konden zelfs 
nieuwe podiumuniformen worden aangeschaft. 
De Jonge: “Christelijke muziekvereniging 
Juliana-De Bazuin ziet de dorpen Hollandsche-
veld, Elim en Nieuwlande binnen de gemeente 
Hoogeveen als haar voorzieningsgebied. Hier 

komen ook de meeste leden vandaan. De leden-
werving gebeurt in nauwe samenwerking met de 
plaatselijke basisscholen. Het officiële doel van 
de vereniging is het bevorderen van de beoefe-
ning van de amateurfanfaremuziek. Maar het 
gaat er natuurlijk ook om dat we een gezellige 
vereniging willen zijn die op een ontspannen en 
gezellige manier muziek wil maken. Uiteindelijk 
willen we binnen een paar jaar wel weer deel-
nemen aan een bondsconcours, maar daarvoor 
moet eerst het orkest weer op peil zijn.”

Bij de viering van het jubileum ontving de ver-
eniging uit handen van de Drentse commissaris 
van de Koning Jozias van Aartsen de Koninklijke 
Erepenning.

In de jaren zestig kunnen de muziekverenigingen Juliana uit Nieuwlande en  

De Bazuin uit Hollandscheveld het hoofd amper boven water houden. De   

alternatieven zijn de stekker eruit trekken of fuseren. Het wordt het laatste. Dit  

jaar viert de uit nood geboren christelijke muziekvereniging Juliana-De Bazuin 

Nieuwlande-Hollandscheveld haar vijftigjarig bestaan.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JANNEKE MASSELINK FOTOGRAFIE

Juliana-De Bazuin:  
uit nood geboren

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Dennis Hazenoot (29) stond in 2001 met zijn 
compositie Romantic Nights in de finale van 
het NBE-nieuwjaarsconcert. “Ik had op het 
laatste moment iets geschreven en zonder grote 
verwachtingen op de post gedaan”, herinnert hij 
zich. “Uiteindelijk is mijn deelname van grote in-
vloed geweest op mijn carrière. Het heeft er toe 
geleid dat ik me volledig ben gaan focussen op 
componeren in plaats van musiceren.” Hazenoot 
begon op zevenjarige leeftijd als baritonspeler 
bij het juniorenorkest van muziekvereniging 
DVS in Katwijk. Na onder andere gespeeld te 
hebben bij De Echo der Duinen uit Katwijk, 
het Music All In Project Orkest en Brassband 
Schoonhoven is hij inmiddels verzeild geraakt 
bij Amsterdam Brass. “De deelname aan het 
nieuwjaarsconcert was enorm leerzaam. Je 
werkt nauw samen met fantastische muzikanten 
en geweldige, ervaren arrangeurs. Naast het feit 
dat het inspirerend was, heeft het me ook heel 
veel belangrijke connecties in de muziekwereld 
opgeleverd. Zo heb ik inmiddels arrangementen 
voor zowel het Nederlands Blazers Ensemble als 
het jongNBE geschreven. Momenteel houd ik 
me bezig met het componeren van filmmuziek 
en concertwerken.”
Arjan Linker (17) deed al vier keer mee aan de 
NBE compositiewedstrijd. “De eerste keer had 

ik een mix van klassieke en lichte muziek gecom-
poneerd. Daarna heb ik me vooral gefocust op 
modern klassieke stukken”, vertelt hij. Arjan be-
gon bij harmonie Crescendo uit Sleen en speelt 
momenteel in het Young Trombone Collective 
en jongNBEoost. Ook valt hij regelmatig in bij 

diverse jeugd- en studentensymfonieorkesten. 
“De compositiewedstrijd van het NBE was voor 
mij de ingang tot de professionele muziekwereld 
en de conservatoria. Momenteel zit ik in de Jong 
Talentklassen van Den Haag voor compositie en 
Groningen voor trombone.”

Componeren wordt nog altijd gezien als het domein van (veelal) mannen 

vanaf middelbare leeftijd met een uitpuilende cv met muzikale studies. Toch 

begon Mozart ooit op vijfjarige leeftijd met een eenvoudig mopje. Het Neder-

lands Blazers Ensemble (NBE) zet zich al twintig jaar in om jongeren te prikkelen 

hun muzikale hersenspinsels op notenschrift te stellen. Ook voor diverse jongeren 

uit de amateurblaasmuziek was deelname aan de compositiewedstrijd Op weg 

naar het Nieuwjaarsconcert de opstap naar een carrière als componist.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: PETER LODDER / REMKE SPIJKERS (AANLEVERING NBE)

NBE prikkelt 
Mozarts in de dop

Duco Akkerman en Maarten Feil tijdens het NBE-familieconcert.

BLAASMUZIEK INFORMATIEF
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De compositiewedstrijd Op weg naar het 
Nieuwjaarsconcert die het NBE samen met 
de VPRO-televisie rondom het traditionele 
NBE-nieuwjaarsconcert in het Amsterdamse 
Concertgebouw sinds 1995 op touw zet, is 
inmiddels een begrip. In de loop van de jaren 
zijn er duizenden stukken voorbijgekomen. In 
alle soorten en maten. Op papier, uitgebeeld aan 
de hand van tekeningen, in woorden en verhalen, 
op cassettebandjes of vastgelegd op digitale me-
dia. Noot voor noot bedacht door jonge mensen 
voor wie het een uitdaging was om zelf muziek 
te bedenken. Ieder jaar nemen zo’n honderd 
kinderen en jongeren deel aan de wedstrijd. En 
net als bij The Voice of Holland of Holland’s got 
Talent kloppen ieder jaar weer nieuwe talenten 
op de deur. “Er zijn altijd weer kinderen en 
jongeren die hun talent voor componeren nog 
niet hebben ontdekt”, zegt Floor Pletzers die 
binnen de NBE-organisatie marketing voor haar 
rekening neemt. 

De blaasmuziek is een van de sectoren waarin 
de gedachte dat componeren vooral het ‘ding’ is 
van mannen vanaf middelbare leeftijd met een 
hutkoffer aan muzikale kennis en levenserva-
ring nog steeds sterk is verankerd. Vandaar dat 
het NBE een campagne is gestart om ook in de 
blaasmuziek jongeren te prikkelen hun inspiratie 
en creativiteit de vrije loop te laten. Floor: “In de 
amateurblaasmuziek lijkt de focus meer te liggen 
op spelen en samenspelen. Maar ook daar zijn 
ongetwijfeld jonge componisten in spé bij, die 
dit talent bij zichzelf nog niet ontdekt hebben. 
Het is juist de ervaring van de deelnemers en de 
docenten dat componeren en het zelf bedenken 
van muziek nieuwe inzichten geeft en zorgt voor 
verdieping in het eigen spel.”

Als extra stimulans voor (jonge) componisten 
heeft het NBE een composer’s toolbox ont-
wikkeld met informatie over onder andere 
instrumenten, speelmanieren, compositietech-
nieken en repertoire op het gebied van klassieke 
muziek, maar ook pop, jazz en wereldmuziek. 
De compositiewedstrijd is de basis van een 
omvangrijk talentontwikkelingstraject voor jong 
(top)talent dat tal van nieuwe componisten heeft 
voortgebracht, terwijl het voor instrumenta-
listen die ooit als jonge componist het podium 
deelden met het NBE de start was van een mooie 
carrière als musicus. Het bijzondere van de 
NBE-compositiewedstrijd is dat het NBE deze 
jonge spelers en componisten opnieuw inzet. 
Maar nu als arrangeur, workshopleider, compo-

nist, speler, coach van een nieuwe generatie jong 
talent of als inspirator van een nieuw NBE- of 
jongNBE-project. Zo geven oud-deelnemers 
onder meer workshops aan scholen en muziek-
verenigingen om jongeren enthousiast te maken 
voor het componeren. Daarbij komen onder 
meer (basis)technieken voor het componeren 
van bijvoorbeeld filmmuziek, een popliedje of 
een klassiek stuk aan bod. “Het NBE heeft de 
afgelopen 25 jaar het componeren van muziek 
weer teruggebracht tot wat het zou moeten zijn: 
de juiste proporties”, zegt Floor Pletzers. “Het is 
net zoals tekenen of een brief schrijven, gewoon 
een beetje aanklooien met een melodietje of wat 
ritmes die je in je hoofd hoort, een uitlaatklep 
voor creativiteit.”

Dat is ook de reden waarom Dennis Hazen-
oot zich zo aangetrokken voelt tot het vak van 
componist. “Het mooie van componeren is dat 
je in staat bent om een eigen wereld met eigen 
regels te creëren.” Hij kan zich best voorstellen 
dat jongeren het een beetje eng vinden om zich 
muzikaal bloot te geven en dat hen dat ervan 
weerhoudt om mee te doen. Dennis: “Dat stukje 
angst is iets dat nooit helemaal weg zal gaan. Als 
componist zoek je immers steeds naar nieuwe 
uitdagingen en probeer je telkens weer nieuwe 
dingen. Dat is altijd een beetje eng. Maar je moet 
niet teveel luisteren naar stemmen in je hoofd 
die zeggen dat het allemaal niet goed is wat je 
maakt. Het is een kwestie van gewoon doen. Als 
het dan achteraf niet geslaagd blijkt te zijn, heb 
je er in ieder geval van geleerd. Componeren is 
immers een groot leerproces.” Ook Arjan Linker 
adviseert om er niet wakker van te liggen wat an-

deren vinden van je creatie. “Het hoeft niet per 
sé heel moeilijk, makkelijk of in een bepaalde 
stijl te zijn. Als je het zelf maar mooi vindt. Dan 
sta je er ook helemaal achter en voel je je ook 
een stuk prettiger als je op het podium staat.” 

Ook Arjen hoopt van componeren zijn beroep 
te maken. “Het is een heel andere manier van 
muziek maken dan wanneer je een instrument 
bespeelt. Componeren en spelen versterken 
elkaar enorm!” 

‘ In de 
amateur
blaas muziek 
lijkt de focus 
meer te liggen 
op  spelen’

Inschrijven voor de compositiewedstrijd kan tot 

28 september via www.nbe.nl/componeren. Voor 

meer informatie over de workshops: compone-

ren@nbe.nl. De toolbox is te vinden via 

Nieuwjaarsconcert 2013 met toetsenist Bo Ribbens.
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Enthousiasme en passie spatten ervan af. De 
slagwerkers van het Jong Kamper Trompetter 
Korps groeiden afgelopen seizoen bij hun 
debuut in de wintercompetitie van CGN uit tot 
de grote publiekslievelingen. Instructeur Erik 
Albers vertelt hoe het balletje is gaan rollen. “We 
stonden er aanvankelijk ook sceptisch in. Van 
leden die met andere units hadden meegedaan 
aan indoorpercussion hoorden we echter allerlei 
enthousiaste verhalen. Het viel ons bovendien 
op dat deze muzikanten ook nog met meer 
bagage terugkwamen. Op een gegeven moment 
hebben we onze eigen groep achter de compu-
ter gezet en beelden van de wintercompetitie 
in de Verenigde Staten laten zien. Dat vonden 
ze ontzettend gaaf. Vervolgens zijn we er vol 
enthousiasme mee aan de slag gegaan. Tja, en als 
zo’n programma eenmaal begint te groeien, gaat 
het ineens meespelen in hun beleving.”

Honderden muzikanten hebben de afgelopen 
vier jaar toegewerkt naar het WMC. Het is een 
bekend verschijnsel dat veel muzikanten na zo’n 

De rookpluimen van het Wereld Muziek Concours (WMC) zijn opgetrokken. Nog 

een paar taptoes en parades en een veelbewogen seizoen voor de showkorpsen 

loopt ten einde. Gelukkig is daar het wintercircuit van Color Guard Nederland. 

Een korte maar educatieve competitie met een hoog fun-gehalte. Het ideale 

recept om de haast onvermijdelijke post-WMC-depressie te overleven. Niet alleen 

voor color guards, maar ook voor blazers en slagwerkers. 

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

Indoorcircuit CGN: 
medicijn tegen 
post-WMC-depressie

Indoorwind en -percussion: cool, jong en stoer.

COLOR GUARD INFORMATIEF
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ultieme climax - ongeacht het resultaat - wor-
stelen met het vervolg van hun muzikale leven. 
Bestuurlijk en artistiek kader breken zich het 
hoofd over hoe ze kunnen voorkomen dat hun 
muzikanten in een zwart gat vallen. Paul Doop 
heeft de oplossing. De voorzitter van Color 
Guard Nederland prijst de wintercompetitie van 

zijn organisatie aan als een uitstekend middel 
om de draad weer op te pakken. Een zinvolle en 
leerzame manier om de donkere wintermaan-
den door te komen. En om af te schakelen van de 
scoringsstress van het WMC. “Het indoorcircuit 
heeft weliswaar de format van een competitie. 
Maar dat is niet het doel”, benadrukt Doop. 
“Het is er vooral op gericht om mensen beter te 
maken. Een wereld van enthousiaste mensen die 
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: sa-
men iets bereiken. En niet om te kunnen zeggen: 
‘Wij zijn beter dan zij’.

Componist, dirigent en jurylid Rob Balfoort 
onderstreept het educatieve karakter van de win-
tercompetitie. Hij maakte er drie jaar geleden 
kennis mee. CGN breidde het bestaande circuit 
voor color guards en percussiegroepen uit met 
een categorie voor windensembles. Balfoort 

werd gevraagd om dit nieuwe onderdeel te be-
oordelen. Hij was meteen verkocht. “Een enor-
me meerwaarde is het positieve contact dat je als 
jurylid hebt met de instructieteams van de ver-
enigingen. De jury is er niet om de deelnemers 
af te breken, maar om samen met de instructeurs 
van de korpsen wat op te bouwen. Ik heb fantas-
tische gesprekken gevoerd met goede mensen 
die heel veel kennis hebben van de sector. Daar 
leer je zelfs als jury van.” Zowel Rob Balfoort als 
Erik Albers is niet alleen als enthousiaste erva-
ringsdeskundige aangeschoven bij dit gesprek. 

Balfoort, als componist, arrangeur en dirigent, 
en Albers, als professioneel freelance drummer 
en hoofvakdocent slagwerk aan de ArtEZ Hoge 
School voor de Kunsten, geven beiden ook als 
professionals hun visie op de educatieve waarde 
van het indoorcircuit. Zo refereert Balfoort 
aan de zogeheten previewdag waarop winds- 
en percussie-units hun programma kunnen 
presenteren, waarna de instructieteams door 
juryleden van tops en tips worden voorzien. Een 
soort repetitiedag met beoordeling. “Door deze 
insteek voel je je als jurylid veel meer betrokken 
bij de voortgang van de programma’s. Je voelt 
je er zelfs meer verantwoordelijk voor”, zegt 
Balfoort. Doop vult aan: “Er is inderdaad geen 
afstand tussen jury en deelnemers. Daar sturen 
we ook op aan. Er mag geen muur zijn: we doen 
het met elkaar.”

Het Jong Kamper Trompetter Korps heeft pas 
één keer meegedaan aan de indoorcompetitie. 
Toch durft Albers al te stellen dat die korte 
kennismaking van zijn muzikanten al betere 
performers heeft gemaakt. “Belangrijk tijdens 
showoptredens is dat je zelfbewustheid uit-
straalt. Dat je als groep wil laten zien hoe goed je 
bent. Om dat aspect de volle beleving te geven, is 
het van belang hoe je staat en dat je bijvoorbeeld 
niet met je hoofd omlaag loopt terwijl je musi-
ceert. Indoorpercussie maakt je er veel meer van 
bewust dat je speelt voor het publiek op de tri-
bune. Dat zie ik nu al terug bij de leden.” De slag-
werkinstructeur is ervan overtuigd dat de groep 
van de inspanningen in de wintermaanden in 
het zomerseizoen de vruchten heeft geplukt. “Je 
bent twaalf uur per week bezig om muzikanten 
beter te maken. Dat is onbetaalbaar richting 
veldseizoen. Normaal ga je in de winter heel veel 
met techniek aan de slag. Als we dat afgelopen 
winter ook alleen maar gedaan hadden, zouden 
we dit jaar moeite hebben gehad om het niveau 
te behalen. Juist door muziek te combineren met 
marcheren en bewust te oefenen om te presteren 
is de groep door het indoorseizoen gegroeid.”

Ook Balfoort ziet grote voordelen van het per-
formen in indoorruimten. “Korpsen proberen in 
de wintermaanden hun niveau op peil te houden 
met looptrainingen en het spelen van repertoi-
re voor concerten. Andere houden zich bezig 
met de ontwikkeling van een nieuwe show. Het 
grootste probleem bij de meeste korpsen is ech-
ter het gelijktijdig lopen en spelen. Belangrijk is 
dat deze aspecten samen met elkaar optrekken. 
Daar zijn de indoorwedstrijden ideaal voor. Ik 
heb zelf ervaren hoe een aantal kleine vereni-

‘ Indoorpercussie maakt je er 
veel meer van bewust dat je 
speelt voor het publiek’

Het Jong Kamper Trompetter Korps bij zijn debuut.
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Da Capo Leeuwarden zoekt voor haar 
harmonieorkest en haar opleidingsorkest een 

nieuwe dirigent per eind november 2017. 
Het harmonieorkest speelt in de derde divisie en 
bestaat uit zo'n 45 enthousiaste leden. Kijk voor 

meer informatie op onze website  
www. dacapo-leeuwarden.nl.  
De vacature zal daar rond half september  

worden gepubliceerd.



gingen erin slaagde om in de loop van die paar 
weken tot een waardig product te komen.”
Albers: “Wat stimulerend werkt is dat alle 
aandacht uitgaat naar één onderdeel. Wij deden 
alleen met de slagwerkgroep mee. Daarmee 
brachten de slagwerkers voor het eerst een show 
die volledig op hen was afgestemd. Zij kregen de 
volle aandacht en hoefden die niet te delen met 
de blazers. Ook de aandacht van de jury ging 
alleen uit naar deze specifieke groep. Dat werkt 
heel erg motiverend voor muzikanten.”

De indoorcompetitie zit in de lift. Niet alleen 
steeds meer color guardgroepen ontdekken de 
meerwaarde van deelname aan het wintercir-
cuit. Ook de interesse bij blazers en slagwerkers 
stijgt. En dat is niet zo verwonderlijk. Sterk punt 
van de indoorcompetitie is dat het allemaal 
behapbaar is. Het seizoen start half januari (voor 
indoor winds en percussie op 10 februari) en 
eindigt eind maart met de finale. In de tussentijd 
zijn er vijf regionale wedstrijden, maar het is 
niet verplicht om aan alle contests mee te doen. 
Indoor showproducten duren gewoonlijk ook 
korter dan openluchtprogramma’s. Bovendien 
kunnen elementen van het indoorprogramma 
gemakkelijk overgeheveld worden naar de veld-
show. Videobeelden tonen aan dat muzikanten 
en dansers specifieke aspecten op het gebied van 
performance en expressie die ze geleerd hebben 
tijdens de indoorshows meenemen naar buiten. 
Ook zijn er al diverse clubs die door deelname 

aan het indoorcircuit zichzelf hervonden heb-
ben. Doop: “Voor kleine bezettingen is het best 
lastig om een volwaardige show neer te zetten op 
een groot voetbalveld. Het is al vaker gebleken 
dat de indoorcompetitie voor deze verenigingen 
een uitstekend alternatief biedt.”

Indoorpercussie, maar uiteraard ook indoor-
winds en color guard, hebben volgens Albers 
een meer eigentijdse uitstraling die meer past 

bij de belevingswereld van jongeren. “Het is 
cool, jong en stoer. Alleen al het feit dat ze geen 
uniform aan hoeven, vinden ze gaaf. Je kunt 
indoor ook veel meer snappy dingen uithalen. 
Bewegingen met je hoofd zijn in een buitenshow 
vanwege het dragen van het hoofddeksel vrijwel 
niet mogelijk. Indoor kun je al die hippe dingen 
wel doen. Het is niet alleen lopen, maar ook dan-
sen. Sommigen moeten even alle schroom opzij 
zetten om die moves te kunnen maken. Maar na 
een paar keer is er geen schaamte meer. Zolang 
ze er zelf maar van overtuigd zijn dat het geloof-
waardig is, zijn ze vlug over die drempel heen.”
Albers wijst er verder op dat de deelname aan 
de wintercompetitie een extra dynamiek binnen 
de club teweeg heeft gebracht. “Binnen de groep 
zag je plotseling mensen opstaan en verantwoor-
delijkheid nemen. Zo creëer je langzaam je eigen 
instructieteam.”

Schema CGN 
Indoorcircuit 2018
Het schema van het winterseizoen 2018 van Color 

Guard Nederland: zaterdag 13 januari, Drachten 

(color guard); zaterdag 20 januari, Aalsmeer 

(color guard); zaterdag 10 februari, Wijchen (color 

guard, indoorpercussion, indoorwinds); zaterdag 

24 februari, Almere (color guard, indoorpercussion, 

indoorwinds); zaterdag 10 maart, Leeuwarden 

(color guard, indoorpercussion, indoorwinds); za-

terdag 24 maart, Eindhoven, CGN Championships 

(alle onderdelen). Informatie: www.colorguard.org. 

Educatie staat voorop bij de CGN-wintercompetitie.

Expressie tijdens indoorpercussion.
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De titel is nog niet bekend, maar het wordt in ieder 
geval een driedelig werk. De speciale compositie 
waar Geert Jan Kroon de laatste hand aan legt, 
is bestemd voor brassband, fanfare en harmonie 
met een speciale rol voor slagwerkensemble. “Het 
eerste deel, The New Land, verwijst naar het 75 jaar 
geleden nieuw gewonnen land. Land dat nodig was 
om aan de vraag van nieuw akkerland te voldoen. 
Dit deel is als fanfare opgezet”, licht de componist 
een tipje van de sluier op. “Het tweede deel, The 
Old Sea, verwijst naar de Zuiderzee met de vroege-
re eilanden Schokland en Urk die later onderdeel 
van de Noordoostpolder zijn geworden. Het laatste 
deel zal uiteindelijk een lichter deel worden als 
feestelijke afsluiting van het geheel.”
Zaterdag 7 oktober gaat het werk in première als 
slotakkoord van een muzikale dag die volle-
dig in het teken staat van het ontstaan van de 
Noordoostpolder. Voor de uitvoering van het 
werk wordt uit leden van amateurmuziekver-
enigingen uit de polder het grootste orkest van 
Flevoland geformeerd. De muzikale herdenking 
start om 12.00 uur met een blaasestafette in het 
centrum van Emmeloord. Een optreden van 
beiaardier Anne Kroeze met een ensemble van 
Flevo Brass op de Poldertoren vormt de aftrap 
van het evenement. Vervolgens wordt de baton 
door lopende muzikanten heen en weer gebracht 
tussen concertlocaties op het Kettingplein en 
het Cultuurplein. Daarbij vormen zestien maten 
uit de compositie van Geert Jan Kroon de rode 

draad. Op de beide concertlocaties wisselen op-
tredens van diverse blaasorkesten uit de Noord-
oostpolder elkaar af. Rond 16.00 uur volgt dan in 
de vernieuwde Beurszaal de première-uitvoering 
van de speciale compositie door een gezamenlijk 
orkest van 150 muzikanten. De deelnemende ver-
enigingen zijn slagwerkgroep Espel, CanBesSo, 
fanfareorkest Bant-Creil-Rutten, Melodia Fanfare 
Orkest Luttelgeest, brassband De Zeeschelp Na-
gele, seniorenorkest Echo der Golven Emme-
loord en brassband Flevo Brass Emmeloord. Het 

evenement vindt plaats in samenwerking met het 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder als opening van 
het culturele seizoen. 
De Noordoostpolder viel op 9 september 1942, 
midden in de oorlog, droog. Nederland kreeg 
daarmee 48.000 hectare grond erbij. Vrucht-
bare grond die hoog nodig was om te kunnen 
voldoen aan de voedselbehoefte van ons land. 
Na de drooglegging is de Noordoostpolder in-
gericht en ontwikkeld. Zo ontstond er een uniek 
landbouwgebied. 

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Noordoostpolder droog viel. Op dit   

historisch moment wordt het hele jaar door met allerlei activiteiten teruggeblikt. 

Zaterdag 7 oktober zetten de lokale muziekverenigingen de herdenkings-   

festiviteiten luister bij met de première van een werk van Geert Jan Kroon door  

het grootste blaasorkest van Flevoland.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: HENK BOSHUIJER

Première bij 75 jaar 
Noordoostpolder 

De Noordoostpolder 75 jaar later.

ALGEMEEN EVENEMENT
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De afspraak bij de start van de eerste editie 
in 2015 was dat maximaal achttien kapellen 
tot de line-up van het Fest der Blasmusik 
kunnen worden toegelaten. Dat aantal wordt 
dit jaar overtroffen. Dankzij enkele creatieve 
oplossingen van Han Evers, directeur van De 
Meenthe, kunnen er twintig kapellen geplaatst 
worden. “Aanvankelijk hadden zich 24 kapel-
len aangemeld”, zegt Barteld Luning van de 
KNMO-commissie Blaaskapellen. “In verband 
met de beschikbare ruimte en tijd hebben we 
dit terug moeten brengen tot twintig. Maar het 
mag duidelijk zijn dat er nog steeds sprake is van 
een stijgende lijn. Dat komt mede door de vele 

reclame die aan dit project gegeven wordt, maar 
ook door de positieve reacties van bezoekers 
en muzikanten. Ook het bezoekersaantal is nog 
steeds stijgende.”

Nieuw dit jaar is dat het afsluitende avondpro-
gramma verzorgd wordt door drie kapellen. De 
afgelopen edities tekende Hermann Engelber-
tinck und seine Egerländer Musikanten voor het 
slotconcert. Dit jaar zijn met Die Neuen Ober-
krainer, De Bonkenbargkapel en Túfaranka alle 
drie de volkstümliche muziekstijlen tijdens de 
finale vertegenwoordigd. “We denken op deze 
manier alle volksmuziekliefhebbers een plezier 
te kunnen doen”, zegt Luning.
Het evenement begint om 11.00 uur en eindigt 
na een doorlopend programma twaalf uur later 
met het slotconcert van de Tsjechische kapel Tú-
faranka. Het uit het plaatsje Šakvice in Zuid-Mo-
ravië afkomstige orkest is in 1978 opgericht als 
jeugdkapel van de Musikanten von Šakvice. De 
Mährische kapel brak internationaal door na 
de zege tijdens het Wereld Muziek Concours 
voor blaaskapellen in 1993 in Kerkrade. Het 

gezelschap staat onder leiding van Kapellmeister 
Jan Bílek. Ook Die Neuen Oberkrainer zijn in 
Nederland niet onbekend. De uit zes muzikan-
ten bestaande volksmuziekgroep uit het Duitse 
Gronau steekt regelmatig de grens over om de 
Oberkrainer-sound in ons land te promoten. De 
Bonkenbargkapel uit Oldenzaal draait al bijna 
zestig jaar mee in de wereld van de blaaskapel-
len. Het orkest wist als warm pleitbezorger van 
de Böhmische blaasmuziek diverse nationale en 
internationale prijzen te winnen.

De deelnemende kapellen in het dagprogram-
ma treden ieder twee keer een halfuur op 
verschillende podia op. Ze brengen allemaal 
repertoire naar eigen keuze ten gehore. De be-
zoekers worden ondergedompeld in Beierse en 
Oostenrijkse sferen. Behalve allerlei kraampjes 
waar Bratwurst, Hähnchen en andere typische 
hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn, zal ook de 
bediening gekleed zijn in Dirndl en Lederhosen. 
De organisatie speelt daarmee nog meer in op de 
beleving bij het publiek, dat vrij van het ene naar 
het andere podium kan bewegen. 

Liefhebbers van de Böhmische, Mährische en Oberkrainer blaasmuziek komen zaterdag 28 

oktober volop aan hun trekken tijdens het 3. Fest der Blasmusik. Theater De Meenthe in Steenwijk 

plaatst er nog maar eens een extra podium bij om alle kapellen een plekje te kunnen geven.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Volle bak op 
3. Fest der Blasmusik

Programma 3. Fest 
der Blasmusik
DATUM: zaterdag 28 oktober, 11.00 uur.

LOCATIE: De Meenthe Steenwijk.

DEELNEMERS: Loarns Plezeer Laren (Gel-

derland); Stroomdalkapel Zeegse; Die Heitere 

Kapel Montfoort; Zuidemakapel Grootegast; 

Toutenburgher Muzikanten Vollenhove; De Tiroler 

Blaaskapel Musselkanaal; Haaksberger Muzikan-

ten Haaksbergen; Grunneger Blech Musikanten 

Valthermond; De Postjagers Groningen; Oldkamp 

Bloazers Zoutkamp; Roswinkeler Bloaskapel Ros-

winkel; Oldehovekapel Leeuwarden; De Reggestad 

Muzikanten Goor; De Snippefangers Bakhuizen; 

Esdalmuzikanten Veeningen; Langenberger 

Muzikanten Bathmen; De Leemkuulers Bemmel; 

Berkelkapel Haarlo; Woerden 7 Woerden; Original 

Liemers Musikanten Zevenaar.

SLOTCONCERT: Die Neuen Oberkrainer, De 

Bonkenbargkapel en Túfaranka.

INFORMATIE: www.demeenthe.nl.

De Postjagers uit Groningen.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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De uitgang van het Parkstad Limburg Stadion. De 
meest emotionele plek van het WMC. Hier komt 
alles los. De in talloze trainings- en repetitie-uren 
opgebouwde spanning komt buiten de poort in 
één klap tot ontlading. Muzikanten, guards en 
instructeurs vliegen elkaar huilend om de nek. 
Zelfs volwassen kerels met het postuur van een 
driedeurs kledingkast laten hun emoties de vrije 
loop. Sommigen wordt het allemaal te veel. Ze 

moeten door de EHBO worden opgelapt. “Het 
was echt kicken”, straalt Simone Braaksma (22) 
van showband Sternse Slotlanders als ze net van 
het veld afkomt. “Dit geeft je enorme energie. Dat 
gevoel vergeet je nooit meer. Punten kunnen dit 
niet meer vergallen.” Ook Joep Groen (14) van 
het Jong Kamper Trompetterkorps zit na zijn 
WMC-debuut nog in een roes. “Het was echt vet”, 
roept de jeugdige slagwerker. “We hebben gepiekt 

op het juiste moment. Samen een supergave show 
neergezet. Dat is het belangrijkste. Punten maken 
niet meer uit.”

Drie uur later. In het zonovergoten Parkstad 
Limburg Stadion slaat de stemming als een 
donderslag bij heldere hemel om. De euforie 
van enkele uren eerder maakt plaats voor een 
grafstemming als de uitslagen door het stadion 

De winnaars hebben hun trofeeën aan de muur gehangen. De verliezers hebben 

hun wonden gelikt. Via sociale media zijn alle uitslagen, reacties en commentaren 

de revue gepasseerd. Nu de kruitdampen rond een bewogen 18e editie van het  

Wereld Muziek Concours (WMC) zijn opgetrokken, is het tijd om de balans op te 

maken. Wat heeft WMC 2017 gebracht en wat neemt de amateurmuzieksector ervan 

mee naar de toekomst? Deel 2: WMC als game changer in de mars- en showwereld.

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

Realistisch: de nieuwe 
standaard in de  showsector 

Concentratie bij de Rijnmondband Schiedam. Flora Band Rijnsburg: wereldkampioen mars.

 DEEL 2:  
WMC ALS GAME 

CHANGER IN 

DE MARS- EN 

 SHOWWERELD

SHOW MARS EN PERCUSSIE TERUGBLIK WMC
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schallen. Van de zeventien optredens op deze 
dag worden er slechts acht beloond met een 
gouden medaille. Meer dan de helft moet het 
stellen met zilver of zelfs brons. De negentig 
puntengrens wordt niet doorbroken. Voor ons 
sfeerverhaal hebben we wel een extreem slechte 
dag uitgekozen. Op de andere wedstrijddagen 
vallen ook klappen, maar niet zo erg als op deze 
dag. Ook de muzikanten van het Jong Kamper 
Trompetterkorps en de Sternse Slotlanders 
hangen als verslagen boksers in de touwen. 
Slechts hier en daar klinkt gejuich en vliegen 
hoofddeksels de lucht in. Het gros van de 
deelnemers verlaat aangeslagen de arena. Een 
uitzondering vormen de Indonesische muzikan-
ten. Ruim 12.000 kilometer hebben ze afgelegd 
om in Kerkrade aan de start te verschijnen. Met 
60 punten in de koffer stappen ze straks weer 
op het vliegtuig. Desondanks marcheren ze met 
de eeuwige Aziatische glimlach om de mond 

het stadion uit. De ware olympische spirit! 
Maar goed dat de WMC-organisatie juist voor 

deze dag Roda JC-voetballer Nathan Rutjes heeft 
uitgenodigd om de prijzen te overhandigen. De 
cultheld van de Kerkraadse voetbalclub staat 
bekend als de mister positivo van de eredivisie. 
“Ik heb oprecht genoten van de muziek, passie, 
discipline en de originaliteit van de routines”, 

vertelt hij na afloop. “Als profvoetballer besef ik 
maar al te goed hoe enorm veel trainingsuren 
daarin zitten.” Maar ook Rutjes merkt aan de 
teleurstelling in de ogen van de muzikanten dat 
velen op een hogere score gerekend hadden. Na 
jaren van degradatievoetbal met Roda JC weet 

Flora Band Rijnsburg: wereldkampioen mars.

Pasveerkorps Leeuwarden tijdens de winnende show.

Takostu Stiens won de marsparade. Geen titel dit keer voor K&G Leiden.

Vicekampioen Adest Musica Sassenheim.

Calgary Stampede Showband Galgary (Canada).
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hij hoe dat voelt. “Teleurstelling is een mooie 
emotie”, steekt hij de muzikanten een hart onder 
de riem. “Dat betekent namelijk dat je de wil 
hebt om te presteren. Laat je niet ontmoedigen 
door een uitslag, want muziek maken met elkaar 
is jullie passie. De vele fysieke en emotionele 
inspanningen hebben je gevormd als muzikant 
en als mens. Probeer goed te luisteren naar de 
opmerkingen van de jury. En kom over vier jaar 
sterker terug dan ooit.”

Juryvoorzitter Henk Smit kan de teleurstelling 
bij de muzikanten begrijpen. “Ik snap dat het 
pijn doet”, zegt hij. “Als me dat zelf overkwam, 
zou ik ook door de grond zakken. Sommige 
clubs hebben op wedstrijden in het voortraject 
behoorlijk hoger gescoord. Maar het is de vraag 
of de jury die de laagste punten geeft het altijd 
verkeerd heeft.” We spreken hem na het derde 
WMC-weekend. Bij een pilsje in het Golden 
Tulip Hotel vlakbij het stadion puft hij even uit 
van een vermoeiende dag. In het kader van het 
WMC-project Young Generation heeft hij de 
hele dag instructie gegeven aan een gezamenlijk 
showkorps van Colombiaanse en Nederlandse 
kinderen. “Geweldig om te doen”, lacht hij. “Al 
die blije gezichten. Dat is toch eigenlijk waar het 
allemaal om gaat.” De storm van kritiek die over 
het internet raasde, is inmiddels wat gaan liggen. 
Dat was de voorbije weken wel anders. Meteen 
nadat op de eerste wedstrijddag duidelijk werd 
dat de jury WMC 2017 zou aangrijpen om een 
nieuwe standaard in de mars- en showsector te 
zetten, moest ze het ontgelden. Vooral jury-

voorzitter Henk Smit was de gebeten hond. In 
een persconferentie na afloop van de eerste 
toernooidag verklaarde hij dat de jury de lat op 
een meer realistische hoogte had gelegd. Die 
uitspraak bleef gedurende de hele WMC-zomer 
trending topic op de sociale media. 

Hoe kijk je terug op de voorbij weken?
Smit: “Met een uitstekend gevoel. Ik begrijp dat 
sommige clubs met een andere verwachting 
hier naar toe zijn gekomen. Niet alleen ik, maar 
ook alle andere leden van het juryteam begrij-
pen de teleurstelling wanneer de punten lager 
uitvallen dan verwacht. Voor veel muzikanten 
komt dit aan als een mokerslag. Maar als ik kijk 
hoe we het als jury gedaan hebben, ben ik er wel 
tevreden over. Je hoort en ziet vooral alle nega-
tieve kritiek. Maar er komen ook veel positieve 
reacties binnen. Zelfs van korpsen die minder 
gescoord hebben dan ze verwacht hadden. En 
vooral ook van de professionals uit het veld. 
Reacties in de trend van: ‘leven deze mensen 
onder een steen als ze echt denken dat ze daar 
tachtig punten voor krijgen?’. Nu lijkt het alsof 
er alleen maar lage punten zijn gegeven. Als je de 
recaps bekijkt, is dat in het geheel niet het geval. 
De aandacht gaat nu vooral uit naar de korpsen 
die ‘minder’ gescoord hebben, maar over het 
algemeen is de oogst best heel goed te noemen.” 

In de eerste persconferentie gaf je aan dat 
het onderdeel muziek bij veel korpsen de 
achilleshiel is. Afgaande op de resultaten 
lijkt het wel of ze op fundamentele onder-

Juryvoorzitter Henk Smit: “Zou zelf ook door de 

grond zakken.”

Jong Kamper Trompetter Korps.

De olympische gedachte: 60 punten en met 

een lach het stadion uit.

SHOW MARS EN PERCUSSIE TERUGBLIK WMC
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delen tekortschieten. Waar zit hem dat met 
name in?
“De muzikaliteit is in sommige gevallen echt 
zwak. Als je simpel gezegd goed loopt en de goe-
de noten speelt en het is stilistisch en technisch 
goed verzorgd dan verdien je 80 punten. Maar 
het zit op fundamentele elementen vaak niet 
goed. Intonatie, zuiverheid, balans, klank, maar 
ook frasering schieten in veel gevallen tekort. 
Noten worden gewoonweg niet uitgespeeld, 
krijgen niet de waarde die ze moeten hebben. 
Er wordt ademgehaald op plaatsen waar dat niet 
kan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoor 
clubs langskomen waarbij iedere definitie van 
toonvorming ontbreekt. Waarbij de sousafoons 
slechts knorrende geluiden produceren. Korp-
sen die een bocht totaal scheef lopen of geen 
uitstraling hebben. Dan mag je van de jury toch 
niet verwachten dat ze daar goud voor geeft?”

Ook de instructeurs, arrangeurs en ontwerpers 
moeten volgens Smit eens goed in de spiegel 
kijken. “Er wordt te weinig gebruik gemaakt 
van de kleuren van het orkest. Als je hoort hoe 
de Nishihara High School Marching Band de 
muziek van de Beatles had gearrangeerd en 
ingekleurd, dan kunnen wij daar echt wel wat 
van leren. Hier wordt te vaak alles dicht gecom-
poneerd. Ook wordt er veel gekopieerd. Dingen 
die ze van andere korpsen zien verwerken ze in 
hun eigen show. Maar als dat niet past bij de club 
of de muzikanten hebben er niet de capaciteiten 
voor, kan dat niet. Het moet ook werken. Er 

wordt teveel van uitgegaan dat als je maar veel en 
hard loopt en veel beweegt je punten scoort. Zo 
werkt dat natuurlijk niet. Een van de uitgangs-
punten van het beoordelingssysteem is: ‘Does it 
make sense and does it work?’ Daar wordt door 
veel Nederlandse clubs aan voorbijgegaan. Er is 
te weinig zelfreflectie.”
 

Smit merkt op dat veel korpsen de teleurstel-
ling over zichzelf afroepen. Die uitkomend in 
een lagere divisie denken toch te kunnen mee-
doen op het niveau van het WMC. Ze vergeten 
wellicht dat het WMC het hoogste podium is 
voor de amateursector en dat daar ook naar 
beoordeeld wordt. 
Smit: “Bij de concertwedstrijden voor blaasor-
kesten komen geen verenigingen uit de vierde 
of vijfde divisie aan de start. Het is een beetje 
naïef om te denken dat voor de mars- en show-
wedstrijden geen ondergrens telt. Tussen de 
basisklasse op een gewoon concours in Neder-

land en de First Division op het WMC zit een 
wereld van verschil.”
 
Een groot aantal WMC-gangers nam recent 
ook deel aan de NK Marching & Music 
Contest of de Open Dutch Showcorps 
Championships. In Kerkrade scoorden deze 
verenigingen zeven tot tien punten lager 

dan op deze wedstrij-
den. Als je stelt dat op 
het WMC realistischer 
is gejureerd, betekent 
dit dan dat op die wed-
strijden onrealistisch is 
gejureerd? 
“Je hoort me niet zeggen 
dat op die wedstrijden 
verkeerd gejureerd wordt. 
Het WMC is een heel 
ander speelveld. Hier 
komen ook de echte top-

pers. Clubs die op bondswedstrijden constant 
91 of 92 punten scoren, krijgen de indruk dat ze 
daarbij kunnen aansluiten. Maar ze vergeten dat 
ze in dezelfde league spelen als topkorpsen met 
een enorme traditie, die vanuit het verleden om-
geven zijn met grote deskundigheid. Ik heb zelf 
ook aan dat spelletje meegedaan. We durven niet 
meer persoonlijk te zeggen hoe het er werkelijk 
voorstaat. Daar moeten we vanaf. We moeten 
niet alles maar met witte handschoentjes aan-
pakken. We moeten durven zeggen: je bent goed 
bezig, maar het is nog niet goed genoeg. Goud 
op het WMC moet ook echt iets betekenen. Als 

Roda JC-voetballer Nathan Rutjes genoot van 

de passie en discipline.

Van Limburg Stirum Band won de dagprijs. 

‘ De muzikaliteit is  
in sommige gevallen 
echt zwak’
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je de puntentotalen bekijkt zie je - uitzonderin-
gen daar gelaten - dat het gros van de scores op 
bonds- en kampioenswedstrijden en ook in het 
verleden tijdens het WMC tussen de 78 en 87 
punten ligt. We hebben tegen elkaar gezegd: het 
kan toch niet zo zijn dat iedereen binnen die 
range valt. Bij het bekijken van video’s van tal van 

verschillende wedstrijden bleek vervolgens dat 
korpsen binnen die bandbreedte scoorden ter-
wijl ze niet eens het elementaire niveau haalde. 
Dat heeft ons doen besluiten om de range van 
60 tot 100 punten volledig te gaan benutten. Dat 
stelt ons in staat de kwaliteitsverschillen tussen 
de top en de minder goede korpsen realistischer 
in punten uit te drukken. Dat betekent dat de 
scores voor sommige korpsen lager kunnen 
uitvallen, maar voor een aantal clubs ook hoger. 
De aandacht gaat nu vooral uit naar de korpsen 
die lagere punten haalden. Maar de range is ook 
naar boven vergroot. Ik begrijp wel dat tijdens 
wedstrijden in Nederland niet vlug 78 punten 
worden gegeven. Als korpsen daardoor moeten 

degraderen, doet dat veel pijn. Maar daardoor 
kweek je wel een bepaald verwachtingspatroon. 
Dat wordt ook door buitenlandse concoursen 
aangewakkerd. Ik kom soms op wedstrijden 
waar al vooraf gezegd wordt: ‘we gaan niet 
lager dan 75 punten’. Vier jaar geleden werd al 
opgemerkt dat er meer puntenspreiding moet 

zijn. Dat de kwaliteitsverschillen beter in punten 
weergegeven moeten worden. Nu doen we dat 
en is het ook weer niet goed.”

Hopen jullie nu dat er een psychologisch 
effect van uitgaat? Door korpsen met de 
neus op de feiten te drukken het algemene 
niveau te kunnen opkrikken? Psychologie 
van de koude grond?
“Nee, maar met hoe we nu werken, zie ik het 
niveau ook niet omhoog gaan. De scores tijdens 
mars- en showwedstrijden blijven gelijk of stij-
gen. In de hafabrasector is het niveau met name 
in de lagere divisies de laatste jaren behoorlijk 
gestegen. Dat zie je ook terug in een stijging van 

de scores. Datzelfde geldt voor de concerterende 
slagwerkensembles. Daar is het niveau het laatste 
decennium gigantisch gestegen. Maar dat gaat 
niet op voor de mars- en showsector. Het grote 
probleem is dat er te weinig professionals voor 
dit soort clubs staan. Die zijn er wel, maar ze zijn 
op twee handen te tellen. In de hafabrawereld is 
negentig procent van de dirigenten conservato-
rium geschoold. Ook bij de slagwerkensembles 
zijn veel meer professionals actief. Bovendien 
zijn dat mensen die zich enorm verdiepen in de 
materie en zich niet te groot voelen om feedback 
te vragen aan anderen. Dat zie ik in de mars- en 
showsecties veel minder. Het is een beetje een 
gesloten circuitje.”

Binnenkort gaan de eerste marsconcour-
sen weer van start. Hoe wil je bereiken dat 
de ingezette lijn wordt doorgetrokken zodat 
niet alles voor niets is geweest? 
“Het heeft geen zin om te gaan discussiëren of 
de gegeven punten op welke wedstrijd dan ook 
terecht of onterecht waren. Ik hoop dat we met 
elkaar in gesprek kunnen en gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid kunnen, durven en vooral 
willen nemen om de sector een positieve kwali-
teitsimpuls te geven.” 

Reageren? redactie@klankwijzer.nl.

Jeugdige muzikante van de meisjesband uit Colombia.Exotische deelnemers tijdens WMC 2017.

‘ Het grote probleem is dat   
er te weinig professionals  
voor dit soort clubs staan’
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Wie is Erik Kluin?
Iemand die gedreven is in alles wat hij doet, 
zijn passie heeft binnen de blaasmuziek, een 
fijne relatie heeft en vader is van twee geweldi-
ge kinderen. 

Hobby’s buiten de muziek?
Motor rijden, afspreken met vrienden en ik kijk 
graag naar een film. 

Hoe ben je in de muziekwereld terecht 
gekomen? 
Het enthousiasme voor muziek is ontstaan 
via wijlen mijn vader Jan Kluin. Hij speelde 
trompet bij de plaatselijke harmonie. Daarnaast 
ontwikkelde ik steeds meer enthousiasme voor 
de muziek mede door mijn muziekdocent Bart 
van de Brink en dirigent Tijmen Botma. Bij Bart 
volgde ik muzieklessen op de muziekschool te 
Apeldoorn en Tijmen was dirigent bij harmo-
nie Wilhelmina Klarenbeek waar ik trombone 
speelde. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Als muzikant werd ik gevraagd om eens het 
jeugdorkest te dirigeren. Eenmaal geproefd te 
hebben aan het vak van dirigent ontdekte ik hoe 
mooi dit is. Het boeide me en het kon me de hele 
dag bezighouden. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?  
Het vak trekt me aan omdat ik het een uit-
daging vind om de partituur zodanig aan te 
passen dat het bij het orkest past en daardoor 
dus het mooiste klinkt. Het eigen maken van 
de partituur, het naar mijn eigen hand zetten 
en laten klinken van het orkest zoals ik dat in 
mijn hoofd heb, is een geweldig proces. Ook 
het gezamenlijke proces dat je doormaakt met 
een groep mensen om hetzelfde doel na te 
streven blijft mij intrigeren. 

Had of heb je een voorbeeld?
Mijn voorbeeld zit in mensen die passie en 
liefde voor hun vak hebben en daarmee hun vak 
uitoefenen. De wijze waarop zij dit doen en over 
hun vak praten, inspireert me en daar leer ik van. 
Het maakt daarbij niet uit of deze persoon net 
als ik in de muziek zit of passie heeft voor koken, 
sport, onderwijs etc. Naast mijn waardering voor 
directe vakgenoten geniet ik ook van uitspraken 
van mensen zoals Louis van Gaal: ‘Als ik een fout 
maak, kan ik er slapeloze nachten van hebben. 
Maar dat overkomt me zelden.’ Of Jaap van Zwe-
den: ‘Ik eis 110% van mezelf en verwacht dat dan 
ook van mijn orkestleden’.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Repeteer net zo lang door tot het klinkt zoals jij 

het in je hoofd hebt. En het leren lezen en inter-
preteren van een partituur.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
harmonie, fanfare of brassband?
Ik heb hierin geen voorkeur. Elke orkestvorm 
heeft zijn eigen charmes met een eigen klank-
kleur en eigen repertoire. Ik ga los van de orkest-
vorm bij een orkest voor de juiste klik en houd 
van orkesten die een gezonde dosis gedreven-
heid, mentaliteit en passie hebben. 

Mooiste compositie?
Requiem in D minor van W.A. Mozart en Symp-
hony No. 5 van Gustav Mahler.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Winst op het NBK met Brassband Schoonhoven 
B in 2006, runner-up op het WMC 2009 met 
Schoonhoven B en winst op het ONFK met 
KNA Lunteren in 2013, 2015 en 2017. 

Concoursen of concerten?
Beide met heel veel plezier. 

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Nee, zeker niet. Een concours is voor mij een 
ideale gelegenheid om een werk echt uit te die-
pen en met het orkest zo uitgebreid mogelijk op 

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

instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Apeldoornse   

dirigent Erik Kluin zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ELLEN MEINEN

‘Het gezamenlijke  
proces blijft me intrigeren’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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de materie in te gaan. Een uitstekend middel om 
het orkest te scholen. 

Je won dit voorjaar met KNA Lunteren de 
Open Nederlandse Fanfare Kampioen-
schappen. De ONFK hanteren de zogeheten 
brassbandformule (één verplicht werk, 
geblindeerde jurering, optreden in volgor-
de van loting etc.). Zuiderlingen hebben 
weinig op met dit concept. Leg eens uit 
waarom deze concoursopzet noorderlingen 
kennelijk zo aanspreekt? 
Ik zou niet willen spreken van noorderlingen, 
zuiderlingen, westerlingen of oosterlingen. 
We zijn allemaal muzikanten en hebben alle-
maal één passie, fanfaremuziek. Wanneer je 
naar het deelnemersveld kijkt van de afgelo-
pen jaren zie ik deelname uit heel het land. 
Ittervoort, Andel, Oost Souburg, Alblasser-
dam, Leende, Kronenberg, Meterik, Zijtaart, 
Leveroy, Ridderkerk en Bergschenhoek om er 
maar eens een paar te noemen. Ik denk dat de 
organisatie daar trots op kan zijn. Zelf ben ik 
met Crescendo Ratum en KNA Lunteren ook 

een aantal keer succesvol deelnemer geweest 
van dit fantastische en goed georganiseerde 
evenement. Voor deze orkesten uit het mid-
den van het land is de enkele reis naar Drach-
ten ongeveer 170 km en voor de orkesten 
die ik eerder noemde nog verder. Ik kan me 
voorstellen dat je bij een enkele reis van meer 
dan 200 kilometer er geen jaarlijkse activiteit 
van kan maken. Ik ben van mening dat daarin 
eerder een oorzaak moet worden gezocht dan 
in het concept van deze wedstrijd. Daarmee 
wil ik overigens niet zeggen dat de ONFK 
elders georganiseerd zouden moeten worden. 
Wel is het begrijpelijk dat orkesten die een 
grote afstand moeten afleggen dit evenement 
niet jaarlijks kunnen bezoeken.

De Friese bond houdt de Open Neder-
lands Harmonie Kampioenschappen 
volgens de brassbandformule. Vind je 
het brassbandconcept ook geschikt voor 
harmonieorkesten? 
Zeker, ik zou niet weten waarom dat niet 
geschikt zou zijn. De juryleden die ik spreek, 

vinden het jureren achter een gordijn de meest 
pure, fijne en eerlijke vorm van jureren. 

Waarom is de interesse voor de ONHK dan 
zo gering? 
Ook hier kan het logistieke deel een reden 
zijn. Harmonieorkesten bestaan vaak uit meer 
dan zestig leden en hebben een uitgebreid 
instrumentarium. Dat betekent dat ze met 
meerdere bussen en wellicht een vrachtwagen 

PASPOORT:
Naam: Erik Kluin.

Geboortedatum: 18 oktober 1979.

Geboorteplaats: Ugchelen.

Woonplaats: Apeldoorn.

Instrument: trombone.

Muziekopleidingen: ArtEZ Conservatorium Zwolle 

en Arnhem, hafabradirectie, klassiek trombone, 

docent muziek.

Begonnen bij: Muziekvereniging Ugchelen. 

Dirigent bij: fanfareorkest Kunst Na Arbeid 

Lunteren, fanfare Crescendo Ratum en symfonisch 

blaasorkest Loenen/Vreeland.

Overige functies/activiteiten: docent directie en 

muziekdocent in primair en voortgezet onderwijs. 
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voor hun instrumentarium voor één ver-
plicht werk naar Drachten moeten reizen. De 
ONHK zouden aantrekkelijker gemaakt kun-
nen worden door de twee jaar uitstel van ver-
plichte deelname aan een bondsconcours te 
verlengen naar drie jaar en het spelen van een 
keuzewerk in te voeren. Dat laatste zou ook de 
deur kunnen openen voor de deelname van 
orkesten uit de concertdivisie aan de ONFK. 
Wellicht krijg je orkesten uit deze divisie dan 
eerder in Drachten op het podium.
 
De commissie Blaasmuziek heeft een aan-
tal alternatieve concoursvormen ingevoerd, 
zoals de festivalklasse en ‘jury aan huis’. 
Wat vind je van dit initiatief?
Elk zichzelf respecterend orkest en dirigent 
zouden zich met enige regelmaat moet laten 
voorzien van feedback van mensen die hun 
sporen in de blaasmuziek verdiend hebben. De 
initiatieven die nu geboden worden, moeten 
omarmd worden. Op deze manier kan elk orkest 
zich laten toetsen op een manier waarin het zich 
prettig voelt en het beste in zichzelf naar boven 
kan halen. Het kan voor sommige orkesten 
wellicht zelfs een opstap zijn naar deelname aan 
een NBK, ONHK of ONFK. 

Het verplichte repertorium voor reguliere 
bondswedstrijden is met ingang van 2016 
vervallen. Wat vind je daarvan? 
Om nog maar eens een grootheid te citeren: ‘Ieder 
nadeel heb z’n voordeel’. Als beginnend dirigent 
heb ik altijd veel profijt gehad van dit verplichte 
repertorium. Ik studeerde alle partituren van de 
verschillende divisies in. Daarnaast gebruikte ik 
ze als leidraad voor mijn verdere zoektocht naar 
andere vergelijkbare partituren. Hiermee geef ik 
aan dat dit verplicht repertorium een houvast kan 
zijn voor dirigenten.
Aan de andere kant ontstaan door het vervallen 
van het klein repertorium meer mogelijkheden en 
keuzevrijheid. Dat toont zich in werken met solist 
of de toevoeging van een korte compositie.
Als verdere verbetering pleit ik voor een aanpassing 
van het aantal te beoordelen werken. Als orkest en 
dirigent heb je niet de vrijheid die je eigenlijk wel 
wil hebben. Ik kan me voorstellen dat orkesten 
door het wegvallen van het klein repertorium nu 
mogelijkheden zien om werken op een concours 
te spelen die je voorheen niet kon spelen. Zo zijn er 
in de eerste divisie harmonie en fanfare een aantal 
zeer interessante en qua tijdsduur langere compo-
sities die het verdienen om onder het stof vandaan 
gehaald te worden. Deze dreigen echter nog steeds 

niet op deze podia gespeeld te kunnen worden 
vanwege de verplichting van het spelen van twee te 
beoordelen werken. Dat lijkt me niet de bedoeling. 

Hoe zie je de toekomst van de blaasmu-
ziek?
Ik denk dat over 50 jaar niet alle muziekverenigin-
gen die Nederland nu rijk is nog zullen bestaan. 
Je ziet dat veel verenigingen het lastig hebben om 
jeugdleden te werven en op te leiden. Het is voor 
sommige verenigingen lastig de begroting rond te 
krijgen door het wegvallen van subsidies. Alleen 
verenigingen die actief zijn op veel fronten zullen 
overeind blijven. Een actief jeugdbeleid, actief in 
het aanboren van nieuwe financieringsvormen, 
actief in het organiseren van aansprekende muzi-
kale activiteiten en competitief zijn op nationale 
en internationale concoursen.

Wat zijn je ambities als dirigent?
Nog lang mooie, fijne en ambitieuze orkesten 
dirigeren. Daarnaast lijkt het me erg leuk om het 
vak van dirigent te onderwijzen en dirigenten en 
orkesten te helpen op weg naar hun concoursoptre-
den. Na diverse malen tussen de 90 en 94 punten 
te hebben gescoord, lijkt het me leuk om een keer 
door de magische grens van 95 punten te gaan.  
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De dame achter de WASBE-informatiebalie in 
TivoliVredenburg weet er geen raad mee. Een 
Chinees stel wil weten hoe laat de botenparade 
op de Utrechtse grachten nu eindelijk van start 
gaat. Het evenement staat tussen vier uur en 
half negen aangegeven op het tijdschema van 
WASBE 2017. Het is inmiddels bijna vijf uur en 
ze hebben nog geen bootje gezien. “Wat is de 
exacte aanvangstijd?”, willen ze weten. De Azi-
atische toeristen stellen zich kennelijk heel wat 
voor van de Boat Parade Wind Music, zoals dit 
onderdeel staat aangekondigd in het randpro-

gramma. Het is hen moeilijk aan het verstand te 
peuteren dat het hierbij niet gaat om een grote 
botenshow met allerlei muzikale acts, maar dat 
op de Oudegracht eens af en toe een bootje met 
een muziekkapelletje voorbij peddelt.

De World Association for Symphonic Bands and 
Ensembles (WASBE) heeft voor de tweejaar-
lijkse internationale conferentie haar tenten 
opgeslagen in Utrecht. De keuze voor deze 
locatie is geen toeval. De Domstad draagt met 
het programma Utrecht Blaast de blaasmuziek al 

jaren een warm hart toe. In samenwerking met 
ZIMIHC is voor deze festivalweek een uitge-
breid programma uit de grond gestampt met op 
verschillende locaties activiteiten zowel voor de 
echte liefhebber als voor het grote publiek.
We beginnen onze tour in het Utrechts Con-
servatorium. Daar staat de Internationale 
Ronde Tafel Conferentie op het programma. 
Een coproductie van WASBE en het WMC. 
Thema: de plaats van de muziekvereniging in de 
maatschappij. Diverse deskundigen laten vanuit 
verschillende invalshoeken hun licht schijnen 
over dit onderwerp. Een stuk of dertig belang-
stellenden uit binnen- en buitenland luisteren 
toe en discussiëren mee. Dagvoorzitter Kees 
Kramer legt de spelregels uit. Iedere spreker 
krijgt twaalf minuten de microfoon. Harrie 
Reumkens, artistiek directeur van het WMC, 
trekt meteen van leer. In een gloedvol betoog 
geeft hij de politiek een flinke veeg uit de pan. 
Ook nu de economische crises achter de rug 
is, lukt het volgens Reumkens maar moeilijk 
om onze Haagse volksvertegenwoordigers de 
meerwaarde en diepere betekenis van het begrip 
cultuur aan het verstand te brengen. Den Haag 
heeft er totaal geen gevoel bij dat muziek maken 
in verenigingsverband individuele mensen, 
groepen en zelfs hele dorpen en wijken een 
identiteit geeft. “We hebben in dit land geen 
respect voor cultuur”, zucht Reumkens. Ook hoe 

Première-uitvoeringen, toporkesten uit de hele wereld, internationaal gerenom-

meerde solisten, masterclasses, lezingen en clinics, omlijst met een bruisend rand-

programma. Utrecht was van 15 tot en met 23 juli een paradijs voor liefhebbers 

van de blaasmuziek. Diehards lieten zich tijdens de tweejaarlijkse conferentie van 

de internationale muziekorganisatie WASBE van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat onderdompelen in alle facetten van de hedendaagse blaasmuziek. Uw ver-

slaggever banjerde een dagje door de Domstad om de sfeer te proeven. 
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Utrecht als paradijs 
voor blaasfreaks 

KNMO-voorzitter Bart van Meijl is een van de sprekers op de WASBE-conferentie.
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muziekbeoefening bijdraagt aan de ontwikke-
ling van kinderen zit volgens Reumkens nog lang 
niet bij iedereen tussen de oren. Als voorbeeld 
van wat muziek maken bij kinderen teweeg kan 
brengen, refereert hij aan de scholingsprogram-
ma’s in Colombia, Venezuela en Zuid-Afrika. 
Muziekonderwijs in deze landen is erop gericht 
om kansloze kinderen uit de criminaliteit te hou-
den en een toekomst te bieden. In plaats van op 
dertienjarige leeftijd een Magnum 45 in de hand 
gedrukt te krijgen met een hit list met namen van 

personen die het loodje moeten leggen, vormt 
de muziekschool voor veel kinderen de opstart 
voor een universitaire studie en een mooie 
toekomst. “Muziekonderwijs creëert kansen 
voor kinderen”, zegt Reumkens. “Het draagt bij 
aan sociale skills, zelfrespect en functioneren in 
teamverband.”

KNMO-voorzitter Bart van Meijl veegt de 
stelling dat beroepsmuzikanten alleen spelen 
om hun hypotheek af te betalen van tafel. Als 
oud-interimmanager van het Orkest van het 

Oosten heeft hij aan den lijve ondervonden 
dat professionele orkesten het belang van een 
goede communicatie met de achterban steeds 
meer onderkennen. Hij merkt bovendien op dat 
beroeps- en amateursector meer en meer naar 
elkaar toegroeien en samenwerking met elkaar 
zoeken. Van Meijl is het met Reumkens eens dat 
overheden geen idee hebben wat de waarde kan 
zijn van een muziekvereniging. Terwijl iedereen 
de mond vol heeft over de participatiemaat-
schappij wordt de rol die een muziekvereniging 

daarbij kan spelen onvoldoende onderkend. 
“Een muziekvereniging zorgt bij uitstek voor 
ontmoeting van mensen van verschillende 
generaties. Het is kenmerkend dat de kleinste 
dorpen vaak de grootste orkesten hebben.” Van 
Meijl constateert dat muziekverenigingen graag 
pronken met de fantastische punten en prijzen 
die ze gescoord hebben op concoursen en wed-
strijden. Ze zouden echter beter te koop kunnen 
lopen met wat ze kunnen betekenen voor de ge-
meenschap. Een goede ontwikkeling is volgens 
de KNMO-voorman dat het muziekonderwijs 

in Nederland inmiddels weer in de lift zit. “Maar 
wat gaat er gebeuren na 2020 als de beschikbare 
subsidiepotten leeg zijn? Daar maak ik me echt 
wel zorgen om”, merkt hij op.

In Noord-Amerika is muziekles veel meer inge-
bed in het schoolsysteem, leren we van Colleen 
Richardson, docent aan de Western University 
in London, Ontario (Canada). Maar het lokaal 
gerichte verenigingsleven zoals bij ons, kennen 
ze in Canada niet. Studenten die na de middelba-
re school doorgaan met muziek, kiezen voor een 
orkest dat past bij hun niveau. Richardson kijkt 
haar ogen uit bij ons. Ze ziet vaak hele families 
met meerdere generaties meespelen in de orkes-
ten. Ondenkbaar in Noord-Amerika. “Oh my 
God, don’t lose that brillant system”, roept ze. 

Jan van den Eijnden, senior Cultuur bij het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA), verwijst naar een onder-
zoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Dat heeft becijferd dat in de nabije toekomst 
zeven miljoen Nederlanders op de een of an-
dere manier actief zijn in de cultuursector. Dat 
biedt perspectief, zou je denken. Tegelijkertijd 
waarschuwt Van den Eijnden dat de amateur-
kunstsector, waaronder ook de amateurmuziek, 
onvoldoende rekening houdt met hoe jongeren 
er tegen aan kijken. Maatschappelijke ontwikke-
lingen hebben grote invloed op het benaderen 

Het orkest van de Ying Wa Primary School uit Hong Kong.

Jeugdig Chinees talent.

‘ Wat gaat er gebeuren na 
2020 als de beschikbare  
subsidiepotten leeg zijn?’
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van muziek en kunstopleiding. “Blaasorkesten 
moeten niet de kop in het zand steken en denken 
dat de ‘oude’ samenleving nog ooit terugkomt”, 
zegt Van den Eijnden. “Ze zouden veranderingen 
eerder moeten zien als nieuwe kansen.” Vereni-
gingsorkesten hebben volgens Van den Eijnden 
nog wel degelijk een toekomst maar niet meer in 
de traditionele vormen. Daarbij moet meer ge-
dacht worden aan de inrichting van brede muzi-
kale/culturele communities waarbij muzikanten 
en zangers van allerlei pluimage terecht kunnen 
om hun hobby uit te voeren op een manier die 
aanspreekt. Ook pleit Van den Eijnden voor het 
verbinden van binnen- en buitenschoolse activi-
teiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een campus, 
als centrum voor leven en leren met faciliteiten 
voor onderwijs, sport en cultuur.

Genoeg gepraat. Een enkele congresganger ver-
laat de tafelconferentie nog voor het slotwoord. 
Ze staan te trappelen om het lunchconcert van 
het blaasorkest van de Ying Wa Primary School 
uit Hong Kong bij te wonen. Het gezelschap 
staat te boek als een van de beste schoolorkesten 
ter wereld. Wie wil dat nu missen? Op dus naar 
de Jacobikerk. Al meteen bij binnenkomst valt 
de mond open. Dik tachtig basisschoolkinderen 
spelen de sterren van de hemel. Allemaal jon-
gens, allemaal in korte broek en zo te zien ook 
allemaal met dezelfde kapper. Muzikanten in 
de leeftijd van 6 tot 12 jaar die speciaal getraind 

worden op facetten zoals intonatie, klankprojec-
tie, frasering en ensemblevaardigheden. Onge-
lofelijk wat kinderen op die leeftijd al in hun vin-
gers hebben. Jammer dat dirigent Maurice Poon 
Po-choi niet op de conferentie aanwezig was. Hij 
zou ongetwijfeld een interessant verhaal kunnen 
afsteken over hoe ze het in China voor elkaar 
krijgen om zo’n indrukwekkend orkest op de 
been te brengen. Wat een talent, maar vooral ook 
wat een discipline. Ontzettend knap allemaal. 
Wat wel opvalt is dat spontaniteit, enthousiasme 
en passie er niet bepaald vanaf spatten. Het is wat 
te veel geprogrammeerd.
 
Na een broodje huisgerookte zalm met krui-
densla, rode peper, waterkers en komkom-
mersalade en een korte maar hevige plensbui 
haasten we ons door de gezellige winkelstraten 
van Utrecht terug naar het conservatorium. 
Daar krijgen we nog net het staartje mee van 
de dirigentenmasterclass van Mark Heron, 
docent aan de Royal Northern College of Music 
in Manchester. De prachtige Fentener van 
Vlissingenzaal is er aardig vol voor gelopen. Het 
kamermuziekensemble van de Irish Symphonic 
Wind Orchestra fungeert als praktijkorkest. 
Thema: hoe de dirigent door minder te praten 
beter kan communiceren. Op de lessenaars ligt 
Reflections: Serenade No. 2 van Guy Woolfen-
den. De verrichtingen van de cursisten op de 
bok worden geprojecteerd op een groot scherm 

boven het podium. Zo krijgen de auditoren in 
de zaal alle details mee. Aan het luid applaus na 
afloop valt af te leiden dat de workshop in de 
smaak is gevallen.

Twee etages hoger treft Ed de Boer de voorbe-
reidingen voor zijn presentatie. Maar juist op 
het moment dat de componist wil losbranden, 
besluit zijn laptop om een systeemupgrade 

Workshop ensemblespel van Frederick Speck.

Mini-college door Ed de Boer.

Boat Parade op de Oudegracht.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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te installeren. Zul je net zien. Met enige ver-
traging kan het mini-college alsnog van start 
gaan. Aan de hand van partituren, opnames en 
eigen pianospel draait De Boer minutieus de 
werkwijze van Igor Stravinsky binnenstebuiten. 
Een workshop voor de echte fijnproevers. Dat 
geldt ook voor de workshop ensemblespel van 
Frederick Speck, docent aan de Universiteit van 
Louisville, in de kleine concertzaal. Samen met 
een houtblazersensemble zoomt hij in op mu-
ziek van onder andere Mozart, Franz Schubert 
en Vaughan Williams.

Oeps, al bijna vier uur. We willen nog een van de 
middagconcerten meepikken. Op naar Tivoli-
Vredenburg. Terwijl we door hartje Utrecht 
snellen, horen we het geluid van een blaaskapel-
letje naderen. Spelend vanaf een bootje op de 
Oudegracht brengen muzikanten van blaasor-
kest De Bluzzers de vele muzikale activiteiten 
in de Domstad onder de aandacht van het 
winkelend publiek. 
In de grote zaal van Tivoli maakt het Saratoga 
High School Symphonic Wind Ensemble 
(Verenigde Staten) juist plaats voor Orchestra 
Fiati De Valle Camonica uit Italië. Conferentie-
voorzitter Bert Aalders zegt verheugd te zijn dat 
WASBE voor het eerst sinds twintig jaar weer 
een Italiaans orkest mag verwelkomen. Met on-
der meer de uitvoering van Ufo Concerto van Jo-

han de Meij (solist Devid Ceste) en een première 
van de Italiaanse componist Antonio Giacometti 
wil het orkest van dirigent Denis Salvini Italië 
weer op de kaart zetten als blaasmuziekland. 
‘We’ll make Italian wind bands great again’ luidt 
de Trumpiaanse slogan van het orkest. 
’s Avonds staat nog een concert van harmonie 
Sint Michael van Thorn op het programma. 
Na optredens met Brassband Schoonhoven en 
fanfare Kempenbloei uit Achel op het WMC 
schudt dirigent Ivan Meylemans met muziek van 
Marc van Delft, Johan de Meij, Florent Schmitt 
en Nicolai Rimsky-Korsakov voor de derde keer 
in anderhalve week tijd een topprogramma uit 
zijn mouw. Twee dagen later volgt in de WAS-
BE-concertserie nog een concert met Brassband 
Schoonhoven. Hoe krijgt die man dat allemaal 
gemanaged?

Op de terugweg richting zuiden denken we 
terug aan de mededeling van Harrie Reumkens 
eerder op deze dag. De Símon Bolivár Youth 
Symphonic Band uit Venezuela heeft zowel 
zijn geplande concerten tijdens het WMC als 
WASBE afgezegd. Officieel vanwege de onzekere 
politieke situatie in het land. Maar er is meer aan 
de hand. Het jeugdorkest is een van de visite-
kaartjes van het muziekonderwijssysteem El 
Sistema dat jongeren uit kansarme milieus hoop 
geeft op een toekomst. De rampzalige economi-

sche situatie in het land heeft ook El Sistema ge-
troffen. De regering heeft de organisatie achter 
het onderwijsprogramma ontmanteld. Volgens 
Reumkens moet El Sistema als verloren worden 
beschouwd. Een domper op een heerlijke muzi-
kale dag in Utrecht. 

‘WASBE 2017 
 geslaagd’
“WASBE kijkt terug op een zeer succesvolle week 

in Utrecht.” Dat zegt de conferentievoorzitter 

Bert Aalders. “De belangstelling was groter dan 

verwacht. Met de workshops, clinics en master-

classes werden zeer goed bezocht. Het blijkt dat 

deze educatieve elementen een juiste aanvulling 

zijn op de concerten en repertoiresessies.” Ook de 

middag- en avondconcerten trokken veel publiek. 

Bovendien was het muzikale niveau hoog en 

speelden de orkesten een grote diversiteit aan 

repertoire en veel premières. Aalders merkt op dat 

de belangstelling vanuit Nederland niet optimaal 

was. “Velen waren op een of andere wijze betrok-

ken bij activiteiten en concertwedstrijden van het 

WMC. Maar uiteindelijk heeft de samenwerking 

tussen WMC en WASBE beide evenementen veel 

voordelen gebracht”, aldus Aalders.

Orchestra Fiati De Valle Camonica uit Italië.
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‘Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen 
van het onzegbare’. Dit citaat van de Engels-Ame-
rikaanse schrijver en dichter Aldous Leonard 
Huxley (1894-1963) inspireert vijftig Zeeuwse 
vrouwen tot een bijzondere muzikale missie. 
Als projectorkest Brass4BooBs willen ze zoveel 

mogelijk geld ophalen voor de bestrijding en 
behandeling van borstkanker, de meest voorko-
mende vorm van kanker onder vrouwen. Na een 
voorbereiding van drie kwart jaar geeft de volledig 
uit vrouwen bestaande gelegenheidsfanfare op 8 
en 29 oktober (borstkankermaand) in respectie-

velijk Middelburg en Goes benefietconcerten. De 
opbrengst is bestemd voor het nieuwe Borstkan-
kercentrum Zeeland. 

Het onderwerp spreekt kennelijk veel vrouwen 
aan. In een mum van tijd meldden zich vijftig vrou-

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

concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke   

invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor de   

concerten waarmee de Zeeuwse vrouwenfanfare Brass4BooBs geld wil   

inzamelen voor onderzoek en behandeling van borstkanker.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: BRASS4BOOBS

Brass4BooBs: muzikale 
strijd tegen borstkanker

In korte tijd werd een vrouwenfanfare van vijftig muzikanten geformeerd.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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welijke leden van muziekverenigingen uit Zeeland 
aan om mee te musiceren voor het goede doel. 
“Het samenstellen van het orkest is vrij eenvoudig 
gegaan”, vertellen Sacha van As, Esther Vlieger-Hil-
lebrand en Vivian Dagevos-Rap, de initiatiefnemers 
en bestuursleden van de stichting Brass4BooBs. 
“Nadat we eerst de vrouwen van muziekvereniging 
Euphonia uit Goes enthousiast kregen, zijn we ver-
der gaan zoeken in Zeeland. Verscheidene vrouwen 
spelen in meerdere orkesten en kennen wel andere 
enthousiaste vrouwelijke muzikanten. In korte 
tijd hadden we een compleet orkest bestaande uit 
vijftig vrouwen.” Ook een vrouwelijke dirigent was 
vlug gevonden. Sinds februari komt Brass4BooBs 
maandelijks bijeen om onder leiding van Cathy 
Kotoun het programma voor te bereiden. Vanaf het 
eind van de zomervakantie is de repetitiefrequentie 
opgevoerd tot één keer per week. “De vrouwen 
doen vooral mee vanwege het goede doel”, leggen 
de initiatiefnemers uit. “Bijna iedereen heeft in haar 
naaste omgeving met de ziekte te maken of te ma-
ken gehad. Maar natuurlijk is het ook een uitdaging 
en een unieke kans om in een vrouwenfanfare te 
spelen.” Zangeres Marjon van Iwaarden en comé-

dienne Zeeuwse Sien verlenen medewerking aan 
de twee concerten. Tijdens live-interviews praat 
presentatrice Lonneke Dagevos met twee vrouwen 
die te maken hebben (gehad) met borstkanker. 
Ook wordt een arts van Borstkankercentrum 
Zeeland geïnterviewd. 

Het idee voor Brass4BooBs is afkomstig uit Enge-
land. Daar is het initiatief bekend onder de naam 
Boobs&Brass. Deze vrouwenbrassband heeft de 
afgelopen tien jaar 162.363 pond bijeen gespeeld 
voor goede doelen die te maken hebben met de 
bestrijding en behandeling van borstkanker. “Een 
aantal jaren geleden namen enkele vrouwen uit 
Walcheren deel aan de Brassband Summerschool 
in Engeland”, licht Vivian Dagevos de aanleiding 
voor het ontstaan van de Nederlandse versie 
toe. “Tijdens die week speelde een delegatie van 
Boobs&Brass. Nadat ik terug was liet ik tijdens 
de repetitie van mijn eigen vereniging Euphonia 
uit Goes het speldje met het opvallende logo van 
Boobs&Brass zien. De vrouwen van Euphonia 
waren nieuwsgierig naar het verhaal achter dit 

vrouwenorkest en raakten enthousiast. Meteen 
werd geroepen: ‘Dat moeten we ook doen!’ Zo is 
het balletje gaan rollen.” 

Samen met haar medebestuursleden ging Vivian 
aan de slag om ook in Nederland een vergelijkbaar 
vrouwenorkest op de been te brengen. Sommige 
initiatiefnemers hebben in hun familie meege-

maakt hoe ingrijpend borstkanker is. “We hebben 
gekozen voor de fanfarevorm omdat er daarvan 
in Zeeland veel voorkomen en er veel vrouwen 
in spelen. Omdat we zelf in meerdere orkesten 
actief zijn, beschikken we over een groot netwerk. 
Daardoor ging de samenstelling van het orkest 
heel soepel.”
Brass4BooBs bereidt een gevarieerd program-
ma voor. Alle werken hebben direct of indirect 
een link met het thema. Het programma bestaat 
onder andere uit een klassiek werk, lichte muziek, 
popmuziek en een musicalwerk. Ook wordt een 
origineel fanfarewerk gespeeld. “We willen muziek 
maken voor mensen die zich aangesproken voelen 

door het citaat van Aldous Huxley: mensen raken 
juist daar waar woorden vaak te kort schieten. Wat 
we precies gaan spelen, houden we liever nog even 
voor onszelf. We kunnen wel verklappen dat er 
arrangementen worden gespeeld die speciaal voor 
Brass4BooBs zijn geschreven.”

Behalve met de twee concerten wil Brass4Boobs 
ook met de verkoop van bonbons en een op 
de Calendar Girls geïnspireerde kalender geld 
voor het goede doel in het laadje brengen. De 
opbrengst gaat naar het Borstkankercentrum 
Zeeland. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
in Vlissingen heeft dit nieuwe centrum ge-
faciliteerd. Binnen het borstkankercentrum 
wordt gewerkt met een team van verschillende 
specialisten, waarbij de persoonlijke benadering 
centraal staat. “Omdat borstkanker de meest 
voorkomende kanker is bij vrouwen hoopt Brass-
4BooBs een mooi bedrag bij elkaar te musiceren. 
We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen 
leveren aan een grotere kans op genezing en/of 
een betere kwaliteit van leven voor hen die met 
deze vreselijke ziekte te kampen hebben.” 

‘ In korte tijd hadden we    
een compleet orkest    
bestaande uit vijftig vrouwen’

In de serie Concert van de maand belicht Klankwijzer bijzondere concerten of optredens met opmerkelijke 

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. Bedoeling van deze rubriek is 

om andere verenigingen te inspireren. Stuur tips voor deze rubriek tijdig naar: redactie@klankwijzer.nl.

Concerten Brass4BooBs: zondag 8 oktober om 

14.00 uur in de Zeeuwse Concertzaal te Middel-

burg en op zondag 29 oktober om 14.00 uur in de 

Mythe te Goes. Informatie: https://brass4boobs.nl.

Het Zeeuws vrouwenorkest zet zich in voor de bestrijding en behandeling van borstkanker.
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Geen wedstrijd van haar zusjes slaat ze over. Ze is de trouwste supporter 
van majorettegroep Doskonale uit Breda. Iedere keer zit Amber Spruijt 
in haar rolstoel samen met haar vader op de eerste rij te genieten van de 
optredens. Haar grootste wens was om zelf een keer op te treden tijdens 
een echte wedstrijd. Samen met het trainersteam van Doskonale studeerde 
Amber een routine in. Ook kreeg ze een echt wedstrijdpakje en een baton. 
De commissie majorette/twirl van de BBM hield voor Amber een plaatsje 
vrij in het programma van de wedstrijd in Breda. Net voor de prijsuitrei-
king, toen de tribunes volstroomden met supporters en alle deelnemers 
op de vloer zaten in afwachting van de uitslag, zette Amber draaiend en 
zwierend in haar rolstoel een flitsende show op de vloer. Stralend van oor 
tot oor genoot ze van haar performance en het enthousiaste applaus van 
het publiek en haar collega-majorettes. Uit handen van voorzitter Ingrid 
Diender van de majorettecommissie ontving Amber voor haar optreden 
een fraaie beker. 

Een leuk initiatief van majorette- en twirlgroep Doskonale uit Breda en de Brabantse Bond van Muziekver-
enigingen (BBM). Door voor Amber Spruijt een prominent plekje in te ruimen in het programma van de 
majorettewedstrijd in Breda bezorgden ze de meervoudig gehandicapte meid de dag van haar leven.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BBM

Superfan beleeft dag van haar leven

MAJORETTE TWIRL NIEUWS

    
 

Sincerely Yours   Marco Pütz 
Sincerely Yours werd einde 2002 gecomponeerd voor het Frysk Fanfare Orkest en zijn  
dirigent Jouke Hoekstra. Deze compositie bestaat zowel thematisch als stilistisch uit telkens  
2 verschillende basisideeën. Stilistisch gezien staan in deze compositie twee stijlen tegenover 
elkaar, namelijk een lichte ’jazzy’-stijl met veel slagwerk en een ’klassieke’ schrijfwijze.  
Vanuit thematisch oogpunt gezien dient er allereerst een thema vermeld te worden welk  
op de geboortedatum van Jouke Hoekstra is gebaseerd.

Time for Outrage   Marco Pütz
Time for Outrage! is te zien als een uiting van Marco Pütz’ ongenoegen tegen alle huidige  
crises en onrecht van welke aard dan ook in de wereld. Ná het WMC ook voor fanfare 
beschikbaar!  

… in other words…    Marco Pütz
Geschreven in opdracht van fanfare Oranje Grootegast als keuzewerk voor het WMC 2017.  
De titel van dit werk verwijst naar het gegeven dat de componist altijd op zoek is naar  
iets nieuws. In deze compositie is dat een combinatie van de klank van de fanfare met de 
klanken van gestemde glazen. Beschikbaar ná het WMC! 
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Voor een optimale invulling van het begrip 
cultuuruitwisseling is het eigenlijk de bedoeling 
dat de leden van de Colombiaanse La Banda 
musical Femenina de marcha Colegio Clemencia 
de Caycedo hun Nederlandse collega’s de finesses 
van Zuid-Amerikaanse muziekstijlen bijbrengen. 
Die ambitie komt op deze tweede dag van het 
WMC Youth Camp nog niet helemaal uit de verf. 
De openingsdag van het zomerkamp is grotendeels 
verregend. De muzikanten hebben pas net kennis 
met elkaar gemaakt. Het is nog even aftasten. De 
taal vormt nog een barrière. Van de Colombiaanse 
gasten spreekt bijna niemand Engels, terwijl de 
Nederlanders de Spaanse taal niet machtig zijn. 
“Maar”, zegt Hans Asscheman, “je zult zien dat dat 
vanzelf goed komt. Kinderen gaan veel vlugger met 
elkaar om dan volwassenen. Die hebben daar geen 
enkele moeite mee.”

De Nederlands-Colombiaanse gelegenheidsband 
studeert tijdens het muziekkamp een gezamenlijke 
show in. De juryleden Henk Smit, Gary George en 
Linda Moorhouse vormen het instructieteam voor 
deze week. Om zich verstaanbaar te maken krijgt 
Smit voor aanvang van de repetitie van de slag-
werkgroep in de Aula Minor van conferentieoord 
Rolduc nog snel even een spoedcursus Spaans. Op 
de lessenaar ligt het werkje Estasals, een Colom-

biaanse traditional die door Asscheman bewerkt 
is voor de bezetting van een drumfanfare. Bij het 
instuderen komen de muzikale cultuurverschillen 
al meteen aan de oppervlakte. Terwijl de Nederlan-
ders meer zijn grootgebracht binnen de traditio-
nele marscultuur, zijn de Colombiaanse meiden 
opgegroeid met de Amerikaans georiënteerde 
rudimental slagwerkstijl. Maar de eerste groepsre-

petitie is nog geen halfuur bezig of de Nederlandse 
afvaardiging begint zich al aardig door de ritmische 
valkuilen te slaan.
Voor het Youth Camp is een korps geformeerd 
van 85 muzikanten in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. 
Ruim de helft van de band bestaat uit de leden van 
de schoolband van de meisjesschool uit Bogotá. 
De Nederlandse inbreng komt van muzikanten van 

Muziek is het middel bij uitstek om mensen met elkaar te verbinden. Het Wereld 

Muziek Concours (WMC) brengt met het programma Young Generation jonge 

blaasmuzikanten uit alle hoeken van de wereld met elkaar in contact. Dit jaar 

werd voor het eerst ook een soortgelijk project gehouden voor leden van mars- 

en showkorpsen. Jeugdige muzikanten van Nederlandse korpsen gooiden tijdens 

het Youth Camp de heupen los op swingende Zuid-Amerikaanse salsaritmes. 

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

Swingende  
kruisbestuiving tijdens 
WMC Youth Camp

Colombiaanse en Nederlandse saxofonisten spelen samen.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Laurentius Voorschoten, Tamarco Leiden, Adest 
Musica Sassenheim, Rijnmondband Schiedam 
en Sint Sebastianus Gendt. Een week lang trekken 
ze met elkaar op. Een gezamenlijk optreden in 
het volgepakte Parkstad Limburg Stadion op de 
slotdag van de mars- en showwedstrijden van het 
WMC vormt het sluitstuk van het muziekkamp. 
Slagwerker Tijmen Warmerdam (14) van Adest 
Musica heeft nog geen contact kunnen aanknopen 
met de Colombiaanse gasten. “Maar daar hebben 
we nog de hele week de tijd voor”, zegt hij. Wel heeft 
hij al wat verschillen kunnen ontdekken met de 
Colombiaanse gasten. “Het is me opgevallen dat wij 
beter marcheren.”
Voor het Colombiaanse korps maakt het bezoek 
aan het WMC deel uit van een zeventiendaagse 
trip naar Nederland. De groep heeft er al een 
verblijf van een week bij Advendo in Sneek opzit-
ten. Ook trad de band op tijdens de Vierdaagse 
in Nijmegen. “De eerste kennismaking met 
Nederland was geweldig”, kijkt Maira (19) terug. 
“Het land, de steden en de mensen, alles is leuk 
hier.” Ze vertelt dat ze met de muzikanten van 
Advendo Nederlandse en Colombiaanse dansen 
hebben uitgewisseld. “Dat was echt heel erg leuk. 
We hebben er vriendschappen aan overgehouden. 
Hebben huilend afscheid genomen van elkaar.” 
Maira heeft inmiddels ook ontdekt dat Neder-
landers pietjes-precies zijn. “Iedereen is enorm 
gedisciplineerd. De mensen streven veel meer 
naar perfectie. Iedereen komt exact op tijd op een 
afspraak. Ook zijn Nederlanders veel directer in 
hun benadering.” De uniformen van de Neder-
landse korpsen vindt ze geweldig. Ook merkt ze 
op dat de klank van de orkesten harmonieuzer is.  

Het bezoek aan Nederland is tot stand gekomen 
via Hans Asscheman. De oud-muzikant van 
Kunst en Genoegen uit Leiden is na een reis 

door Zuid-Amerika min of meer blijven plakken 
in Colombia. Hij behoort tot het instructieteam 
van het korps. Behalve de slagwerkers, geeft hij 
ook de koper- en houtgroep les. “Colombianen 
zijn niet gewend om in detail te werken. Daar 
ben ik binnen het instructieteam verantwoorde-
lijk voor.” Hij legt uit dat de banda een onderdeel 

is van een meisjesschool in Bogotá. Muziek 
maken is populair in Colombia. Het land telt 
duizenden marching bands. De meeste zijn 
verbonden aan highschools. Alleen al Bogotá 
telt 42 highschoolbands. Hoewel het orkest 
geen deel uit maakt van een sociaal programma 
om kinderen uit de criminaliteit te houden, 
hebben de meeste muzikanten het thuis niet erg 
breed. Voor de reis naar Nederland werd een 
eigen bijdrage van 150 euro gevraagd. Sommige 
leden moesten thuisblijven omdat hun ouders 
dat bedrag niet konden opbrengen. De reis is 
verder gefinancierd door fondsen en sponsoring 
uit Colombia en Nederland. De bedoeling was 
dat ook een Afrikaanse groep zou meedoen aan 
het jeugdkamp. Het WMC had daarvoor een 

crowdfundingactie opgestart. Die leverde iets 
meer dan 11.000 euro op. Te weinig om ook het 
Afrikaanse korps naar Kerkrade te halen. “Het 
is voor deze meiden de enige kans om ooit in 
hun leven naar Europa te komen of om über-
haupt naar het buitenland te kunnen gaan”, weet 
Asscheman.

Zowel de Colombiaanse als de Nederlandse 
muzikanten zijn erg leergierig. Ook na anderhalf 
uur repeteren zit iedereen nog op het puntje 
van de stoel. Merkt ook Linda Moorhouse die in 
een andere zaal van Rolduc de houtblazers les 
geeft. “Ik wil jullie complimenteren voor jullie 
aandacht en oplettendheid. Jullie doen erg je 
best”, zegt ze. Danique Duijndam (13) heeft het 
naar haar zin op het Youth Camp. De saxofoniste 
van de Rijnmondband neemt met veertien club-
genoten deel aan de muziekweek. “Het is heel 
gezellig”, zegt ze tijdens een korte pauze. “Ik heb 
in de korte tijd dat we nu samen zijn al vrienden 
kunnen maken.” Ook in muzikaal opzicht heeft 
Danique al nieuwe ervaringen opgedaan. “We 
spelen hún muziek. Dat zijn we niet gewend. Het 
swingt veel meer dan de stukken die wij door-
gaans spelen. Echt wel leuk om hiermee kennis 
te maken.” 

‘Het is voor deze meiden de 
enige kans om ooit in hun  
leven naar het buitenland  
te kunnen gaan’

Jurylid Henk Smit leidt de exercitierepetitie van Nederlandse en Colombiaanse muzikanten.

Trompettiste Paula (8) is de jongste muzikant 

van het Colombiaanse orkest.  
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Pro Honore et Virtute (voor eer en deugd) 
ontstond meer dan een eeuw geleden vanuit de 
lokale gemeenschap in het Brabantse kerkdorp 
Son en Breugel. Anno 2017 telt de stichting Pro 
Honore et Virtute 250 leden en zeven muziek-
gezelschappen en verzorgt ze muzieklessen voor 
83 leerlingen op elf verschillende instrumenten. 

Het harmonieorkest, de opleidingsharmonie, 
het samenspeelorkest, de malletgroep, de leer-
lingpercussiegroep, blaaskapel De Bloaskaken 
en seniorenorkest Sonore. Hoe houd je zo’n 

brede vereniging al zo lang succesvol in stand? 
Zit dat alleen in het hoge muzikale niveau van 
het A-orkest, zijn het de vele optredens of is het 
jeugdbeleid de doorslaggevende succesfactor? 
Bestuurslid Hans Waals geeft onbewust een ant-
woord op die vraag: Pro Honore et Virtute (kort-
weg Pro Honore) is sterk geworteld in de lokale 
gemeenschap. “Ik ben zelf geen muzikant, mijn 
vrouw wel. En onze twee kinderen zijn opgeleid 
bij Pro Honore. Ik voel me persoonlijk betrokken 
en zie dat de club veel voor de bevolking van Son 
en Breugel betekent. Daar zet ik me graag voor in.” 

Op hoogtijdagen is Pro Honore muzikaal 
present, zoals bij de dodenherdenking, met 
carnaval, de intocht van Sinterklaas en ook op 
Koningsdag. Op aanvraag worden zelfs serena-
des voor huwelijksjubilea verzorgd. 
De omvangrijke jeugdafdeling vormt de basis. 
“Eigenlijk hebben we de functie van de tra-
ditionele muziekschool overgenomen”, stelt 
Waals. “Leerlingen hebben bij ons de keus uit elf 
instrumenten en de lessen worden gegeven door 
gekwalificeerde docenten.” Leerlingblazers leren 
al snel samen spelen in het samenspeelorkest om 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van Stichting Pro Honore et 

Virtute uit Son en Breugel. 

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: RUTGER VAN DER HEIJDEN (ORKESTFOTO) / HANS WAALS

Het muzikale hart 
van Son en Breugel

Het harmonieorkest Pro Honore et Virtute.

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL
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door te stromen naar de opleidingsharmonie. 
Slagwerkleerlingen trekken samen op in de leer-
lingpercussiegroep. Het eerste divisie harmonie-
orkest is het paradepaardje van de vereniging met 
op dit moment zestig leden. “Ons doel is om met 
tachtig muzikanten deel te nemen aan het eerstvol-
gende concours in 2020”, zegt Waals. Die stip op de 
horizon is gezet ten tijde van de dirigentenwissel. 
“Begin dit jaar gaf onze dirigent Martien Maas te 
kennen dat hij het stokje na 24 succesvolle jaren 
wilde overdragen.” Zijn opvolger werd de jonge 
Johan Smeulders. Hij werkte zijn plannen uit in een 
meerjarenplanning, in samenspraak met de leden 
en het bestuur. Waals is er blij mee: “Je merkt dat 
zoiets voor nieuwe energie en ambitie zorgt binnen 
de club. We kijken nu 4 à 5 jaar vooruit en zorgen 
voor balans en variatie in de optredens en activitei-
ten voor alle muzikanten, jong en oud.” 
 
In november organiseert Pro Honore een jeugdpr-
omsconcert Music in Blue 2017 met medewerking 
van zeven jonge lokale artiesten. “Allemaal in de 
leeftijd tussen 15 en 19 jaar; een concert voor en 
door de jeugd van Son en Breugel, mooi hè?”, vindt 
Waals. Ook in de organisatie van concerten hebben 
de leden zelf een rol. “Je kunt het als bestuur niet 
alleen. Zeker bij een harde kern van leden is er altijd 
bereidheid om een stapje meer te zetten en we mer-
ken dat we dat met steeds meer leden samen doen.”

Sommige muzikanten spelen mee in meerdere ge-
zelschappen van Pro Honore. Zo speelt een aantal 
slagwerkers niet alleen in de malletgroep maar ook 
bij het harmonieorkest. Anderen doen in carnavals-
tijd graag mee met De Bloaskaken, van oudsher de 
hofkapel van de plaatselijke carnavalsvereniging, 
maar ook muzikaal inzetbaar bij buurtfeesten. 
Er is ook ruimte voor volwassenen die niet in het 
A-orkest willen of kunnen spelen. Bijvoorbeeld in 
het seniorenorkest Sonore, dat op woensdagoch-
tend repeteert onder leiding van Harrie Scheutjens. 
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de hechte en be-
vriende club muzikanten inmiddels de 70 jaar ruim 

gepasseerd is, voelen het seniorenorkest Sonore en 
zijn 25 leden zich na 25 jaar nog steeds jong.  
 
De stichting maakt gebruik van een eigen thuis-
honk voor vrijwel alle wekelijkse repetities en 
lessen. “Het Vestzaktheater staat helaas op de 
nominatie om afgebroken te worden”, vertelt Waals. 
Toch maakt hij zich geen zorgen over de huisves-

ting. Pro Honore kent een groot draagvlak binnen 
de gemeenschap en gemeentelijke instanties. “Wij 
zijn gelukkig betrokken bij de ontwikkelingen 
rond een nieuw gemeenschapshuis. Er ligt nu een 
ontwerp waarbij ook rekening gehouden is met 
onze wensen”, vertelt Waals. 
 
Daarnaast kan men rekenen op de steun van de 
ruim 200 leden tellende Stichting Vrienden van de 
Harmonie. “We trakteren onze Vrienden elk jaar 
op een gratis Grand Merci Concert, want we zijn 
heel blij met hun financiële ondersteuning. Die 
gebruiken we onder andere voor investeringen in 

het instrumentarium en het uitvoeren van con-
certen.” Met 83 leerlingen in opleiding is dat zeker 
geen overbodige luxe. Ook sponsors verbinden 
hun naam graag aan de activiteiten van Pro Honore. 
Het recent gehouden Maestro Concert kende niet 
alleen zeven lokale maestro’s die de strijd op de 
dirigeerbok met elkaar aangingen, maar werd ook 
gesteund door dertig lokale sponsors!    
 
Nieuwe muzikale plannen zijn gericht op meer-
waarde voor de lokale gemeenschap. Zo wordt 
bijvoorbeeld koningsnacht in Son en Breugel nu 
nog niet echt zo uitbundig gevierd. “De jeugd gaat 
dan naar het nabij gelegen Eindhoven”, zegt Waals. 
“We vinden het jammer dat er in de eigen gemeente 
niet wat meer reuring is op zo’n feestdag. Dus we 
zijn nu in overleg met de plaatselijke Oranjevereni-
ging om te kijken of we samen optredens en andere 
feestelijkheden op touw kunnen zetten tijdens 
Koningsnacht 2018.” Daarnaast zijn er volop plan-
nen voor bijvoorbeeld een promsconcert en een 
theatershow én kijken we vooruit naar de viering 
van 75 jaar bevrijding in september 2019.”  

‘Zeker bij een harde kern  
van leden is er altijd  
bereidheid om een  
stapje meer te zetten’

Verenigingsprofiel
Naam: Stichting Pro Honore et Virtute 

Son en Breugel. 
Opgericht: 1914. 

Aantal leden: 250. 

Repetitielocatie: Vestzaktheater 

Son en Breugel. 

Website: www.phev.nl.

Met 83 leerlingen in opleiding valt er regelmatig wat te vieren.
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Componist Jan Tekstra kent de kracht van ama-
teurmuziekverenigingen. Zijn keuze om voor 
de muzikale omlijsting van de musical-theater-
productie Het Verzet Kraakt een beroep te doen 
op blaasorkesten is geen toeval. “De enorme 
energie die ik in het verleden met vergelijkbare 
projecten uit zo’n groep mensen vrij heb voelen 
komen, is voor mij een belangrijke motivatie 
geweest om het zo aan te pakken.” 

Het Verzet Kraakt vertelt het verhaal van de 
grootste bankroof ooit in Nederland. Op 
woensdag 15 november 1944 overvallen twaalf 
mannen het filiaal van De Nederlandsche Bank 
in Almelo. Via een tip heeft de verzetsgroep ver-
nomen dat de Duitsers er 46,1 miljoen gulden 
hebben opgeslagen. Geld dat het verzet goed 
kan gebruiken om de stakingskas voor spoor-
wegambtenaren aan te vullen. Die hebben het 
werk neergelegd om de opmars van de Duitsers 
te saboteren. De Nederlandse regering geeft 
vanuit Londen schriftelijk toestemming voor de 
bankroof. De overval lukt. Binnen een uur zijn 
dertien geldkisten vol coupures van 25 en 100 
gulden in de vrachtwagen geladen. Een paar we-
ken later eindigt de verzetsdaad in een tragedie. 
De Duitsers vinden het geld weer terug en een 
deel van de verzetsmannen wordt opgepakt. Een 
enkeling overleeft de oorlog. 

Tekstra is zanger, liedjesschrijver, producer en 
coach. Hij schreef onder meer de hits Je hoeft 

niet naar huis vannacht en Vrij zijn voor Marco 
Borsato. Ook werkt hij veelvuldig voor musical, 
televisie en film. Hij legt uit dat de keuze om 
voor de muzikale omlijsting van de productie 
lokale harmonieorkesten in te schakelen ook 
vanuit sociologisch perspectief is ingegeven. 
Doordat amateurverenigingen doorgaans een 
grote achterban hebben, ontstaat er volgens 
Tekstra automatisch een groter draagvlak vanuit 
de regio. “In Twente is blaasmuziek van oudsher 

van zeer hoog niveau. Veel orkesten spelen in de 
eerste, tweede of derde divisie. Een extra aan-
knopingspunt is dat vrijwel alle orkesten tijdens 
de oorlog doorspeelden, ook al vielen er door 
vele persoonlijke drama’s gaandeweg steeds 
meer muzikanten af.” Hij is ervan overtuigd dat 
een breed gedragen gevoel van saamhorigheid 
een project als dit tot een succes kan maken. 
“Het is van belang dat we iets maken dat ‘van 
ons’ is in plaats van ‘van mij’. Daarom kies ik 

Twentse harmonieorkesten vervullen deze maand een prominente rol in de 

musical- en theaterproductie Het Verzet Kraakt.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BJORN VAN ELST

Twents project toont de 
kracht van blaasorkesten

De cast tijdens de repetitie in de voormalige textielfabriek van Ten Cate.

BLAASMUZIEK EVENEMENT 
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ervoor om te werken met een selectie van de vele 
orkesten die deze regio rijk is.”

Het theaterspektakel speelt zich af in een grote 
voormalige textielfabriek van Ten Cate op het 
Indiëterrein aan de rand van het centrum van 
Almelo. Met de trein De Blauwe Engel uit het 
spoorwegmuseum als decor waant het publiek 
zich op een station in oorlogstijd. Maar liefst 
twintig uitvoeringen staan op het programma. 
De voorstelling is deze week in première gegaan 
en duurt nog tot en met 23 september. Per voor-
stelling is plaats voor 1250 personen. Een aantal 
uitvoeringen is reeds uitverkocht. Behalve de 
muzikale omlijsting bestaan ook de cast en het 
productieteam uit zowel profs als amateurs.

Jos Pijnappel arrangeerde de muziek voor 
harmonieorkest en is tevens de muzikaal leider 
van het project. “De muziek is allemaal volle-
dig nieuw”, zegt hij. De liedjes en teksten zijn 
gecomponeerd door Jan Tekstra, de grotere 
werken en underscores door Floris Verbeij. 
Ik heb alle muziek geïnstrumenteerd voor de 
harmoniebezetting.” Hij legt uit dat het een 

muziektheaterstuk is met veel gesproken tekst. 
De kleinere liedjes worden gespeeld door een 
combo. Het orkest komt per voorstelling zo’n 20 
tot 25 minuten in actie. Pijnappel: “De stijl van 
de muziek is lastig te duiden. Denk een beetje 
aan een combinatie van filmmuziek en luister-
liedjes, maar niet licht/populair. De muzikanten 
zitten praktisch op het speelveld, duidelijk in het 
zicht van het publiek. Speciaal hiervoor is een 
orkestbak uitgegraven van 14 bij 8 meter.”

De Vriezenveense Harmonie nam in augustus 
de hele voorbereiding op zich. In die periode 
werden alle delen gemonteerd en vonden de 
try-outs, generale repetities en premièrevoor-
stellingen plaats. Daarna neemt de combinatie 
Harmonie Orkest Twente (Enschede)/Con-
cordia Hengelo het stokje gedurende zeven à 
acht voorstellingen over. De laatste serie van 
eveneens zeven tot acht uitvoeringen komt voor 
rekening van de Hellendoornse Harmonie en 
Harmonie Wierden.

In het voorprogramma speelt een selectie van 
de Almelose harmonieën marsmuziek uit de 

periode rond 1945 een nieuwe mars gebaseerd 
op het thema van de voorstelling: De Muziek 
Stopt Nooit. Pijnappel: “Dit thema verwijst naar 
de muziekverenigingen die tijdens de oorlog 
gewoon doorspeelden, ook al kon het zomaar 
zijn dat er bij de volgende repetitie enkele leden 
minder waren. De muziek stopte nooit en gaf 
mensen saamhorigheid, kracht en hoop.”
In de aanloop naar de theatervoorstelling kon 
het publiek bij zes Twentse musea terecht voor 
exposities met verhalen en portretten van de 
mensen achter deze bijzondere verzetsdaad. In 
2019, 75 jaar na de overval, gaat een community 
film geschreven door Tom Egbers in première. 
Daarmee willen de initiatiefnemers de jaren 
1944-1945 in Twente in het algemeen en de 
grootste bankroof in het bijzonder verankeren in 
het nationaal geheugen. 

Zie voor de complete speellijst en meer informatie: 

www. hetverzetkraakt.nl.

NEW NEW

Distributed by www.jtmusic.nl

REACH NEW HEIGHTS
 reeds  

for saxophone and clarinet

AP V21 FAMILY JT 215x136.indd   1 29/03/2017   15:15
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Energie en enthousiasme straalden van de deelnemers af. De wisselwerking  

met het publiek maakte van de 18e editie van de Open Dutch Showcorps  

Championships (ODSC) in Assen weer een feestje. Maar het kan allemaal nog 

een leveltje hoger. Beter inzicht in de opzet en intentie van het jurysysteem kan 

het niveau van de optredens nog verder verbeteren. Juryvoorzitter Paul Doop  

blikt terug op de ODSC en breekt en passant een lans voor de showbandwereld. 

“Het is echt veel moeilijker dan menigeen denkt.”

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: WIM STOOF

‘ Shows zijn veel 
 aantrekkelijker 
 geworden’

Het Kamper Trompetterkorps won in de topklasse.

SHOW MARS PERCUSSIE VERSLAG
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Juryvoorzitter Paul Doop maakt na een lang en 
enerverend dagje ODSC de balans op. Tevreden 
constateert hij dat het One World System, waarbij 
hij zelf aan de wieg stond, inmiddels zijn vruchten 
heeft afgeworpen. “De showbands hebben sinds 
de invoering van deze beoordelingssystematiek 
echt een grote vlucht voorwaarts genomen”, zegt 
hij. Jammer vindt hij dat de muzikale kwaliteit van 
de showbands regelmatig in twijfel wordt getrok-
ken. Doop is daar heel stellig in. Een vergelijking 
met een harmonie- of fanfareorkest gaat wat hem 
betreft niet helemaal op. “Iedereen die dit verge-
lijk trekt, nodig ik graag uit om eens mee te re-
peteren met een showband’, vervolgt Doop. “We 
vragen van de showbandmuzikant best veel. Hij 
moet nadenken over de te spelen muziek en de 
daarbij behorende dynamiek. Tegelijkertijd moet 
hij figuren lopen die soms elkaar iedere 4 of 8 
tellen opvolgen. Vaak ook nog achter- of zijwaarts 
lopend. Performen als een acteur en lopen op een 
tempo van 160 bpm. Dat is echt een grote opgave 
waar veel trainingsuren in zitten. Natuurlijk loopt 
de muzikale kwaliteit van de diverse korpsen 
soms sterk uiteen, maar het is niet zo dat je van 
een showband dezelfde muzikale prestaties mag 
verwachten als van een harmonie of fanfare. Die 

vergelijking vind ik geheel onterecht. Dat is geen 
excuus voor een slecht of matig muzikaal niveau. 
Het gaat erom wat reëel bekeken als maximaal 
haalbaar mag worden verwacht.” Ook een vergelij-
king met het niveau van bijvoorbeeld DCI-korp-
sen loopt volgens hem mank. Doop: “De meeste 
verenigingen hebben een beperkt aantal uren per 
week waarbinnen ze deze mooie hobby uitvoeren. 
DCI-korpsen repeteren gedurende de zomer 
bijna drie maanden lang iedere dag van ’s morgens 
tot ’s avonds. De muziek is van tevoren thuis al 
ingestudeerd en tijdens de maandelijkse muziek-
kampen gerepeteerd. In Nederland zou het al 
helpen als de muziekscholen zich meer gingen 
verdiepen in hoe ze de showbands kunnen helpen 
bij de muziekopleidingen.”

Doop heeft zowel als juryvoorzitter als in de rol 
van jurylid voor het onderdeel Overall Effect 
genoten van de 22 korpsen die net voor de 
zomervakantie in het stadion van Achilles 1894 
in Assen de arena betraden. “Het niveau was heel 
wisselend en dat is eigenlijk altijd wel zo op een 
concours. Dat komt natuurlijk ook omdat de lat 
ieder jaar hoger komt te liggen. In iedere klasse 
was het ongekend spannend. De verenigingen die 
met hun jeugdkorps op de ODSC waren, mogen 
zeer trots zijn op de resultaten. Ze hebben een 
mooie toekomst in het vooruitzicht. Die puurheid 
in hun performance is aanstekelijk en prachtig 
om te zien. Mooi was ook dat er maar liefst drie 
verenigingen in de Basisklasse promotie naar 
de Middenklasse verdienden. Het Jong Kamper 

‘We lopen nog gewoon 
 figuurtjes zonder na te 
 denken over de logica en 
constructie daarvan’

Muzikale overmacht door de Rijnmondband. 
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Trompetterkorps, dat vorig jaar nog uitkwam in 
de Jeugdklasse, stormde bijna letterlijk meteen 
door naar de Middenklasse. Geweldig. Ook mooi 
om te zien hoe Jong Advendo als jeugdkorps zich 
in de Middenklasse kan handhaven. In de Top-
klasse waren de producten zoals je mag verwach-
ten kwalitatief hoogwaardig. De Rijnmondband 
met zijn superieure muzikale overmacht en het 
Kamper Trompetterkorps dat het publiek volle-
dig meenam door de combinatie van muzikale en 
visuele effecten waren absolute topattracties.”

Terugkijkend op de titelstrijd concludeert Doop 
dat de korpsen steeds beter uit de voeten kunnen 
met de begrippen General Effect/Overall Effect. 
In het begin werden deze beoordelingsrubrie-
ken vaak vertaald in het spelen van bekende 
muziek. Dat er meer achter schuil gaat dan 
populaire nummers spelen, begint steeds meer 
door te dringen. “Aanvankelijk werden de diep-
gang van het showproduct en de verschillende 
niveaus van effect nauwelijks meegenomen. Dat 
wordt steeds beter begrepen. Veel producten 
zijn hierdoor ook veel aantrekkelijker geworden. 
Absoluut een pluspunt.”
Daar staat volgens Doop tegenover dat de 
achterliggende gedachte achter de onderdelen 
Visual Ensemble en Visual Performance bij 
veel korpsen nog niet tussen de oren zit. “Het 
gaat er hierbij niet alleen om of je op het juiste 
moment het figuur neerzet, maar vooral ook om 
wát je daar ontworpen hebt qua constructie en 
variatie en hóe je daar dan komt. Dan hebben 
we het over looppaden en op welke manier aan 

de muzikant wordt gevraagd om op die plek te 
komen. Niet meer door er in 32, 16, 8 of 4 tellen 
te zijn - en dus ook niet eerder of later - maar ook 
of er bewegingen moeten worden gemaakt ter-
wijl ze lopen en spelen. Dat noemen we ‘lagen’ 
in het visuele boek. Dit wordt vaak niet begre-

pen terwijl we dit soort aspecten in de muziek 
heel vanzelfsprekend vinden. Daar wordt ook 
gekeken naar de verschillende lagen (harmonie/
constructie) en of die logisch zijn geschreven 
(muzikale zinnen). In de choreografie werd 
dit lange tijd niet toegepast. En ook nu nog zie 
je dit niet altijd terug. We lopen nog gewoon 
figuurtjes zonder na te denken over de logica 
en constructie daarvan. In de muziek willen we 
graag dynamiek horen en variëteit, maar ook 
samenhang. In het visuele product is dat niet 
anders. Alleen zijn we dat in Nederland vanuit 
onze militaire traditie niet gewend. Dit betekent 
niet dat je allemaal massaal moet gaan dansen of 
alleen maar theatermuziek moet spelen. Het kan 
ook met goede marsen en een strakke exercitie. 
Je ziet dat veel korpsen deze beide onderdelen 
nog best lastig vinden. De tijd is voorbij dat 
showontwerp een kwestie is van figuren creëren 

in de muziekmaten die ervoor staan. Net zoals 
in de muzikale arrangementen en composities 
zoeken we ook hier naar de kwaliteit, creativiteit, 
variëteit en dynamiek.”

Om nog meer resultaat te halen uit het One Wor-
ld System zou het volgens Doop goed zijn als de 
achterliggende gedachte en de intentie van deze 
beoordelingssystematiek binnen het werkveld 
nog verder uitgediept zou worden. “Het One 
World System, dat op basis van de visie die we in 
Nederland hebben vertaald is naar het Natio-
naal Show Reglement, is helemaal gebouwd om 
verenigingen de maximale input te geven om te 
kunnen groeien in kwaliteit. Het systeem heeft al 
vele malen bewezen te werken. Als een vereniging 
geweldig muzikaal presteert, zie je dat terug in de 
punten op dat onderdeel. Datzelfde geldt voor 
het visuele aspect en voor het general effect. Uit 
de mix van deze punten komt de totaalscore. 
Alleen goed muziek maken is dus niet voldoende 
om te winnen, net zo min als alleen maar moeilij-
ke figuren lopen of je show volledig afstemmen 
op effect. Het zou goed zijn als het kader van 
de verenigingen, maar ook de bestuurders, zich 
meer zouden verdiepen in het jurysysteem zodat 
ze beter gaan begrijpen dat deze methodiek een 
vereniging echt verder kan brengen.”

Tot slot heeft Doop nog een tip: een showproduct 
hoeft niet per se een verhaallijn of een thema te 
hebben. Een aantrekkelijke muziekkeuze waarbij 
de choreografie de muziek versterkt, kan ook 
prima zijn. “Als je kiest voor een thema of een ver-
haal, ga dan op een afstand het product bekijken 
en beluisteren en schrap alles wat afleidt van het 
thema of verhaal. Korpsen doen vaak te veel op 
het veld waardoor de essentie verloren gaat. Vaak 
geldt ‘less is best’. Tegen de korpsen die gewoon 
een leuke selectie muziek willen spelen, zeg ik: 
top, vooral doen. Maar zorg dat de choreografie 
helemaal de sfeer uitademt van de muziek.”  

Voor de uitslag zie de uitslagenpagina elders in dit 

blad.

‘De tijd is voorbij dat 
 showontwerp een kwestie   
is van figuren creëren’

Jong Kamper Trompetterkorps won de wildcard voor deelname aan de Taptoe Groningen. 
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Dat muziek effect heeft op het brein van mensen 
die lijden aan dementie is bekend. Neuroweten-
schapper Tim Leufkens legt nog eens uit waarom. 
“Het luisteren naar persoonlijke en favoriete 
muziek heeft een klinisch bewezen positief effect 
op de verbetering van het algemene welzijn van 
mensen met dementie. Het zorgt er onder andere 
voor dat deze patiënten een verbeterde gemoeds-
toestand krijgen en ze beter met hun verzor-
gers kunnen communiceren. Bovendien hoeft 
medicatie in significant mindere mate te worden 
toegediend.” De Koninklijke Biltse Harmonie wil 
met het benefietconcert Demenz, een eerbetoon 
aan dementie dan ook niet alleen geld, maar ook 
zoveel mogelijk (oude) iPods ophalen. De stich-
ting Music and Memory maakt de ingezamelde 
muziekspelers geschikt voor mensen met de-
mentie. Het luisteren naar hun lievelingsmuziek 
op hun eigen iPod brengt bij dementiepatiënten 

herinneringen tot leven. Het maakt communica-
tie met hun omgeving weer mogelijk.
Leufkens is niet alleen wetenschapper maar te-
vens het brein achter de multimediale productie 
Demenz. Daarin worden de drie stadia van het 
verloop van de ziekte muzikaal verklankt. De 
achteruitgang in geheugen, cognitie, functione-
ren en het verlies van persoonlijkheid vormen de 
rode draad. Maar ook tussentijdse ‘oplevingen’ 
zijn herkenbaar. Demenz (Duits voor dementie) 
is een gezamenlijke productie van wetenschap-
per Tim Leufkens, componist Vincent Cox en di-
rigent Frank Marx. Het werk wordt tijdens 
het concert in Hilversum uitgevoerd door de 
slagwerkgroep en een blazersensemble van har-
monie Sint Michaël van Thorn in samenwerking 
met sopraan Claudia Couwenbergh, tenor Pa-
scal Pittie, vrouwenkoor Thorensis en dansers. 
Het vroege, midden en late stadium van de ziek-

te wordt in beeld gebracht met illustraties van 
Harry van Meurs. Demenz ging begin 2016 in 
première. Leufkens is blij dat de compositie 
voor dit doel opnieuw wordt opgepakt. “Het is 
de basis gaan vormen van een bewustwordings-
proces. We zijn gaan beseffen dat we met zijn 
allen moeten strijden tegen deze verschrikkelij-
ke ziekte. Zolang er geen geneesmiddel wordt 
gevonden zal dementie in 2040 de belangrijkste 
doodsoorzaak vormen in Nederland. Tijd voor 
actie dus!”
Leufkens verzorgt tijdens de benefietmanifesta-
tie een mini-college. Hij is niet de enige spreker 
die middag. Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar 
klinische neuropsychologie en onder meer 
bekend van zijn tv-lezingen in De Wereld Draait 
Door, laat in het tweede deel van het program-
ma de positieve effecten van muziek op het 
brein horen, zien en voelen. Daarbij wordt het 
luisterpubliek actief betrokken. De voordracht 
wordt ondersteund door het Groot Harmonie-
orkest van de Koninklijke Biltse Harmonie met 
een muzikaal interactief programma. Verder 
zingt Angela Groothuizen, presentatrice van het 
televisieprogramma Voor ik het Vergeet, liedjes 
met een link naar het thema. Ze wordt daarbij 
begeleid door de Biltse Harmonie en organist 
Nico Brandsen. Aan het concert verlenen 
diverse organisaties op het gebied van Alzheimer 
medewerking.  

Niet alleen geld, maar ook iPods inzamelen. De Koninklijke Biltse Harmonie grijpt Wereld  

Alzheimer Dag (21 september) aan om aandacht te vragen voor dementie. Dat gebeurt  

zondagmiddag 24 september met het belevings-benefietconcert Demenz, een eerbetoon  

aan dementie in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: VINCENT COX

Biltse Harmonie op de 
bres voor Alzheimer

Demenz, een eerbetoon aan dementie: zondag 

24 september, 14.30 uur, Muziekcentrum van de 

Omroep Hilversum. Meer informatie:  

www.mcogebouw.nl/agenda.

ALGEMEEN EVENEMENT
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Bij de toekenning van de prijs gaat het niet 
alleen om concerten van blaasorkesten met een 
bijzonder muzikaal programma of in een buiten-
gewone entourage of setting, maar bijvoorbeeld 
ook om choreografische vernieuwingen binnen 
de majorette- en twirlsector (een majoretteop-
treden met een groot klassiek orkest) of een ver-
frissende creatieve invulling van activiteiten in 
de show- en slagwerkwereld. Ook vernieuwende 
projecten en ontwikkelingen op het gebied van 
educatie en organisatie kunnen meedingen naar 
de award. “Voor de prijs komen alle geledingen 
binnen de KNMO in aanmerking”, benadrukt 
vicevoorzitter Toon Peerboom. “Het belang-
rijkste is dat er sprake is van vernieuwing. Als 
het vernieuwende aspect ontbreekt, gaan we 
niet over tot toekenning. Ook al zijn er twintig 
activiteiten aangemeld.”
Voor de opzet van de KNMO Award heeft een 
vergelijkbaar initiatief van de Belgische muziek-
organisatie Vlamo model gestaan. De jaarlijkse 
toekenning van de Vlamo Award heeft al vele 
innovatieve initiatieven voortgebracht. Peer-
boom hoopt dat de formule ook in Nederland 
aanslaat. “Met deze regeling willen we innovatie 
en creativiteit bevorderen. Daar kun je nooit ge-
noeg van hebben. We hopen hiermee te bereiken 
dat verenigingen meer gaan nadenken over hoe 
ze hun activiteiten invullen. Met de good prac-
tices die hieruit voortvloeien hopen we andere 
verenigingen weer te kunnen prikkelen.”
Een jury bestaande uit vijf leden (een lid van het 
Algemeen Bestuur, drie artistieke mensen uit 
de sector, waarvan een met een visuele achter-
grond, en een lid van het Dagelijks Bestuur als 
voorzitter) beoordeelt de ingediende projec-
ten. De winnaar ontvangt behalve de KNMO 

Award een prijs van 3.000 euro. Verder zijn er 
aanmoedingsprijzen van 1.500 en 1.000 euro. 
Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het 
‘hoe’) is ook de impact van het project een van 
de beoordelingscriteria. Gekeken wordt naar 
de beleving bij publiek en muzikanten en of de 
interactie en communicatie die van de activiteit 
uitgaat een blijvend effect hebben. Aanmelden 
van projecten voor de eerste KNMO Award 
kan tot 1 januari 2018. Alle voorstellen worden 
door de jury besproken en gewogen. Van alle 
inzendingen gaan er drie door naar de finaleron-

de. Deze drie worden door de jury bezocht en in 
de praktijk bekeken. De einduitslag volgt tijdens 
het KNMO Congres in november 2018.  

De KNMO wil de creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren door vernieu-

wende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwik-

kelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award. 

Voor de winnaar ligt, behalve eeuwige roem, een bedrag van 3.000 euro klaar.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

KNMO beloont pioniers

Aanmelden van projecten voor de KNMO Award 

kan door het indienen van het projectplan of een 

gedetailleerde omschrijving van het project via: 

info@knmo.nl onder vermelding van KNMO Award. 

De inzendtermijn voor de eerste editie sluit op 1 

januari 2018.  

Onder andere bijzondere cross-overs komen in aanmerking voor de KNMO Award.

ALGEMEEN NIEUWS
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Patchwork is van 30 september tot en met 1 
oktober in Rotterdam Ahoy het thema van de Na-
tionale Taptoe 2017. Kleuren, culturen en stijlen 
worden als een lapjesdeken met elkaar verbon-
den. Het artistieke team zet daarmee de lijn van 

de voorgaande jaren door: de taptoe als muziek-
show met traditionele elementen, verweven met 
verrassende cross-overs. Gesprek met artistiek 
leider majoor Arnold Span, Stafdirigent bij het 
Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht.

Op de website www.nationaletaptoe.nl 
wordt gesproken over een music show. In 
hoeverre kun je nog spreken van een taptoe?
Span: “De Nationale Taptoe is en blijft een 
militaire taptoe. Je ziet dat aan de kernwaar-

Het artistieke team van de Nationale Taptoe werkt voortdurend aan de   

vernieuwing van het traditionele concept. Met grote themablokken, waarin  

verschillende acts naast elkaar in plaats van achter elkaar het middenterrein 

betreden, is een formule gevonden die aanslaat bij een grotere doelgroep.   

Maar de kernwaarden van de klassieke taptoe worden in ere gehouden.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING MINISTERIE VAN DEFENSIE / FV MEDIA PRODUCTIES

Nationale Taptoe: 
kernwaarden in een 
eigentijds jasje

Majoor Arnold Span leidt de finale van de Natrionale Taptoe.

SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT
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den zoals de grote openingsfanfare, een mooi 
eerbetoon aan de veteranen, orkesten met 
marsmuziek en de finale met een koraal, het 
signaal taptoe en het Wilhelmus. Uit onder-
zoek blijkt echter dat diverse doelgroepen 
in de Randstad niet weten wat een taptoe is. 
Vandaar dat we de subtitel Indoor Military 
Music Show hebben toegevoegd.”

Betekent dit dat de formule van een tradi-
tionele taptoe langzaam tegen zijn houd-
baarheidsdatum aanloopt?
“Nee. Er blijft altijd een doelgroep voor de tra-
ditionele taptoe, het marcheren en de militaire 

marsmuziek. Die doelgroep is echter kleiner dan 
pakweg dertig jaar geleden. Dat leidt ook bij ons 
tot de discussie of we de kernwaarden moeten 
loslaten en een populaire muziekshow zouden 
moeten maken. De kernwaarden staan bij ons 
echter als een paal boven water. We verwerken 
deze basiselementen in een totaalprogramma 
waarin veel te horen, te zien en te beleven valt. 
Dit totaalprogramma, dat ik in teamverband met 
Machiel van der Stelt, Gert Jansen, Bart Beun 
en Felix Lemmens heb ontwikkeld, blijkt aan te 
slaan bij een bredere doelgroep. In de afgelopen 
dertig jaar zijn er onopgemerkt veel ontwikke-
lingen geweest. Mensen zijn gewend aan goede 

De voorstellingen van de Nationale Taptoe 2017 

in Ahoy Rotterdam zijn op vrijdag 29 september 

(13.30 uur en 20.00 uur) met tijdens de middag-

voorstelling extra’s voor veteranen; zaterdag 30 

september (14.00 uur en 20.00 uur) en zondag 1 

oktober (14.00 uur). Ga naar www.nationaletap-

toe.nl voor het programma, tickets, OAD-aanbiedin-

gen en de veteranenvoorstelling. 

Speel mee met topklarinettisten  
op Nationale Taptoe 
Een unieke kans voor amateurklarinettisten om op te treden met topklarinettisten in de arena 

van Rotterdam Ahoy. De Nationale Taptoe haalt tijdens de voorstelling van 30 september de 

klarinet voor het voetlicht. Alle klarinettisten van de deelnemende Nederlandse militaire orkesten 

en diverse solisten treden in een grote formatie gezamenlijk op. Ook amateurklarinettisten 

kunnen meedoen. De Nationale Taptoe biedt in samenwerking met de Buffet Crampon Groupe 

zaterdag 30 september amateurklarinettisten een gratis klarinetclinic aan in Rotterdam Ahoy. In 

de ochtenduren wordt onder leiding van Erik van Deuren, freelancer bij vrijwel alle Nederlandse 

symfonieorkesten en hoofdvakdocent basklarinet aan het Conservatorium van Amsterdam, een 

speciaal werk van Aafke Romeijn ingestudeerd. ’s Middags wordt het stuk met solist Julien Hervé 

(foto), eerste klarinettist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, uitgevoerd tijdens de mati-

neevoorstelling van de Nationale Taptoe. De rest van de show mag je als toeschouwer vanaf de 

tribune bekijken. Ook koffie/thee en lunch zijn inbegrepen. Deelname staat open voor bes-, es- of 

basklarinettisten vanaf A-diploma tot semiprofessioneel. Aanmelden kan tot 15 september via het 

inschrijfformulier op www.nationaletaptoe.nl.

Pipes & Drums zijn populair op de taptoe 

faciliteiten, er is video, beter licht en geluid en 
de muzikale referentie is anders dan toen. In die 
ontwikkelingen proberen we mee te gaan. Wat 
mij betreft is de Nationale Taptoe springlevend 
en heeft deze wel degelijk toekomst.”
 
Hoe krijgt de uitwerking van dit totaalpro-
gramma in de praktijk gestalte?
“We programmeren grote themablokken waarin 
items naast elkaar in plaats van achter elkaar 
staan. Een voorbeeld: de link met de amateurwe-
reld wordt dit jaar onder meer gelegd met optre-
dens van een selectie van twirlers van de NBTA. 
Maar we gaan niet kiezen voor een blokje twirl, 
gevolgd door een blokje blaasmuziek en weer 
gevolgd door een blokje met zang. Nee, terwijl 
een orkest speelt en marcheert, wordt er gedanst 
en gezongen. Orkesten, solisten en gastarties-
ten worden zo gezamenlijk onderdeel van een 
indoor militaire muziekshow waarin tradities 
en vernieuwing samenkomen. Die combinaties 
versterken elkaar. Die lijn is succesvol gebleken.”
Artistiek leider Span licht een tipje van de sluier 
op. Bij het eerbetoon aan de veteranen wordt 
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samengewerkt met atleten van The Invictus 
Games, een soort paralympics voor (oud-)mi-
litairen die tijdens hun werk voor Defensie een 
fysieke of mentale beperking hebben opgelopen. 
Deze wereldspelen worden dit jaar gehouden 
in Canada. Het thema is I am. Chris Martin van 
Coldplay schreef de titelsong. Pipes & Drums zijn 
populair op de taptoe. De Ierse sferen komen dit 
jaar van de Celtic Music Band SLÁN, The Crossed 
Swords Pipe Band en The Dutch Military Pipes 
and Drums. De traditional Wayfaring Stranger 
wordt georkestreerd in gedragen gospelstijl. 
Rustig en indrukwekkend tegelijk, uitgevoerd 
door zanger Humphrey Campbell, violist Adriaan 
Stoet en de Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso en visueel omlijst met dans van 
twirlers van de NBTA. Behalve de KMKJWF zijn 
uiteraard alle Nederlandse militaire orkesten van 
de partij. Uit het buitenland komen onder meer 
The Latvian Army Band (Letland) en Das Musik-
korps der Bundeswehr (Duitsland). Alle muziek 
bij de cross-overacts is speciaal voor de taptoe 
gecomponeerd of gearrangeerd.

Willen jullie met deze vernieuwende opzet 
tegenwicht bieden aan de vergrijzing van 
het traditionele taptoepubliek en meer 
jongeren bereiken?  
Span: “Ik denk niet dat je het taptoeconcept zo ver 
kunt oprekken dat je er jongeren mee bereikt. De 
vraag is ook of je dat moet willen. Nederland heeft 
ruim vier miljoen 55-plussers. Mensen met een 
hoge levensverwachting die graag naar optredens, 

festivals en evenementen gaan. De Nationale 
Taptoe past uitstekend bij deze doelgroep. Elk 
jaar zijn er nieuwkomers die onder de indruk zijn. 
Niet voor niets werken we samen met Omroep 
Max, een van de grootste omroepen, en OAD die 
met tientallen bussen vervoer op maat levert.” 

De deelname van orkesten uit ‘verre’ lan-
den is de laatste jaren wat minder. Is het 
invliegen van een compleet orkest met 
instrumentarium inmiddels onbetaalbaar 
geworden? 
“De komst van buitenlandse militaire orkesten ge-
beurt vaak op uitwisselingsbasis waarbij de kosten 
verdeeld worden. In veel landen is er bezuinigd op 
militaire muziek. Dat heeft invloed op het aantal 
buitenlandse reizen. Op dit moment werken er Ne-
derlandse militairen in Navo-verband in Letland. 
In dat kader heeft het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht daar begin juni opgetreden. Letland 
komt op onze Nationale Taptoe met hun National 
Armed Forces Band. Onze Marinierskapel speelt 
dit jaar op Taptoe Düsseldorf. Als tegenbezoek 
komt het Musikkorps der Bundeswehr uit Duits-
land naar Ahoy.”
Vorig jaar kondigden jullie aan om ook 
de inrichting van de zaal en de entoura-
ge eromheen aan te passen. Gaat dit ook 
gebeuren? 
“Daar werken we stapsgewijs aan. Dit jaar 
hebben we een nieuwe hoofdtribune waardoor 
er meer mensen dicht op het square zitten. Daar-
naast is er een vast podium waar ensembles kun-

nen zitten als ze een begeleidende rol hebben. In 
2018 willen we een nieuw decor realiseren.” 

Jullie proberen de amateurmuzieksector 
steeds meer bij de taptoe te betrekken. 
Hoe en door wie wordt de amateurwereld 
betrokken bij het programma van 2017?
“Dit jaar zal onder meer een twirlselectie van de 
NBTA aan het programma worden toegevoegd. 
Optredens van dansers past uitstekend in een blok 
met livemuziek. Nieuw is ook de Ahoy Klarinet 
Clinic in samenwerking met Buffet Crampon. 
Amateurspelers vormen met militaire musici een 
groot klarinetorkest dat optreedt tijdens de taptoe. 
Dat gebeurt op zaterdag 30 september: ’s ochtends 
repeteren, gezellige lunch en ’s middags op de 
bühne. Basklarinettist Erik van Deuren, freelancer 
bij vrijwel alle Nederlandse symfonieorkesten en 
hoofdvakdocent basklarinet aan het Conservato-
rium van Amsterdam, is de repetitieleider. Julien 
Hervé, eerste klarinettist van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, is gastartiest. Het belooft 
een muzikaal feest te worden. Ook werken we 
samen met amateurgezelschappen uit de regio. 
Met dansers van het Fabia Dance Center wordt 
Rotterdam en haar havens in de schijnwerpers 
gezet. De voorfinale, met de vertolking van Ameno, 
een song uit de new-age musical Era wordt met 150 
muzikanten en de zangers van koor MAZE en het 
Codarts Conservatorium groots. Dit onderdeel 
wordt afgesloten in Keltische sferen met Rose Irish 
Dance School en violist Adriaan Stoet. 
De streetparade is vervangen door pleinop-
tredens. Wat is hier de reden van? 
“De Coolsingel gaat op de schop. In plaats van de 
streetparade komen er korte lunchconcerten op 
diverse pleinen in het centrum van Rotterdam.  

Toptwirlers te zien op 
Nationale Taptoe
Een speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde 

groep toptwirlers van de NBTA komt van 29 septem-

ber tot en met 1 oktober in actie tijdens de voorstel-

lingen van de Nationale Taptoe. Zestien twirlers die 

de afgelopen twee jaar in de prijzen vielen tijdens 

de Europese kampioenschappen werken mee in 

een item waarin muziek, dans en twirlen samenko-

men. De choreografie op muziek van de Amerikaan-

se folk- en gospelklassieker Wayfaring Stranger is 

speciaal voor de taptoe gemaakt. De muziek wordt 

uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan 

Willem Friso met als solisten zanger Humphrey 

Campbell en violist Adriaan Stoet. 

Indrukwekkend beeld van finale van de Nationale Taptoe. 
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Conquest of Paradise (Vangelis), Roar (Katy 
Perry), Auto, Vliegtuug (Rowwen Hèze), Radar 
Love (Golden Earring), al dan niet afgewisseld met 
komische acts zoals een symfonie op plastic kof-
fiebekertjes of trommelen op aanrechtbladen. Dat 
de drie deelnemers aan de eerste Music Entertain-
ment Contest zouden kiezen voor een promsachti-
ge opzet lag voor de hand. “Een goede keuze”, vindt 
Marnix Mulder, consulent Toneel bij het Huis van 

de Kunsten in Limburg. “Zoeken naar een rode 
draad of een verhaallijn zou ik niet adviseren.” 
Mulder is als freelance regisseur betrokken bij ver-
schillende toneelgezelschappen en theaterprojec-
ten. Ook adviseert hij amateurtoneelverenigingen 
op het gebied van regie. Hij is door de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen (LBT) als jurylid 
aangetrokken om tijdens deze pilot de onderdelen 
entertainment en performance van deskundig 
commentaar te voorzien. “Over de gehele linie be-
keken was het een erg leuk initiatief. Ik zie wel dat 
een theatrale ingang voor de slagwerkgroepen nog 
geheel nieuw is. De focus ligt op de muziek. Dat is 
wellicht ook terecht. Theatraliteit is ook voor de 
dirigenten een lastig iets dat niet tot hun expertise 
behoort. Maar al met al heb ik een erg leuke avond 
gehad. De kwaliteit van de muziek is echt hoog. 
Ook de energie van de groepen is prachtig om te 
zien. Het zou echt heel tof zijn als deze dynamiek 
met een aantal goede adviezen nog meer naar het 
publiek zou kunnen overslaan.”

Een rasartiest word je niet op stel en sprong. En ook het neerzetten van een gelikte 

show met allerlei spectaculaire toeters en bellen lukt niet van vandaag op morgen. 

Maar met wat professionele hulp biedt entertainment de slagwerkwereld absoluut 

nieuwe kansen. Dat bleek tijdens de pilot Music Entertainment Contest die de Lim-

burgse Bond van Tamboerkorpsen voor de zomervakantie op touw zette.
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Entertainment   
biedt slagwerkers 
nieuwe kansen 

Symfonie op plastic koffiebekertjes door De Peelklank Ysselsteyn.

‘Theatrale ingang is 
voor slagwerkgroepen 
nog geheel nieuw’

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Op initiatief van de LBT werd net voor het zo-
merreces voor het eerst een Music Entertainment 
Contest voor slagwerkensembles gehouden. De 
wedstrijd vond plaats als onderdeel van het jaar-
lijkse Peeltoernooi in Meijel. Behalve de muzikale 
uitvoering hield de jury tijdens dit experiment 
ook de podiumperformance van de deelnemende 
slagwerkgroepen tegen het licht. “Bij optredens 
van slagwerkgroepen ligt het accent steeds vaker 
op de presentatie van een totaalproduct”, licht 
initiatiefnemer Rob Janssen toe. “Het entertainen 
van het publiek is hierbij een van de belangrijk-
ste doelstellingen. De ervaring leert dat dit een 
positieve uitwerking heeft op de speelvreugde van 
de muzikanten.” De deelnemers mochten hun 
programma geheel naar eigen inzicht invullen. 
Toepassing van cross-overs met zang, dans, pop en 
andere disciplines waren toegestaan. Voor de pilot 
in Meijel werd vooralsnog geen divisie-indeling 
gehanteerd. Het slagwerkorkest van muziekver-
eniging De Peelklank uit Ysselsteyn, de slag-
werkgroep van fanfare Sint Lucia uit De Mortel 
en de slagwerkgroep van fanfare Sint Cecilia uit 
Milheeze werkten mee aan de première. Terwijl 
Jos Schroevers vooral de muzikale aspecten voor 
zijn rekening nam, gaf Marnix Mulder tips en 
tops op het gebied van de podiumpresentatie 
en de amusementswaarde van de uitvoeringen. 
Hoewel entertainment niet in het DNA van de 
slagwerker zit ingebakken, ziet Mulder absoluut 
perspectieven voor deze vorm van presentatie. 
“Het belangrijkste is dat de groepen iemand van 
buitenaf, een regisseur, er een paar keer naar laten 
kijken. Eenvoudige regieafspraken kunnen al groot 
effect sorteren. Dit heeft ook met de beleving van 
de muzikanten te maken. Ze mogen hier veel meer 
aan toegeven door het plezier dat ze hebben in het 
muziek maken ook daadwerkelijk te laten zien. Als 
er bijvoorbeeld een swingend stuk gespeeld wordt, 

is het voor het publiek leuk om ook een swingend 
orkest te zien. Muzikanten zouden ook momenten 
dat ze niet spelen met beweging en vorm kunnen 
invullen.” Ook op technisch gebied valt er volgens 
Mulder nog een wereld te winnen. “Belichting en 

geluid zijn belangrijke aspecten die goed op elkaar 
afgestemd moeten worden. Er waren nu theatrale 
elementen die zich vaak in het donker afspeelden, 
waardoor het publiek niet goed kon zien wat er 
gebeurde. Zo had de slagwerkgroep uit Ysselsteyn 
een aantal erg leuke acts die met een betere belich-
ting en een strakkere regie beter uit de verf zouden 
zijn gekomen.”
Voor concerterende muziekorkesten is het 
doodnormaal om na ieder werk even rustig uit 
te blazen, kleine changementen door te voe-
ren en zich rustig te focussen op het volgende 
werk. Maar voor het neerzetten van een gelikte 
entertainmentshow zijn pauzes dodelijk. Mulder: 
“Het viel me echt op dat er tussen de verschillende 
muziekstukken lange en soms wat onhandige 
pauzes vielen. Door deze overgangen te regisse-
ren, zouden die momenten het programma juist 
ook kunnen versterken. Daaraan zie je dat de stap 
voor muziekgroepen naar meer entertainment 
heel nieuw is. Ook zou in de accommodatie waar-
in de uitvoeringen plaatsvinden tijd en ruimte 
gevonden moeten worden om zich met hulp van 
een regisseur te kunnen voorbereiden. Om een 
goede theatrale uitvoering te realiseren, moet 
alles op elkaar zijn afgestemd. Ik heb zeker het 
idee dat slagwerkgroepen hier voor openstaan. 
Ze hebben er alleen wat hulp bij nodig.”
Initiatiefnemer Rob Janssen laat weten dat het 
experiment volgend jaar een vervolg krijgt. 
De eerste reacties van zowel deelnemers als 
organisatie zijn zeer enthousiast. De komende 
tijd worden de plannen voor de tweede editie 
van de pilot Music Entertainment Contest ver-
der uitgewerkt. 

‘Eenvoudige 
regie- 
afspraken  
kunnen al 
groot effect 
sorteren’

Vocale inbreng bij Sint Cecilia Milheeze.

Theatrale elementen tijdens de eerste Music Entertainment Contest.
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Voorzitter Huub Kennis van de stichting HTLO 
Verrassende Ontmoetingen heeft met volle 
teugen genoten van de concerten tijdens het 
Wereld Muziek Concours. “Daar wordt een 
mens blij en gelukkig van”, roept hij. “Vooraf-
gaande aan het WMC waren al enkele deelne-
mers met zeer veel succes te horen in onze serie. 
Ook voor de komende jaren zal een groot aantal 
WMC-prijswinnaars op de Brabantse podia 
staan. De aanvragen voor een plaats in Verras-
sende Ontmoetingen zijn zo talrijk dat we, hoe 
spijtig we dat ook vinden, een wachtlijst hebben 
moeten aanleggen.” Nog meer goed nieuws 
voor Huub Kennis en zijn team. De provincie 
Noord-Brabant kende Verrassende Ontmoetin-
gen een subsidie toe voor de komende vier jaar. 
Erkenning voor de blaasmuziek.

Verrassende Ontmoetingen trapt het nieu-
we seizoen zondag 15 oktober (14.30 uur) 
in Concertzaal Tilburg af met een muzikaal 
 treffen tussen de koninklijke harmonie 
Concordia van 1839 Hilvarenbeek en de 
Amsterdamse Tramharmonie. Concordia 
speelt onder leiding van gastdirigent Maarten 
Jense onder meer Symphonic Dances (Yosuke 
Fukuda) en Pagan Dances ( James Barnes). Na 
de pauze is het de beurt aan de Amsterdam-
se Tramharmonie. Onder leiding van Jacco 
Nefs worden Aurora Awakes ( John Mackey) 

De zomer is voorbij, de herfst komt eraan. Tijd voor de concertseries. In Noord-Brabant 

gaat volgende maand Verrassende Ontmoetingen weer van start. In Overijssel en 

Gelderland raast HRFSTWND weer door de theaterzalen. Alvast een voorproefje.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: VERRASSENDE ONTMOETINGEN / ARCHIEF VRIEZENVEENSE HARMONIE

Concertseries openen 
seizoen met primeurs

De Amsterdamse Tramharmonie trapt het nieuwe seizoen van Verrassende Ontmoetingen af. 

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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en Pini di Roma (Ottorino Respighi) op de 
lessenaars gelegd.
Een week later (zondag 22 oktober, 14.30 uur) 
brengt harmonie Semper Unitas Sambeek in 
de muziekzaal van Factorium Podiumkunsten 
Tilburg The Devils Bell of beter gezegd ‘t Duvels-
klökske van Christiaan Janssen in première. Het 
stuk verklankt de legende van de brave pastoor 
van Sambeek die vergat om de nieuwe kerkklok 
in te zegenen. Midden in de kerstnacht pikte de 
duivel de klok uit de toren en begroef hem in 
het naburige moeras De Lins. Sindsdien luidt 
de duivel elke kerstnacht om twaalf uur de klok 
in de kerktoren van Sambeek. Dirigent Geert 
Mooren leidt het orkest verder door Danza 
Sinfonica ( James Barnes), Konzert für Violon-
cello und Blasorchester (Friedrich Gulda) met 
Lucie Štěpánová als soliste en Expedition (Óscar 
Navarro). Het concert in het Factorium opent 
met een optreden van harmonie Asterius Oi-
sterwijk. Dirigent Jack Otten en zijn muzikanten 
laten Mock Morris (Percy Granger), Othello (Alf-
red Reed), Dutch Masters, Suite deel 1 ( Johan de 
Meij) en The force Awakens uit Star Wars ( John 
Williams) de revue passeren.

Gelderland en Overijssel maken zich weer op 
voor de concertserie HFRSTWND. Het elfde 
seizoen opent zondag 8 oktober (15.00 uur) in 

het RaboTheater Hengelo met het themaconcert 
Elementos Musicales door muziekvereniging 
Wilhelmina Glanerbrug. Tijdens dit totaalpro-
gramma geven buiten-muzikale elementen zoals 
dans, video en een lasershow de muziek extra 
zeggingskracht. Centraal werk is Tierra Mitica. 
In deze compositie van de Spaanse componist 
Bernardo Adam Ferrero staan de elementen 
aarde, vuur, water en lucht centraal. Wilhel-
mina staat bij deze gelegenheid onder leiding 
van Berjan Morsink, die met deze voorstelling 
afstudeert voor zijn Masterdiploma harmonie-, 
fanfare- en brassbanddirectie aan het ArtEZ 
Conservatorium te Zwolle. 
Zaterdag 21 oktober verzorgen de Vriezenveen-

se Harmonie en harmonie Sint Jan Wierden in 
het kader van HRFSTWND een avondconcert 
in Parkgebouw Rijssen.
Zondag 29 oktober beleeft het nieuwe Nationaal 
Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) zijn vuurdoop 

tijdens het HRFSTWND-middagconcert in 
Musis Sacrum in Arnhem. Het nieuw geformeer-
de gezelschap met jonge talentvolle muzikanten 
van 15 tot 30 jaar wil met uitdagend en vernieu-
wend repertoire weer uitgroeien tot ambassa-
deur van de Nederlandse blaasmuziek. Zowel 
transcripties uit het symfonische repertoire als 
(nieuwe) originele composities voor blaasorkes-
ten staan op de bucketlist. Bovendien wordt aan 
de hand van een educatief programma ingezet 
op de persoonlijke ontwikkeling van de muzi-
kanten. Het NJHO2.0 debuteert onder leiding 
van Jos Schroevers met La Forza del Destino Ou-
verture (G. Verdi, arr. Clare Grundman). Bijzon-
der is dat deze compositie nog nooit is bewerkt 

voor blaasorkest. De titel, vertaald De kracht van 
het noodlot, staat symbool voor de heroprichting 
van het NJHO. Het orkest ging acht jaar geleden 
vanwege bezuinigingen ter ziele, maar is nu weer 
krachtiger dan ooit tevoren terug. Als solo-
werk staat 2nd Clarinet Concerto (O. Navarro) 
geprogrammeerd. Ter inspiratie van de jonge 
muzikanten is Célèste Zewald aangetrokken 
als soliste. Saillant detail is dat het NJHO voor 
haar in de jaren negentig de springplank vormde 
voor een succesvolle loopbaan als professioneel 
klarinettist bij philharmonie zuidnederland. Het 
NJHO sluit het premièreconcert af met Memo-
rias de un hombre de Ciudad (L.S. Alarcón), een 
nieuw werk voor groot symfonisch blaasorkest. 
Daarmee beantwoordt het orkest aan zijn doel 
om nieuw repertoire te spelen en te promoten. 
Het uit zeven aaneengesloten delen bestaande 
werk beschrijft aan de hand van de thema’s routi-
ne, werk, schema’s, haast en machines 24 uur uit 
het leven van de werkende man.
Overigens houdt het NJHO zaterdag 16 septem-
ber in het Conservatorium van Utrecht onder de 
titel NJHO-Xperience een open repetitie waarop 
jonge muzikanten kennis kunnen maken met de 
sfeer en het repertoire van het orkest. Kijk voor 
meer informatie op www.knmo.nl/njho. 

Het nieuwe Nationaal Jeugd 
Harmonie Orkest beleeft zijn 
vuurdoop in HRFSTWND

Informatie over de beide concertseries: www.hrfst-

wnd.nl en www.verrassendeontmoetingen.nl.

De Vriezenveense Harmonie speelt in HRFSTWND.

67







Wordt het op het laatste moment toch nog even 
billenknijpen voor de muzikanten van slag-
werkgroep Cadenza. De Twellonaren staan al 
sinds dag één van het WMC-slagwerktoernooi 
aan kop. Maar het zou zomaar kunnen dat de 
leerlingen van de Deense slagwerkschool Det 
Fynske Slagtøjsakademi uit Svendborg met het 
allerlaatste optreden in de Championship Divi-
sion het feestje nog even verstoren. De Denen 
knallen er een spectaculaire show uit zoals die in 
Nederland nog nooit op een concourspodium 
is vertoond. In het 55 minuten durende visuele 
spektakelstuk The Evelution wisselen 87 krach-

tige en stuwende ritmes, sfeervolle melodische 
intermezzo’s en solistische huzarenstukjes elkaar 
in een adembenemend tempo af. Daarbij flitsen 
de zeventien virtuoze allround-slagwerkers 
(ze spelen het hele programma uit het hoofd) 
inclusief hun dirigent Mikkel Jenkov met een 
enorme dosis energie van links naar rechts over 
het podium. De vonken spatten ervanaf.
Twee weken eerder heeft slagwerkgroep Caden-
za uit Twello de lat voor de titel in de Champi-
onship Division op een schier onoverbrugbare 
hoogte gelegd. Met onder meer werken van 
(de inmiddels overleden)  David Maslanka, 

Ruben Maathuis en Nathan Daughtrey speelde 
het ensemble van dirigent Robbert Houtman 
een programma waarin het accent op techniek, 
sfeer en muzikaliteit lag. Een wereld van verschil 
met de Denen bij wie virtuositeit en spektakel 
ervanaf spetterden. Ga daar maar eens aan staan 
als jury. Het duurt dan ook een tijdje voor het 
panel de knoop heeft doorgehakt. Uiteindelijk 
valt het dubbeltje met een tiende punt verschil 
de kant op van de Twellonaren. “De Deense 
slagwerkers zijn stuk voor stuk f*ck*ng goed. 
Maar uiteindelijk hebben we als team gekozen 
voor de muzikaliteit”, licht juryvoorzitter Henk 
Smit het besluit van de jury toe. Een uitleg die 
Twelloos dirigent Robbert Houtkamp nog meer 
laat stralen. “In het verleden werd wel eens op-
gemerkt dat we vooral technisch goed zijn. Fijn 
dat we nu ook hebben bewezen dat we muzikaal 
op hoog niveau kunnen spelen. Zelf wist ik wel 
dat we dit kunnen. Maar het is fijn dat we dat nu 
ook hebben kunnen laten zien.” Feest dus bij de 
Overijsselaren die daarmee hun titel uit 2013 
prolongeerden. 
Van de twaalf deelnemers in de hoogste klasse 
bij de slagwerkers doorbrak de helft de magi-
sche grens van de negentig punten. Geen zilver 
of brons in deze tak van de amateurmuziek. 
Alleen maar gouden medailles. Dat zegt iets over 
het hoge niveau in deze jongste discipline van 
het WMC. De beoordeling was immers bijna 
volledig in handen van dezelfde jury die er in het 
stadion niet voor terugschrok om ook de range 

De winnaars hebben hun trofeeën aan de muur gehangen. De verliezers hebben hun wonden 

gelikt. Via sociale media zijn alle uitslagen, reacties en commentaren de revue gepasseerd. 

Nu de kruitdampen rond een bewogen 18e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC) 

zijn opgetrokken, is het tijd om de balans op te maken. Wat heeft WMC 2017 gebracht en wat 

neemt de amateurmuzieksector ervan mee naar de toekomst? Deel 3: pleidooi voor een hogere 

status voor slagwerkensembles. 
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Slagwerk stijgt 
in  pikorde

Bij de Denen spatten de vonken ervanaf. 

DEEL 3: 
PLEIDOOI VOOR 

EEN HOGERE STATUS 

VOOR SLAGWERK-

ENSEMBLES 

SHOW MARS EN PERCUSSIE TERUGBLIK WMC
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onder de 80 punten volop te benutten. Trouwe 
lezers van dit blad is het ongetwijfeld al eens 
opgevallen dat Klankwijzer graag een lans breekt 
voor de concerterende slagwerkmuziek. Al jaren 
komen de meest spectaculaire vernieuwingen 
en de grootste kwalitatieve progressie in de 
amateurmuziek uit de hoek van de slagwerkers. 
Terwijl orkesten op het hoogste niveau in de 
blaasmuziek met een reglementaire stok achter 
de deur moeten worden aangespoord om de 
communicatie met het publiek te versterken, 
beseffen de slagwerkensembles al lang dat de 
X-Factor essentieel is om hun product aan de 
man te brengen. Naast tal van vernieuwende 
compositieopdrachten en de inzet van aller-
lei onconventionele instrumenten wordt het 
publiek iedere keer opnieuw verrast met tot 
de verbeelding spekende themaprogramma’s, 
ondersteund door zangers, rockers, vertellers, 
strijkers en allerlei technische toeters en bellen. 

Ook tijdens WMC 2017 legde de meest innova-
tieve afdeling van de amateursector de artistieke 
lat weer een stukje hoger. Niet in de laatste plaats 
dankzij een deskundig, creatief en leergierig 
kader dat - en dat is tekenend voor deze wereld 
- ook buiten het territorium van de slagwerkmu-
ziek zijn oren en ogen de kost geeft. 
Hoog tijd dus voor een upgrade van de slagwerk-
competitie op het WMC. De wedstrijd staat 
in het programma als een soort supporting act 
weggedrukt op de vrijdagmiddag en -avond. Met 
minder publiciteit, minder publiek en minder 
aandacht als gevolg. Muzikanten en publiek 
moeten een snipperdag nemen om erbij te kun-
nen zijn. Dat strookt niet meer met de plek die 
de slagwerkers inmiddels in de hiërarchie van 
de amateurmuziek innemen. De hoogste divisie 
verdient het om te spelen in het epicentrum van 
het WMC. Zeker nu voor het slagwerktoernooi 
moest worden uitgeweken naar Heerlen hadden 

veel muzikanten het gevoel dat ze er maar wat 
bijhingen. Dat de slagwerkers zich niet helemaal 
serieus genomen voelen, bleek ook uit gemor 
over de samenstelling van de jury. Het WMC 
kiest er - wellicht ook vanuit het kostenaspect 
- voor om de muzikale kern van de jury voor 
de mars- en showwedstrijden ook in te zetten 
voor de beoordeling van de concertwedstrij-
den voor slagwerkers. Maar dat zijn niet altijd 
experts op het gebied van ensembleslagwerk. 
“Je laat ijshockeyscheidsrechters toch ook geen 
voetbalwedstrijd fluiten”, klonk het in Heerlen 
tijdens een van de changementen. Een beoor-
deling door uitgesproken specialisten zou de 
slagwerkers meer aanspreken en de sector een 
nog grotere kwaliteitsinjectie kunnen geven. 
Namen zoals Colin Currie, Alexej Gerassimez, 
Emmanuel Séjourné, Simone Rubino, Pieter 
Jansen en de jonge Dominique Vleeshouwers 
passeren de revue. Mooie uitdaging voor het 
WMC om de komende vier jaar werk te maken 
van een opwaardering van de concerterende 
slagwerkensembles.    

Reageren? redactie@klankwijzer.nl.

Crescendo Zevenaar verraste met een 

gewaagde repertoirekeuze.

Cadenza-dirigent Robbert Houtkamp gaat op de schouders.

Excelsior Oostendorp in actie.
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Een hilarisch moment uit de 125-jarige geschie-
denis van Caecilia Scherpenzeel. Het dateert al 
van een poosje geleden. Het orkest moest voor 
een concert een beroep doen op een tijdelijke di-
rigent. De goede man zag kennelijk op tegen de 
klus. Om moed te verzamelen voor het optreden 
nuttigde hij van tevoren enkele alcoholische ver-
snaperingen. Eenmaal op het podium dirigeerde 
hij het orkest in lichtelijk beschonken toestand 
door het programma. Dat verliep vanzelfspre-
kend niet geheel vlekkeloos. 

Het gebouw waar een stel jongelui in 1892 
plannen smeedde om een muziekvereniging van 
de grond te tillen bestaat nog steeds. Weliswaar 
niet meer in Scherpenzeel maar in Arnhem. De 
toenmalige travalje Oosterstal is als bezienswaar-
digheid nummer 29 te zien in de sector Dorp in 
het Openluchtmuseum in Arnhem. Opgericht 
als harmonie werd in 1965 overgeschakeld op 
de fanfarebezetting. “Binnen de 10.000 zielen 
tellende Scherpenzeelse samenleving zorgt 
Caecilia voor diverse optredens”, zegt voorzitter 
Irma de Leeuw. “Variërend van openluchtcon-
certen in het park tot en met traditionele zaken 
zoals het opluisteren van de avondvierdaagse.” 
De fanfare telt ruim vijftig leden en komt uit in 
de derde divisie. In die afdeling speelt ook de 
gestaag groeiende slagwerkgroep met twintig 
leden. De slagwerkers tekenen tevens voor de 
lopende optredens in marsformatie. De Leeuw: 
“Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten 
schuwen we ook nieuwe projecten niet. Vorig 
jaar hebben we meegedaan aan de Nacht van de 
Nacht. Dit evenement van de natuur- en mili-
eufederaties vraagt aandacht voor de gevolgen 

van de lichtvervuiling. We hebben toen een 
buitenconcert verzorgd terwijl het bijna donker 
was. Kaarsen en vuurkorven zorgden voor een 
ongedwongen sfeer.” 
De organisatie van niet-alledaagse projecten past 
bij het streven van het orkest om bij de tijd te 
blijven. “We hopen geleidelijk een hipper imago 
te creëren”, vervolgt de voorzitter. “Dat is ook de 
reden waarom lopende straatoptredens hebben 
plaatsgemaakt voor muzikale buitenconcerten. 
Daarnaast proberen we met scholenprojecten 
voor continue nieuwe ledenaanwas te zorgen.”
Hoewel de bezetting aan de krappe kant is, wil 
Caecilia in 2018 zijn muzikale peil weer eens 
laten testen door een vakjury. “We streven ernaar 

om op een zo hoog mogelijk niveau muziek te 
maken. Met deelname aan een concours willen 
we de sfeer van saamhorigheid en het werken 
naar een doel bevorderen. Door leerlingen eer-
der te laten instromen en een vast plekje in het 
orkest te bieden, proberen we een goede balans 
tussen jong en oud te realiseren.”
Caecilia viert het 125-jarig bestaan zaterdag 
14 oktober met een bijeenkomst voor leden en 
oud-leden. Veertig oud-Caecilianen hebben zich 
opgegeven om mee te spelen in het reünieorkest. 
Onder leiding van oud-dirigent Willem Stoops 
en de huidige dirigent Gerd Wensink worden 
gezamenlijk enkele werken uitgevoerd. Informa-
tie: www.caecilia-scherpenzeel.nl. 

Een hipper imago creëren om de aantrekkingskracht op de jeugd te versterken. 

Met dat toekomstplaatje voor ogen viert muziekvereniging Caecilia uit Scherpen-

zeel het 125-jarig bestaan.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING CAECILIA

125-jarige Caecilia 
gaat voor hipper imago

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Het 110-jarig bestaan van muziekvereniging 
Excelsior uit Winterswijk staat in het teken van 
een culturele uitwisseling met China. Het orkest 
vliegt in de herfstvakantie naar het land van de 
rijzende zon om deel te nemen aan een internati-
onaal harmoniefestival in de miljoenenstad Nan-
jing. “Om voor deelname in aanmerking te ko-
men hebben we een dvd met concertopnamen, 
fotomateriaal, een cv van onze dirigent Henk-Jan 
Heijnen en een voorlopig concoursprogramma 
moeten aanleveren”, vertelt voorzitter Arjan 
Bentsink. Excelsior presenteert met onder meer 
Fiesta cu tres Banda (Pi Scheffer) en Hymn of 
brotherhood (Egbert van Groningen) muziek 
van Hollandse makelij. Bentsink: “Gevraagd is 
om ‘eigen repertoire’ te spelen zodat een breed 
mondiaal beeld ontstaat van de diversiteit in de 
hedendaagse harmoniemuziek.”

De reis staat in het teken van culturele uitwisseling. 
Behalve deelname aan de wedstrijd staan twee of 
drie concerten gepland en zijn er workshops. Ook 
is er tijd voor het bezoeken van de historische en 
culturele bezienswaardigheden van Nanjing en 
een excursie naar Shanghai. Behalve het har-
monieorkest reist ook de slagwerkgroep mee. 
Het gezelschap bestaat in totaal uit 78 personen. 
De contacten met China hebben inmiddels al 
geresulteerd in een culturele uitwisseling. Begin dit 
jaar bracht de Wind Band of Nanjing forest Police 
College een bezoek aan Winterswijk en afgelopen 
zomer trad de jeugd van Excelsior samen op met 
het schoolorkest van een basisschool uit Nanjing. 
Ook tijdens de tournee van Excelsior staat een 
gezamenlijk concert met een lokaal orkest gepland. 
Excelsior stapt op 15 oktober op het vliegtuig en 
komt op 22 oktober weer thuis.

Op concours gaan kan tegenwoordig zelfs al in het eigen repetitielokaal. Muziekvereniging Excelsior uit Win-
terswijk zoekt het wat verder van huis. Het orkest neemt in oktober deel aan een concertwedstrijd in China.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JAN TENBERGE FOTOGRAFIE

Excelsior op concours in China

BLAASMUZIEK NIEUWS

Eerder dit jaar ontving Excelsior al Chinese gasten.
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Trombonist Eric Reulen geeft het ruiterlijk toe. 
“Zal ik je eens wat zeggen? Ik ben sinds we met 
dit project bezig zijn weer thuis aan het oefenen. 
Dat doe ik bij de stukken van de harmonie vrij-
wel nooit. Maar nu wel weer.” Bingo! Dat is nu 
precies het effect waarop dirigent Ad Lamerigts 
hoopt. “Spelen in ensembles motiveert muzikan-
ten”, zegt hij. “Ze kunnen zich niet verschuilen. 
Je merkt dat ze zich in de kleine groep staande 

willen houden. Ook word je directer geconfron-
teerd met zaken zoals stemming en samenspel. 
In het orkest ben je meer bezig met het grote 
geheel. In een ensemble heb je zelf een grotere 
verantwoordelijkheid. Ik hoop dus dat het wat 
opbrengt en het muzikale niveau met deze 
aanpak groeit.”
De repetities van harmonie Juliana uit Sint 
Odiliënberg zien er anders uit dan gebruikelijk. 

De muzikanten komen nog wel bijeen in de 
harmoniezaal Musis Sacrum, maar als ieder-
een aanwezig is gaan de blazers te voet naar de 
plaatselijke basisschool. Daar wordt het orkest 
in ensembles verdeeld over diverse klaslokalen. 
Zonder dirigent gaat ieder ensemble alvast 
geheel zelfstandig aan de slag. Lamerigts maakt 
vervolgens een rondje langs de verschillende 
leslokalen om bij te sturen en de muzikanten 

Ensemblespel biedt muzikanten van harmonieën en fanfares een extra uitdaging. 

Harmonie Juliana uit Sint Odiliënberg verdeelde het orkest voor het omlijsten van 

het dinerconcert Musique à la Carte in ensembles. Belangrijkste doel van het  

project is om muzikanten eens in een andere setting te laten musiceren. 

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

‘Van ensemblespel 
word je absoluut beter’

Spelen in ensembleverband geeft muzikanten extra motivatie. 

BLAASMUZIEK BEST PRACTICE
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door lastige passages te helpen. Bij een groepje 
houtblazers ligt Andante uit het Divertimento 
voor strijkers KV136 van Mozart en Menuetto 
uit de Serenade Op. 44 (oorspronkelijk voor 
blazers, cello en contrabas) van Dvořák op de 
lessenaars. Geen dagelijkse kost voor harmonie-
muzikanten. Toch slaat het jonge ensemble zich 
er al aardig doorheen. “We moeten nog wat meer 
aandacht besteden aan het samenspel”, merkt 
Lamerigts op. “Het zijn nu nog zeven losse stem-
men die naast elkaar lopen. Het moet wat beter 
samenvallen.”  
Ensemblespel is een thema waar we in Klankwij-
zer regelmatig aandacht besteden. Harmonie- en 
fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijk-
heden van het ensemblespel namelijk vrijwel 
volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder 
jammer. Amateurblaasorkesten hebben vaak 
zonder het zelf te beseffen uitstekende ensem-
bles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot 

ensemblespel binnen de vereniging biedt jonge 
talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen 
bovendien makkelijk ingezet worden bij gelegen-
heden waarbij een muzikale omlijsting in kleiner 
verband passender is dan met een heel orkest.
Harmonie Juliana stapt regelmatig uit haar 
comfortzone. In het verleden waagde het orkest 
zich al eens aan projecten met jazz-, opera- enla-
tinmuziek. Op het moment van ons bezoek zit 
de vereniging midden in de voorbereiding op 
het dinerconcert Musique à la Carte. De harmo-
niezaal wordt omgetoverd tot een restaurant. In 
samenwerking met de plaatselijke traiteur krijgen 
de bezoekers een vijfgangendiner voorgeschoteld. 
Terwijl het publiek geniet van een smakelijke dis 
zorgen ensembles van de harmonie voor sfeer-
volle achtergrondmuziek. Toch is het muzikaal 
omlijsten van het etentje niet de vlag die de lading 

dekt. Het is eigenlijk andersom. De vereniging wil 
met het project vooral de achterban laten zien wat 
de brede mogelijkheden zijn van het musiceren 
in een harmonie. Ook wil het orkest zijn eigen 

leden een extra uitdaging bieden. Het diner is er 
bijgehaald om een leuke invulling te geven aan de 
optredens van de verschillende ensembles. “We 
hopen dat mensen erover gaan praten”, zegt Eric 
Reulen. “Dat ze ontdekken dat bij een harmonie 
meer mogelijk is dan alleen spelen als totaalgroep. 
Dat ze na afloop zeggen: ‘Goh, wat leuk! Kunnen 
jullie dat ook? Zou dat wat voor mijn kind zijn?’”
Klarinettiste Sylvia Broekmans is enthousiast over 
het project. “Heel erg leuk”, zegt ze. “Het maakt je 
meer zichtbaar. Voordeel is ook dat je instrument 
hierbij meer tot zijn recht komt. Nadeel is dat het 
direct opvalt als je er naast zit.” Sylvia legt uit dat 
ze erg veel leert van het spelen in ensemblever-
band. “Je moet je in een ensemble nadrukkelijker 
laten gelden. Ook merk ik dat ik bij moeilijkere 
passages wat meer lef heb om door te spelen. Je 
speelt veel geconcentreerder.” Op de vraag of ze 

het gevoel heeft dat ze van dit project een betere 
muzikant wordt, antwoordt Sylvia resoluut: “Ja, 
zeker weten. Ik betrap me er zelf ook op dat ik op 
momenten dat ik even een paar maten rust heb, 
de grepen van een moeilijk technisch riedeltje 
nog even oefen. Dat doe ik in de harmonie nooit. 
Bovendien leer je hierdoor ook klassieke muziek 
meer waarderen.”
Een lokaal verder oefent een blaaskwintet in de ori-
ginele bezetting van klarinet, fluit, hoorn, fagot en 
hobo. Vijf dames zetten hun tanden in de Badinerie 
uit Suite No 2 In B Minor van Bach. Het lekker in 
het gehoor liggende melodietje kennen we nog uit 
onze jeugd als Peace Planet van de symfonische 
rockband Ekseption. We kunnen het zo meefluiten. 
Maar spelen op een echt instrument is toch andere 
koek. Fluitiste Michelle Coumans bijt zich vast in 
de solopartij. “Het is een heel leerzaam project”, 
zegt ze. “Interessant is het om elkaars kwaliteiten te 
leren ontdekken. Ik merk ook dat je veel beter naar 
elkaar luistert. Je groeit naar elkaar toe.” Michelle 
geeft toe dat de fut om te musiceren er de laatste 
tijd een beetje uit was. Het ensembleproject heeft 
haar motivatie weer teruggebracht. “Het ging me 
misschien wel een beetje te gemakkelijk af. Nu heb 
je constant een uitdaging. Je bent ook veel meer 
interactief met elkaar bezig. Je overlegt onderling 
veel meer. Zo kun je ook meer je eigen interpretatie 
geven aan de muziek.” 

‘Je moet je in 
een ensemble 
nadrukkelijker 
laten gelden’ 

‘Interessant is om elkaars  
kwaliteiten te leren ontdekken’

Harmonie Juliana wil met het ensembleproject de eigen muzikanten een extra uitdaging bieden. 
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Open Dutch Showband Cham-
pionships (OSDC)
DATUM: zaterdag 10 juni.
PLAATS: Assen.
JEUGDKLASSE: 1. Jeugd Crescendo Opende, 85,08 pnt; 2. Jong Pasveer Leeu-
warden, 84,25 pnt; 3. Jong DAP Apeldoorn, 81,04 pnt, 4. Music Kids Advendo Sneek, 
76,08 pnt.
BASISKLASSE: 1. Jong Kamper Trompetter Korps Kampen 89,00 pnt; 2. Jubal 
Zwolle, 88,71 pnt; 3. Mercurius Assen, 85,08 pnt; 4. Avanti Groningen, 82,17 pnt; 5. 
Victory Den Haag, 81,48 pnt; 6. MMC Laren, 79,58 pnt; 7. CMH Menaldum, 79,13 
pnt; 8. Hollandia Bolsward, 76,92 pnt; 9. Excelsior Groningen, 74,79 pnt.
MIDDENKLASSE: 1. North Frisian Percussion Corps Dokkum, 83,13 pnt; 2. 
D.I.N.D.U.A. Oldekerk, 82,29 pnt; 3. Jong Advendo Sneek, 82,38 pnt; 4. O & V Nue-
nen 80,58 pnt; 5. Noordenveld Roden, 78,50 pnt; 6. DAP Apeldoorn, 73,96 pnt.
TOPKLASSE: 1. Kamper Trompetterkorps Kampen, 89,00 pnt; Rijnmondband 
Schiedam, 88,58 pnt; Showband Marum, 81,38 pnt.
FINALS: 1. Rijnmondband Schiedam, 971 pnt; 2. Kamper Trompetterkorps Kampen, 
957 pnt; 3. North Frisian Percussion Corps Dokkum, 803 pnt; 4. Showband Marum, 
763 pnt; 5. D.I.N.D.U.A. Oldekerk, 745 pnt; 6. Jong Advendo Sneek, 719 pnt.

NK SMP-solisten en ensembles 
DATUM: zaterdag 25 juni.
PLAATS: Berlicum.
EERSTE DIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit: Maartje Duisters (Sint 
Job Leuken-Weert) 92 pnt; kleine trom: Daan Cornelissen (TTH Hazerswou-
de-dorp) 98 pnt; multipercussion: René van der Heijden (Wilhelmina Hooge-
loon) 87 pnt; xylofoon-marimba: David Kuijken (DSS Aarlanderveen) 93,5 
pnt.
ENSEMBLES: kleine trom: duo Toine de Ruijter en Bert van Steenwijk (KAMIN-
DO 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; xy-
lofoon-marimba: Zweitze van der Heide (Gloria Deï Gerkesklooster-Stroobos) 
89 pnt.
ENSEMBLES: multipercussion: duo Jan van Oudheusden en Edward Mors-
sink (Sint Cecilia Rosmalen) 81 pnt.

DERDE DIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit: Denise Linders Sint Pau-
lus Schaesberg) 88 pnt; kleine trom: Jochem Mulleners (Aurora Grevenbicht) 
89 pnt; multipercussion: Stan Souren (Sint Martinus Vijlen) 87 pnt; xylo-

De uitslagen van de Open Dutch Showband Championships, het NK voor solisten uit de doel-

groep Show, Mars en Percussie en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. 

FOTO’S: WIM STOOF / FV MEDIA PRODUCTIES

Uitslagen kampioens-
wedstrijden en WMC

Burgemeester Marco Out van Assen 

reikt tijdens de ODSC de beker uit aan 

de Rijnmondband.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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foon-marimba: Stef Demandt (Concordia Obbicht) 93 pnt. ENSEMBLES: 
kleine trom: duo Daphne Devens-van Daal en Cheyenne 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.

VIERDE 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; multipercussion: 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-ma-
rimba: Evie Linssen (Eensgezindheid Maasbracht-Beek) 95 pnt. ENSEMBLES: 
pijperfluit: duo Roselien Craenen en Maud Oosterbaan (Sint Petrus en Paulus 
Susteren-Heide) 87 pnt; kleine trom: duo Noah Bendermacher en Lars Offer-
mans (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-Heide) 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.

WMC Blaasmuziek
DATUM: zaterdag 8 tot en met zondag 30 juli.
PLAATS: Kerkrade/Heerlen. 
HARMONIE
CONCERTDIVISIE: 1 Sint Petrus en Paulus Wolder-Maastricht 96,50 pnt; 2. 
Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duitsland), 96,00 pnt; 3. Toulouse Wind 
Orchestra (Frankrijk) 92,60 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. De Volksgalm vzw (België), 96,08 pnt; 2. Sint Martinus 
Opgrimbie (België), 95,33 pn; 3. Koninklijke Oude Harmonie Eijsden, 94,08 pnt; 4. 
Sint Cecilia Grevenbicht-Papenhoven, 92,75 pnt; 5. Concordia Obbicht, 92,67 pnt; 6. 
Orkest Orventus, 92,33 pnt; 13. Excelsior Eibergen, 87,17 pnt. 
TWEEDE DIVISIE: 1. Amigos de la Musica de Yecla (Spanje), 96,17 pnt; 2. Ko-
ninklijk Harmonieorkest Kerkrade, 95,33 pnt; 3. Banda Simfònica de Reus (Spanje), 
94,83 pnt; 7. Sint Caecilia Nieuwenhagen-Landgraaf, 91,83 pnt.
DERDE DIVISIE: 1. Salesiana del Niño Jesús Symphonic Band (Colombia), 
96,83 pnt; 2. Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas (Spanje), 94,25 pnt; 3. 
Mus’Art Youth Wind Orchestra (Singapore), 93,17 pnt.

FANFARE 
CONCERTDIVISIE: 1. Kempenbloei Achel (België), 97,70 pnt; 2. Gelders Fanfare 
Orkest, 95,85 pnt; 3. Sint Caecilia Schimmert, 95,80 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. Oranje Grootegast, 94,25 pnt; 2. Joost Wiersma Eestrum, 
93,00 pnt; 3. Werkmanszonen, Zichen-Zussen-Bolder, 92,92 pnt; 4. Emergo Castri-
cum, 92,83 pnt; 5. De Eendracht Den Ilp, 92,25 pnt; 6. Concordia Oldebroek, 90,50 
pnt; 8. Sint Gertrudis Sint Geertruid, 90,00 pnt; 9. Sint Caecilia Puth, 89,00 pnt; 
10. Monte Corona Kronenberg en Evertsoord, 88,83 pnt; 11. Het Fanfare Collectief, 
88,58 pnt; 12. Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF), 88,25 pnt; 13. Excelsior 
Schraard; 87,50 pnt; 14. Excelsior Zwolle, 85,00 pnt.

TWEEDE DIVISIE: 1. Rumolduszonen Humbeek (België), 92,83 pnt; 2. De Leiezo-
nen Desselgem (België), 92,67 pnt; 3. Wilhelmina Easterein, 92,17 pnt; 4. Excelsior 
Grijpskerk, 88,33 pnt; 5. Oranje Dokkum, 88,00 pnt. 
DERDE DIVISIE: 1. Sint Jozefsgilde Mol-Sluis (België), 97,00 pnt; 2.Volksopbeu-
ring Massemen (België); 93,83 pnt; 3. De Vrije Burgers Val-Meer (België); 91,00 pnt; 
4. De Bazuin Augustinusga, 88,17 pnt; 5. 
Stêd Sleat Sloten, 86,00 pnt; 6. West-Frisia Twisk, 80,17 pnt.

BRASSBAND
KAMPIOENSDIVISIE: 1. Brassband Willebroek (België), 97,50 pnt; 2. National 
Band of New Zealand (Nieuw Zeeland), 95,00 pnt; 3. Carlton Main Frickley Colliery 
Band (Groot-Brittannië), 95,00 pnt; 6. Brassband Schoonhoven, 91,50 pnt; 9. Am-
sterdam Brass, 87,00 pnt; 10. De Wâldsang Buitenpost, 86,50 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 95,00 pnt; 2. Pro 
Rege Heerenveen, 93,50 pnt; 3. Spijkerpakkenband Opsterland, 92,50 pnt; 6. Kunst 
naar Kracht De Goorn, 87,00 pnt; 9. Brassband Merum, 84,00 pnt; 11. Excelsior 
Kloetinge, 82,50 pnt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Gloria Deï Gerkesklooster, 96,00 pnt; 2. Brassband Hom-
beek(België), 95,00 pnt; 3.Martini Brassband Groningen, 94,00 pnt; 7. Brassband 
Schoonhoven, 89,00 pnt; 8. EuphoniaWolvega, 88,00 pnt.
DERDE DIVISIE: 1. Gereformeerde Brassband Groningen, 93,00 pnt; 2. 
Brassband Lembeek (België), 92,00 pnt; 3. De Nije Bazún Britsum, 89,50 pnt; 4. 
Greidebrass Drachten, 89,00 pnt.

WMC Slagwerk
DATUM: zaterdag 8 tot en met zondag 30 juli.
PLAATS: Heerlen. 
KAMPIOENSDIVISIE: 1. Cadenza Twello, 97,16 pnt; 2. Det Fynske Slagtøjsaka-
demi Svendborg (Denemarken), 97,06 pnt; 3. Elspeets Fanfare Korps, 95,90 pnt; 4. 
Crescendo Zevenaar, 94,86 pnt; 5. Jong Nederland Asten, 93,56 pnt; 6 Excelsior 
Oostendorp, 90,60 pnt; 8. Soli Deo Gloria Ommen, 88,40 pnt; 10. Avant-Garde 
Klundert, 86,20 pnt; 12. Wilhelmina Bedum, 84,86 pnt.
EERSTE DIVISIE: 1. Sint Caecilia Doornenburg, 84,40 pnt; 2. Saint Gabriel Per-
cussion Ensemble (Thailand), 83,20 pnt; 3. Love Music Trust Percussion Ensemble, 
70,00 pnt. 

Dirigent Matty Cilissen van Sint Petrus en Paulus Wolder zwaait met de 

WMC-vlag.
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WMC Mars en Show
DATUM: zaterdag 8 tot en met zondag 30 juli.
PLAATS: Kerkrade. 
SHOW
WORLD DIVISION: 1. Pasveerkorps Leeuwarden, 96,08 pnt; 2. Adest Musica 
Sassenheim, 95,42 pnt; 3. Nishihara High School Marching Band (Japan), 95,08 
pnt; 4. Rijnmondband Schiedam, 93,86 pnt; 5. Kunst en Genoegen Leiden, 93,21 
pnt; 6. Flora Band Rijnsburg, 91,04 pnt; 7. Door Vriendschap Sterk Katwijk, 90,58 pnt; 
10. Advendo Sneek, 89,13 pnt; 11. Exempel Empel, 88,38 pnt; 12. Takostu Stiens, 
87,88 pnt; 13. Irene Ede, 86,79 pnt; 14. Jubal Drum & Bugle Corps Dordrecht, 85,75 
pnt; 15. Kamper Trompetter Korps, 85,06 pnt; 17. Van Limburg Stirum Band Wezep, 
83,17 pnt; 18. Sternse Slotlanders Franeker, 82,17 pnt; 21. Showband Marum, 
81,33 pnt; 23. Juliana Drum & Bugle Corps Middelburg, 81,04 pnt; 25. Maastricht-
se Verkennersband, 80,71 pnt; 26. Juliana Amersfoort, 80,04 pnt; 27. Crescendo 
Opende, 79,42 pnt.
FIRST DIVISION: 1. Jong Advendo Sneek, 92,75 pnt; 2. Showband Urk, 87,25 
pnt; 3. Oranje IJsselmuiden, 84,25 pnt; 4. Laurentius Voorschoten, 83,58 pnt; 5. 
Excelsior Renkum, 80,00 pnt; 6. Jubal Zwolle, 77,71 pnt; 7. D.I.N.D.U.A. Oldekerk, 
77,38 pnt; 9. Jong Kamper Trompetter Korps, 72,04 pnt; 10. North Frisian Percussion 
Corps Dokkum, 71,67 pnt; 11. Noordenveld Roden, 71,17 pnt; 15. O&V Nuenen, 
70,00 pnt; 16. ViJoS Bussum, 69,08 pnt. 

MARS
WORLD DIVISION: 1. Flora Band Rijnsburg, 95,25 pnt; 2. Kunst en Genoegen 
Leiden, 94,75pnt; 3. Trommelgroep West-Nederland Leiden, 94,25 pnt; 4. Adest 
Musica Sassenheim, 94,15 pnt; 5. Door Vriendschap Sterk Katwijk, 92,80 pnt; 6. Ami-
citia Banholt, 92,03 pnt; 7. Edelweiss Heerlen, 91,13 pnt; 9. Sainte Cécile Eijsden, 
90,20 pnt; 11. Exempel Empel, 88,38 pnt; 12. Maastrichtse Verkennersband Maas-
tricht, 88,20 pnt; 13. Van Limburg Stirum Band Wezep, 88,00 pnt; 14. Rijnmondband 

Schiedam, 86,60 pnt; 16. St. Jeanne d’Arc Noordwijkerhout, 85,13 pnt; 17. Juliana 
Amersfoort, 84,63 pnt; 18. Euroband Rotterdam, 83,78 pnt; 21. Oranje IJsselmuiden, 
82,45 pnt; 23. Sint Cecilia Zegge, 81,70 pnt; 24. Deltaband Vlissingen, 81,50 pnt; 
25. M.E.T.R.O. Scheveningen, 81,35 pnt; 26 AMIGO Leiden, 81,33 pnt; 27. Wilhel-
mina Sleeuwijk, 81,25 pnt; 29. Da Capo Lisse, 80,63 pnt; 31. Concordia Overdinkel, 
80,35 pnt; 32. Excelsior Delft, 78,75 pnt; 33. Ridderster Ridderkerk, 78,70 pnt; 34. 
March & Showband Rheden, 78,28 pnt; 35. Laurentius Voorschoten, 78,25 pnt; 36. 
Sint Caecilia Saasveld, 77,58 pnt; 37. Excelsior Losser, 77,48 pnt; 38. Sint Cecilia 
Voorhout, 76,78 pnt; 39. Michaël Nijmegen, 75,75 pnt; 41. Hasselts Fanfare, 74,10 
pnt; 42. Oranje Minnertsga, 73,38 pnt; 43. Wilhelmina Numansdorp, 73,25 pnt; 44. 
harmonie Slikkerveer Ridderkerk, 72,63 pnt; 48. OBK Bennekom Bennekom, 67,00 
pnt.
FIRST DIVISION: 1. Koninklijke Harmonie Gronsveld, 92,00 pnt; 2. Door Vriend-
schap Sterk Junioren Katwijk, 90,68 pnt; 5. De Bazuin Leerdam, 82,60 pnt; 6. Sint 
Gertrudis Wijlre, 82,50 pnt; 7. Sint Willibrordus Meijel, 80,00 pnt; 8. JUBAL Vechtdal 
Dedemsvaart, 77,25 pnt.

MARSPARADE
WORLD DIVISION: 1. Takostu Stiens, 94,42 pnt; 2. Advendo Sneek, 93,50 pnt; 
3. Pasveerkorps Leeuwarden, 90,17 pnt; 4. Crescendo Opende, 90,13 pnt;6. Corio 
Heerlen, 80,25 pnt; 7. Sternse Slotlanders Franeker, 70,88 pnt. 
MARCHING PARADE: 1. Jong Advendo Sneek, 91,67 pnt; 2. Hertfordshire 
Showband Potters Bar (Verenigd Koninkrijk) 81,00 pnt; 3. La Banda Musical Femeni-
na de Marcha Colegio Clemencia de Caycedo Bogota (Colombia), 64,08 pnt. 

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

Blijdschap bij de Flora Band Rijnsburg na het behalen van de wereldtitel. 
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PROVINCIE DRENTHE

Mallet & Steel Music Event
De malletbands Wilhelmina Hoogeveen, AMDG Beilen 

en Sempre Sereno Ruinerwold worden zaterdag 14 

oktober (19.30 uur) tijdens het Mallet & Steel Event in 

de evenementenhal Maxx Sports and Events Hooge-

veen samengevoegd tot een gezamenlijk ensemble. 

De 65 muzikanten spelen onder andere Nederlands 

repertoire, hedendaagse en oude popmuziek, Latin 

en Caribbean stijlen. De Steelband van het Korps 

Mariniers verzorgt een gastoptreden met Caribische 

klanken. Informatie: mallet.steel.event@wilhelmi-

na-hoogeveen.nl.

S E P T E M B E R

Za 09 HOOGEVEEN, BIBLIOTHEEK 10.00 UUR Open repetitie door het Noord Nederlands Jeugd Orkest (NNJO). 

Za 09 HOOGEVEEN, DE TAMBOER 15.30 UUR Concert door het Noord Nederlands Jeugd Orkest (NNJO). 

O K T O B E R

Za 14 HOOGEVEEN, MAXX SPORTS AND EVENTS 19.30 UUR Mallet & Steel Music Event met Wilhelmina Hoogeveen, AMDG Beilen en Sempre Sereno Ruinerwold. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Brassband Almere 
sluit jubileumjaar
Brassband Almere sluit zaterdag 23 september 

(19.30 uur) in de Prestige de activiteiten rond het 

35-jarig bestaan af met het concert De Vrienden van 

Brassband Almere. Tijdens deze avond werkt het orkest 

samen met de Almeerse Studentenroeivereniging 

Agon, handboogschutterij Almere, scoutinggroep Novo 

Mundo, het koor Multiple Voices, de mini’s van Turning 

Spirit Almere en filmclub Filmere. Gespeeld worden 

onder andere Hummel gets the Rockets (arr. Erik 

Rozenboom), Eye of the Tiger (arr. Rieks van der Velde) 

en Forever ABBA Gold (arr. André Waignein). Informatie: 

info@brassbandalmere.nl. 

S E P T E M B E R

Za 23 ALMERE, DE PRESTIGE 20.00 UUR Concert De Vrienden van Brassband Almere. 

O K T O B E R

Za 07 EMMELOORD, CENTRUM 12.00 UUR Blaasestafette door diverse blaasorkesten b.g.v. 75 jaar drooglegging Noordoostpolder. 

PROVINCIE FRIESLAND

Topprogramma tijdens 
2e Proud On Stage
Top Secret Drum Corps uit het Zwitserse Basel is de 

topact van de tweede editie van Proud on Stage. 

De wereldberoemde formatie komt zaterdag 14 

oktober met 22 performers naar Stadsschouwburg 

De Harmonie in Leeuwarden. Zangeres Elske DeWall 

(Maria in The Passion) treedt op met meervoudig 

brassbandkampioen Soli Brass Leeuwarden. Ook 

dansgroep Avant Garde Collective, winnaar van het 

tv-programma Battle on the Dancefloor, is van de 

partij. Slagwerkgroep European X Almere gaat een 

cross-over aan met popkoor First Beat Leeuwar-

den. Verder komen de WMC-toppers Pasveerkorps 

Leeuwarden, Advendo Sneek en Bicycle Showband 

Crescendo Opende in actie. Er zijn voorstellingen om 

14.30 en 19.45 uur. Informatie: www.proud-event.nl. 

Foto FV Media Producties

Jubilarissen bij Looft den Heer
Heine Bosma is gehuldigd vanwege zijn 65-jarig jubile-

um bij de christelijke muziekvereniging Looft den Heer 

Boornbergum. Martinus de Vries werd onderscheiden 

omdat hij zestig jaar lid is van deze vereniging.

Najaarsconcert door 
Oldehovekapel
De Egerländer Oldehovekapel speelt zondag 22 okto-

ber (15.00 uur) in dorpshuis Yn ‘e Mande te Tytsjerk. 

Het repertoire vermeldt Egerländer en Böhmische 

polka’s en walsen. Informatie: www.oldehovekapel.nl.

O K T O B E R

Za 07 FRANEKER, SPORTHAL DE TRIJE  Marching & Music Contest en Showconcours van de noordelijke muziekbonden. 

Za 14 LEEUWARDEN, DE HARMONIE 14.30/19.45 UUR 2e Proud On Stage met Top Secret Drum Corps Basel, zangeres Elske DeWall, brassband Soli Brass Leeuw- 

   arden, dansgroep Avant Garde Collective, slagwerkgroep European X Almere, popkoor First Beat Leeuwar- 

   den en showkorpsen Pasveerkorps Leeuwarden, Advendo Sneek en Bicycle Showband Crescendo Opende. 

Zo 22 TYTSJERK, YN ‘E MANDE 15.00 UUR Najaarsconcert door Egerländer Oldehovekapel. 
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PROVINCIE GELDERLAND

Jubilarissen bij MBGF
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Theo 

Degen (LEO-Harmonie Lobith-Tolkamer) en Herman 

ten Have (Juliana Almen) gehuldigd vanwege hun 

zeventigjarig jubileum. Een overzicht van de overige 

jubilarissen:

Vijfenzestig jaar: Tonny Tijssen, Bennie Wiecherink, 

Henk Samberg (Jubal Vierakker-Wichmond); Th.A.G. 

Janssen (Sint Theresia Lent).

Zestig jaar: Op 28 mei is F.G.M. Luiking (Sint Martinus 

Greffelkamp) gehuldigd vanwege zijn zestigjarig 

lidmaatschap. Op 30 mei is de heer Luiking helaas 

overleden. Bennie Kip (De Vriendschap Doetinchem) 

en Bep Veldhuizen (Caecilia Scherpenzeel).

Vijftig jaar: Loes Wesselink-Dalhuizen (Jubal Wich-

mond-Vierakker); Jan Janssen, Coen Janssen (Con 

Amore Oosterhout); Gellof Kanselaar, Jielis Schreuders 

(Drum & Streetband Zuilichem); Helga Wesselink-te 

Grotenhuis, Dick Romp (Gendringse Orkest Vereniging 

Gendringen); Ed Masselink (UDI Bemmel); Frans 

Herlaar (Gelreband Dieren); Hennie Heukshorst (Kunst 

na Arbeid Ulft); Bertus Corton (Excelsior Renkum); 

Theo Barten (LEO-Harmonie Lobith-Tolkamer); Richard 

Hulleman (Cadenza Twello); Kees Buter (Wilhelmina 

Spankeren).

Veertig jaar: Adrie Nijhof (Muziekvereniging Ugche-

len); Jenny Kanselaar, Liza Schreuders (Drum & Street-

band Zuilichem); Jan Schieven, Frits Klein Teselink 

(Jubal Vierakker-Wichmond); G.H. Huurneman-Reinde-

rink, L.G. Pasman, M. Stegeman-Meerman (Concordia 

Noordijk Neede); Monique Ketelaar-Otten, Eugenie 

Otten (Gendringse Orkest Vereniging Gendringen); 

Freddy Huls, Hugo Reusen (Sint Antonius Breeden-

broek); Winfried Degen (LEO-Harmonie Lobith-Tolka-

mer); Hans Vruggink (Juliana Almen); Loes Geurts, 

Monic Peters-Tomassen, Bernadette Wienholts-Geurts 

(Sint Jan Kilder); Peter Hendriksen (Sint Jan Babbe-

rich); Hans Jansen (Wilhelmina Spankeren).

MuziekFEESTival 2017
De Brassy Sound Band Ulft houdt zaterdag 14 oktober 

in de DRU Cultuurfabriek de tweede editie van 

MuziekFEESTival! Westendorps Fanfare, fanfare Kunst 

na Arbeid Ulft, christelijke muziekvereniging Excelsior 

Silvolde, harmonie Excelsior Warnsveld, Brassband 

Apeldoorn en Euregio Brassband Borne worden tijdens 

een zelf samengesteld concert beoordeeld door Jan 

Nellestijn. Informatie: muziekfestival.bsb@gmail.com.

Sint Sebastianus Gendt 
in het nieuw
Show- en marchingband Sint Sebastianus, het schut-

tersgilde en Jong Sint Sebastianus presenteren zich 

vanaf deze zomer in nieuwe uniformen. De nieuwe 

kledinglijn is nog steeds in het aloude rood, zwart en 

goud, maar de accenten zijn wat verlegd. 

5e Veluwe Taptoe Indoor
Zaterdag 14 oktober (19.30 uur) vindt in de Velu-

wehal in Barneveld de 5e Veluwe Taptoe Indoor 

plaats. Deelnemers zijn show- en marchingband DAP 

Apeldoorn, De Gelreband Dieren, VIOS Mijdrecht, 

Scheepjeswolharmonie Veenendaal, Excelsior Renkum, 

March- & Showband Rheden en Irene Ede. Tijdens de 

finale spelen alle 250 muzikanten gezamenlijk enkele 

muziekstukken. Informatie: www.taptoe.info.

Jong vLS zet in op 
Indoor Winds 2018
Limburg Stirum Korpsen Wezep schrijft Jong vLS 

in voor Indoor Winds 2018. Het korps wil met de 

deelname aan de competitie van Color Guard Neder-

land inzetten op de ontwikkeling van de individuele 

muzikanten en de groei en bloei van het team. Ook 

hoopt de vereniging hiermee de aantrekkingskracht 

op nieuwe jeugdleden te verhogen. Informatie: www.

vlskorpsen.nl. 

Mega Kids Orkest 2017
Kinderen van 9 tot 14 jaar kunnen zaterdag 7 oktober 

(10.00 uur) in RSG Linge College in Tiel (locatie Heili-

gestraat) meespelen in het Mega Kids Orkest. Service-

punt Amateurkunst Rivierengebied wil hiermee kinderen 

enthousiast maken voor het bespelen van een blaas- of 

slagwerkinstrument. Onder leiding van Ivo Kouwenhoven 

wordt een programma ingestudeerd dat om 16.00 uur 

tijdens een afsluitend concert wordt uitgevoerd. Informa-

tie: www.servicepuntamateurkunst.info 

Egerländermuziek in 
openluchttheater
Iesellander Muzikanten en de Berkelkapel Haarlo (foto) 

treden zondag 10 september (14.30 uur) op in het 

Openluchttheater Engbergen. Het repertoire bestaat 

voornamelijk uit Egerländer blaasmuziek, gebaseerd 

op oorspronkelijke Boheemse volksmuziek. 

Cultuurbokaal Gelderland 
naar amateurmuziek
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-

derland heeft Joop van Hierden van Harmonie Orkest 

Brummen, Karin Rheiter van harmonie Tarcisius uit 

Nijmegen en Jules Verschure van dweilorkest ‘Spul(t) 

Zutphen genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2017. 

Het drietal zet zich in verschillende hoedanigheden al 

jaren op bijzondere wijze in voor de muzieksector in 

Gelderland. De prijs, een geldbedrag van 5.000 euro 

voor een project op het werkterrein van het Cultuur-

fonds, wordt in het najaar uitgereikt door Clemens 

Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland en 

tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland. 

 

S E P T E M B E R

Zo 10 VOORST, OPENLUCHTTHEATER ENGBERGEN 14.30 UUR Openluchtconcert door Iesellander Muzikanten en de Berkelkapel Haarlo. 

Za 16 ARNHEM, EUSEBIUSKERK 20.00 UUR Concert Philharmonie Gelre m.m.v. Gelders Opera en Operettegezelschap (GOOG) en tenorsolist Roger  

   Knoben.

O K T O B E R

Di 03 BEUSICHEM, ’T ZOETZAND  Seniorenfestival. Organisatie: RSO Luctor et Emergo Ingen. 

Za 07 TIEL, RSG LINGE COLLEGE 10.00 UUR Concert Mega Kids Orkest. 

Za 14 ULFT, DRU CULTUURFABRIEK 12.30 UUR 2e MuziekFEESTival! met concerten van diverse blaasorkesten.  

Za 14 PUIFLIJK, DE LIER  Sla Je Slag Cup 2017. 
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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



Za 14 BARNEVELD, VELUWEHAL 19.30 UUR 5e Veluwe Taptoe Indoor met DAP Apeldoorn, De Gelreband Dieren, VIOS Mijdrecht, Scheepjeswolharmo- 

   nie Veenendaal, Excelsior Renkum, March- & Showband Rheden en Irene Ede. 

Za 21 ETTEN  Sw!ing-!inn Oost o.l.v. Peter Kleine Schaars i.s.m. Harmonie Onderling Genoegen Etten. 

Zo 29 ARNHEM, MUSIS SACRUM  Concertserie HRFSTWIND met debuutconcert van het nieuwe Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO).

PROVINCIE GRONINGEN

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

Henk Wit (De Bazuin Uithuizen) gehuldigd vanwege 

zijn zestigjarig muzikantenjubileum. Luut Niemyer (In-

spiration by Brass Musselkanaal) kreeg een insigne 

omdat hij vijftig jaar actief is in de muziekwereld. Erik 

Hofman vierde zijn veertigjarig jubileum bij Slagwer-

kensemble Appingedam.

Noord Nederlands Jeugd 
Orkest opent seizoen
Het Noord Nederlands Jeugd Orkest (NNJO) trapt 

zaterdag 9 september het nieuwe seizoen af met 

een concert tijdens het festival U!tdagend in Hooge-

veen. Om 10.00 uur start in de bibliotheek aan de 

Willemskade 27 een open repetitie voor muzikanten 

die graag de sfeer van het orkest willen proeven. Om 

15.30 uur volgt in Theater De Tamboer een concert 

met onder andere popmuziek, musicalmuziek en 

klassieke muziek. Informatie: www.nnjo.nl/contact.

Muziekfestival Delfzijl 2017 
Zaterdag 23 en zondag 24 september is in het 

centrum van Delfzijl de zevende editie van het 

Muziekfestival Delfzijl. Het festijn start zaterdag 

(13.00 uur) met optredens van de muziekverenigin-

gen CBS Bierum/Spijk, Crescendo Stadskanaal, Delf-

zijls Harmonie Orkest, Harmonie ‘67 Groningen, In 

Corpore Wagenborgen, Koningin Wilhelmina Delfzijl,  

Soli Deo Gloria Uithuizermeeden  en een ensemble 

van de Provinciale Brassband Groningen. Om 20.00 

uur is op het Molenbergplein een muziekshow met 

deelname van onder andere Door Vriendschap Sterk 

(DVS) Katwijk (foto), Crescendo Opende, Mercurius 

Assen, Exempel Empe en De Leinegarde Hannover 

(Duitsland). Zondag (12.30 uur) treden tijdens de 

Delfzielster Dweildag tien dweilorkesten op. Informa-

tie: www.muziekfestivaldelfzijl.nl.  

Foto: FV Media Producties 

S E P T E M B E R

Za 23 / Zo 24 DELFZIJL, CENTRUM 13.00/12.30 UUR Zevende Muziekfestival Delfzijl met deelname van harmonieën, fanfares, slagwerkensembles, showkorp 

   sen en dweilorkesten. Informatie: www.muziekfestivaldelfzijl.nl. 

O K T O B E R

Za 07 MARUM  Sw!ing-!inn Noord o.l.v. Peter Kleine Schaars i.s.m. Showband Marum. Informatie: www.swinginn.info. 

PROVINCIE LIMBURG

Jubilarissen bij LBT
Bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 

zijn de afgelopen periode de volgende jubilarissen 

gehuldigd.

Zestig jaar: Jo Janssen (Sint Barbara Reuver); Hend-

ricus Timmermans (Sint Johannes en Clemens Mer-

kelbeek); Harie Hönsgens en Leo Heyligen (Concordia 

Einighausen).

Vijftig jaar: Harie Notté (Bussen Schutten Neer); G.M. 

van Zon (Sint Jozef Beringe); Agnes Dohmen-Kösters 

en Peter Storms (Concordia Einighausen);

Veertig jaar: Theo Peulen (Bussen Schutten Neer); 

Theo Stevens (Concordia Einighausen); John Leunis-

sen (Sint Sebastianus Neer); Henk Crijns (Sint Nicolaas 

Heythuysen); Jack Henning (Marijke Hoensbroek); 

Mark Stemkens en Maria van der Kruijs (Sint Willibror-

dus Meijel); Roy Verheijen (Sint Willibrordus Obbicht).

Jubilarissen bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft 

Cor Geilen (Sint Caecilia Bingelrade) gehuldigd voor 

zijn zeventigjarig muzikantenjubileum. Harry L’Ortye 

(Sint Caecilia Wijnandsrade) en Harrie Cremers (Sint 

Caecilia Bingelrade) kregen een insigne opgespeld 

voor hun 65-jarig jubileum.

De overige jubilarissen:

Zestig jaar: M.P.J.M. Hanssen (Fanfare Broekhui-

zenvorst en Ooyen); Guido Schreurs (Sint Caecilia 

Wijnandsrade); Huub Marx (Sint Caecilia Bingelrade); 

Joep Surminski en Peet Kleeven (Koninklijke Harmonie 

van Horst).

Vijftig jaar: Jan van der Schaft en Henri Clement (Sint 

Caecilia Bingelrade); Hennie Bemelmans, Wim Stals en 

Leo Steins (Sint Caecilia Wijnandsrade); Ger Gubbels 

en Wim van Hoppe (Koninklijke Harmonie van Horst).

Veertig jaar: Ed Mulkens en Harrie Steins (Sint Caecilia 

Wijnandsrade); Leo Daemen (Sint Caecilia Bingelrade).

Neet te Filme! in Hulsberg
Koninklijke fanfare Sint Caecilia Hulsberg presenteert 

zaterdag 16 september (20.00 uur) op camping ’t 

Hemelke Neet te Filme! Part 2. Samen met lokale 

artiesten en diverse solisten uit het orkest wordt een 

programma met meezingmuziek, show, sketches en 

special effects op de planken gezet. Informatie: www.

caeciliahulsberg.nl. 

Zeven orkesten op 
concours bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

heeft het aantal concoursdagen gereduceerd naar 

één. Slechts zeven orkesten betreden zondag 22 

oktober (13.00 uur) in TheaterHotel De Oranjerie in 
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Roermond het podium. De deelnemers zijn: vierde di-

visie: fanfare Sint Nicolaas Broekhuizen; derde divisie: 

harmonie Philomena Haelen; eerste divisie: fanfare 

Sint Wiro Reutje-Sint Odiliënberg; koninklijke harmonie 

Sint Cecilia Mheer; harmonie Sint Caecilia Blerick; 

concertdivisie: fanfare Eensgezindheid Maasbracht; 

ProClass Brassband Limburg Geleen (foto). De jury 

bestaat uit Luuk Tuinstra, Dick Bolt en Rob Goorhuis. 

Open Podium Leudal
Zondag 1 oktober (14.30 uur) organiseert fanfare 

Concordia Ittervoort in cultureel centrum De Mortel de 

eerste editie van het Open Podium Leudal. De mani-

festatie biedt een podium aan iedereen die met kunst 

en cultuur (instrumentaal, dans, schilderen, tekenen, 

beeldhouwen, gedichten) bezig is en dit aan een 

publiek wil laten zien en/of horen. Informatie: www.

fanfareconcordia.nl.

Themaconcert door 
Kunst na Arbeid
De Show Van Now is de titel van het themaconcert dat 

harmonie Kunst na Arbeid Belfeld zaterdag 7 (19.30 

uur) en zondag 8 oktober (14.30 uur) presenteert 

in gemeenschapshuis De Hamar. In het format van 

een live tv-show klinkt met medewerking van diverse 

zangsolisten een populair programma. 

Sint Lambertus Schinveld 
viert 110-jarig bestaan
Fanfare Sint Lambertus Schinveld viert het 110-jarig 

bestaan met festiviteiten in cultureel centrum Fasila. 

Zaterdag 16 september (10.00 uur) is er een instru-

menten-carrousel om de jeugd kennis te laten maken 

met blaas- en slagwerkinstrumenten. Om 13.30 uur 

studeren (oud-)leden tijdens een play-in muziek in die 

‘s avonds wordt uitgevoerd. Zondag 17 september is 

de traditionele Lambertusviering met aansluitend de 

huldiging van de jubilarissen. Informatie www.fasila.nl.

Slagwerkfestival in Venlo
De slagwerkgroep van showorkest Harmonie Fortis-

simo Venlo houdt zaterdag 30 september (14.00 

uur) op het Vleesplein in Venlo een slagwerkfestival. 

Behalve Fortissimo en de opleidingsgroep Hit-It treden 

Drumbeatz Tegelen en de percussiegroep van muziek-

vereniging Valuas Venlo op. 

Klankstadcongres 2017
Zaterdag 30 september (12.00 uur) is in conferen-

tiecentrum Rolduc in Kerkrade het Klankstadcongres 

2017. Diverse sprekers gaan in op thema’s zoals 

inzicht verkrijgen in de maatschappelijke ontwikkelin-

gen die muziekverenigingen beïnvloeden, stimuleren 

van bewustwording bij besturen en werken aan 

oplossingen voor de toekomst. Kerkrade kent niet 

alleen een groot aantal muziekverenigingen maar ook 

organisaties zoals het Wereld Muziek Concours en 

het Orlandofestival die zich bezighouden met muziek. 

Bovendien zit Kerkrade midden in een periode van 

krimp. Informatie: congres2017@kpnmail.nl. 

Concert Sint Caecilia Beek
De koninklijke harmonie Sint Caecilia Beek viert zater-

dag 7 oktober (20.00 uur) het 165-jarig bestaan met 

een concert in de Asta van Beek. Medewerking wordt 

verleend door een aantal oud-leden.

Masterclass met 
Cesar Zuiderwijk 
Slagwerkgroep Drums & Roses Lottum organiseert 

zondag 5 november (14.00 uur) in zaal Harmonie 

een masterclass met Cesar Zuiderwijk. De Golden Ear-

ring-drummer neemt het publiek op geheel eigen wijze 

mee in de wereld van de popmuziek. Daarbij passeren 

ritmes van diverse Golden Earring-klassiekers de revue. 

Ook treedt hij op met de leden van Drums & Roses.

Informatie: www.drums-roses.nl. Foto: FV Media 
Producties

S E P T E M B E R

Vr 08 - Zo 10 MONTFORT  Jubileumweekend fluit- en tamboerkorps Excelsior Montfort. 

Za 09 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS 20.30 UUR Adams International Percussion Festival met Martin Grubinger, Percussive Planet Ensemble & Special  Guest. 

Zo 10 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS  Drumworld Festival met o.a. Simon Phillips en Anika Nilles. 

Di 12 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS 20.00 UUR Adams International Percussion Festival met Jianli Percussion Group (CN). 

Wo 13 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS 20.00 UUR Adams International Percussion Festival met duo Reijnaerdt/ Séjourné & ensemble conservatoire Strasbourg. 

Do 14 THORN, ABDIJKERK 20.00 UUR Adams International Percussion Festival met Canto Ostinato by Mallet Collective Amsterdam & Ivo Jans sen. 

Do 14 VENLO, MARKT 19.30 UUR Concert door het showorkest van harmonie Fortissimo Venlo. 

Za 16 / Zo 17 SCHINVELD, GEMEENSCHAPSHUIS  110-jarig bestaan fanfare Sint Lambertus Schinveld met een instrumentencarrousel voor kinderen, play-in  

   en concert met oud-leden en de huldiging van jubilarissen. 

Za 16 HULSBERG, CAMPING ’T HEMELKE 20.00 UUR Muziekspektakel Neet te Filme! door fanfare Sint Caecilia Hulsberg m.m.v. diverse solisten. 

Za 30 VENLO, VLEESPLEIN 14.00 UUR Slagwerkfestival met Fortissimo Venlo, Hit-It, Drumbeatz Tegelen en Valuas Venlo.

Za 30 KERKRADE, PARKSTAD LIMBURG STADION  DCE European Championships.

O K T O B E R

Zo 01 ITTERVOORT, DE MORTEL 14.30 UUR Open Podium Leudal voor iedereen die met kunst en cultuur bezig is. Organisatie: fanfare Concordia. 

Za 07 ROERMOND, MUNSTERKERK 14.00 UUR Workshop samenspel blaasinstrument (solist) en kerkorgel. 

Za 07 BEEK, ASTA 20.00 UUR Concert Sint Caecilia Beek. 

Za 07 BELFELD, DE HAMAR 19.30 UUR Themaconcert De Show van Now door harmonie Kunst na Arbeid Belfeld. 

Zo 08 BELFELD, DE HAMAR 14.30 UUR Themaconcert De Show van Now door harmonie Kunst na Arbeid Belfeld. 

Zo 15 VENRAY, SCHOUWBURG 15.00 UUR Concours Fantastique door fanfare Vriendenkring Overloon. Concoursoptreden met jury aan huis. 

Zo 22 ROERMOND, DE ORANJERIE 13.00 UUR Concertwedstrijd van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen met zeven deelnemers. 
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Jubilarissen BBM
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft Antoon 

Schellekens gehuldigd vanwege zijn tachtigjarig lidmaat-

schap bij muziekvereniging Sint Lambertus Gemonde. 

Schellekens werd op zijn elfde lid van de vereniging. Hij 

begon op kornet, speelde vervolgens bugel, trombone en 

euphonium. Door zijn verhuizing naar Waalwijk speelt hij 

sinds twee jaar niet meer mee met het orkest. 

De overige jubilarissen:  

Zeventig jaar: H. van Dommelen (Eendracht Maakt Macht 

Elshout); Jan van Agt en Bert Rijnen (Concordia Spoordonk, 

Oirschot); Herman Pingen (Sint Cecilia Maashees).

Vijfenzestig jaar: Kees van Kastel (Oefening Kweekt 

Kennis Zevenbergschen Hoek).

Zestig jaar: Henk Arendsen (Somerens Lust Someren); 

Leo Pingen (Sint Cecilia Maashees); Frans van den 

Akker en Jan van der Biezen (Aurora Heesch); Bart 

Geerts en Jan Verbruggen (Sint Lambertus Gemonde); 

A. Hoevenaar (Sirena Sprang-Capelle); Doris van Woer-

kum, Piet Verhoeven en Ger Antonis (Echo der Kempen 

Bergeijk); Ad van den Berg (Excelsior Oploo).

Vijftig jaar: Theo Toonen (Sint Jan Wanroij); Jan Mou-

wen (Oefening Kweekt Kennis Zevenbergschen Hoek); 

Theo van Alebeek (Wilhelmina Den Dungen); Caroline 

Adriaansen (SOS Goirle); Anja Sukkel (De Eendracht 

Sint Willebrord); Jo van Grinsven (Echo der Peel Ven-

horst); Jan Kocken (Aurora Heesch); Gerard Steenbak-

kers (Sint Lambertus Gemonde); Martien Deckers en 

Willy van Langen (Sint Servaes Dinther); Toos Douven 

(Muziekvereniging Someren- Heide); Riek Janssen 

(Echo der Kempen Bergeijk).  

Veertig jaar: Annette Heesakkers - v.d. Ven (Oefening en 

Uitspanning Beek en Donk); Rens Reniers en Frenk van 

Run (Oefening Kweekt Kennis Zevenbergschen Hoek); 

Arjen van der Steen en Jos van der Velden (Boxtel’s 

Harmonie); Petra Schepens en Henk Witlox (Concordia 

Spoordonk, Oirschot); Pierre-Paul Aarts en Simon Peeters 

(Somerens Lust Someren); Henk van de Veerdonk (Wilhel-

mina Den Dungen); Jos van Dijk (De Notenkrakers Vor-

stenbosch); John Suijkerbuijk en Mirande van den Broek 

(De Eendracht Sint Willebrord); Stephan Moors en Ange-

lique Bindels-Laarakker (Semper Unitas Sambeek); Jean-

Paul Matthijssen (Nederland en Oranje, NEO Rucphen); 

Fred van Toor en William Adriaans (Aurora Heesch); Paul 

Verhoeven (Sint Servaes Dinther); Jos Custers en Wim 

Boots (Muziekvereniging Someren- Heide); Frans Bottram, 

Nicoline Schröder, Paul Christiaans en Peter Uitjens (Echo 

der Kempen Bergeijk); Fridy Smolders (Kempengroen 

Steensel); George van Hulten (De Eendracht Heusden a/d 

Maas); Remi H.L. Leunissen (Orpheus Tilburg). 

 

Theaterconcert met 
Sint Caecilia Hoeven
Fanfare Sint Caecilia Hoeven houdt zaterdag 7 oktober 

(20.00 uur) in theater De Kring in Roosendaal het 

theaterconcert Hete Bliksem. De Brabantse comédien-

ne Christel de Laat zorgt voor vermakelijke intermez-

zo’s tussen tal van Nederlandse tophits, uitgevoerd 

door zangeres Lotte Nobelen, trompettist John Curfs, 

toetsenist en muzikale duizendpoot Co Vergouwen en 

fanfare Sint Caecilia Hoeven. Informatie: 

www.dekringroosendaal.nl.

Taptoe Breda 
maakt comeback 
Zaterdag 23 september (20.00 uur) houdt show-

korps Concento Breda in sportpark De Blauwe Kei 

voor het eerst weer een Taptoe Breda. Deelnemers 

zijn Rijnmondband Schiedam (foto), Oranje Garde 

Klundert, Euroband Rotterdam, Cornu Copiae Waalwijk, 

Showband Haaglanden Pijnacker en de Iserlohner 

Stadsmusikanten (Duitsland), de Breda City Pipes and 

Drums en gastheer Concento Breda. Informatie: www.

concento.nl. Foto: FV Media Producties 

Afsluiting jubileum in Boxmeer
Zondag 17 september (13.30 uur) sluit de Boxmeer-

sche Harmonie de festiviteiten rond het 150-jarig 

jubileum af met het project Harmonie tussen Muziek 
en Theater. Het publiek verzamelt zich in het Weyerpark 

waar in de sfeer van Commedia del ’arte een theatraal 

programma wordt gespeeld. Vervolgens wordt het 

publiek uitgenodigd om achter de muziek aan te lopen 

naar vijf bijzondere locaties in Boxmeer waar, omlijst 

met muziek, op theaterachtige wijze verteld wordt 

over de historie van Boxmeer. Aan het culturele project 

nemen diverse Boxmeerse orkesten deel.

Ensemble uit Minsk te gast bij 
Muziekvereniging Eindhoven
Donderdag 5 oktober (19.30 uur) ontvangt Muziekver-

eniging Eindhoven West het muziekensemble Kupalje 

uit Minsk voor een benefietconcert in gemeenschaps-

centrum Lievendaal. Tatjana Jeletskaya (Wit-Russi-

sche cimbaal), Inna Rusinovskaya (sopraan), Viktor 

Strelchenia (tenor) en Nicolai Serdobov (piano) spelen 

populair klassiek, volksmuziek, opera, operette, musical 

en verhalende liederen zoals Elise uit My fair Lady, Aria 
La Donna é mobile uit Rigoletto en de Belarussische 
Polka (op cimbaal). De opbrengst is bestemd voor de 

stichting Pomosjtsj Minsk die zich inzet voor de huiska-

meropvang van ouderen en invaliden in Minsk.

Drie broers 70 jaar lid van 
Woensels Muziekcorps
Het Woensels Muziekcorps zet zaterdag 4 november 

(20.00 uur) in zaal Unitas te Eindhoven Toon, Ad en 

Eduard Capel in de bloemen. De broers vieren alle drie 

hun zeventigjarig jubileum bij het orkest en zijn nog 

altijd musicerend actief. Toon, Ad en Eduard werden in 

navolging van vader Capel lid van het Woensels Mu-

ziekcorps: Ad op piccolo en Toon en Eduard op klarinet. 

Tot de muzikale hoogtepunten behoren onder meer 

twee keer deelname aan het Topconcours in Arnhem 

en reizen naar zusterstad Bayeux (Frankrijk). Ook 

waren de broers actief betrokken bij de opleidingen en 

de oprichting van het dagorkest. 

S E P T E M B E R

Zo 17 BOXMEER, WEYERPARK 13.30 UUR Sluiting 150-jarig jubileum Boxmeersche Harmonie met project Harmonie tussen Muziek  en Theater. 

Za 23 BREDA, SPORTPARK DE BLAUWE KEI 20.00 UUR Taptoe Breda met Rijnmondband Schiedam, Oranje Garde Klundert, Euroband Rotterdam, Cornu Copiae  

   Waalwijk, Showband Haaglanden Pijnacker, de Iserlohner Stadsmusikanten, en Concento Breda. 

O K T O B E R

Do 05 EINDHOVEN, LIEVENDAAL 19.30 UUR Concert muziekensemble Kupalje uit Minsk (Wit-Rusland). 

Za 07 ROOSENDAAL, DE KRING 20.00 UUR Theaterconcert Fanfare St. Caecilia Hoeven. Informatie: www.dekringroosendaal.nl. 

Za 07 HEIKANT, ’T HEIKE 19.30 UUR Concert door Muziekvereniging Heikant en Harmonie Nederland en Oranje Rucphen. 

Zo 15 TILBURG, THEATERS TILBURG 14.30 UUR Verrassende Ontmoetingen met Amsterdamse Tramharmonie en Concordia 1839 Hilvarenbeek. 

Zo 29 KNEGSEL, MFA DE LEENHOEF  Preconcoursfestival Knegsel. Organisatie: Fanfare Heide Echo Knegsel. 
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SCALA BIG BAND
BIGBAND EXPOSURE 
BIGBAND KAMPEN
BIGBAND EMMEN
BIGBAND BIGTIME 
BIG BAND HEERDE
BIGBAND TWELLO
BIGBAND ALLOTRIA
HIGH MOOR BIG BAND
BIG BAND COEVORDEN
MOONLIGHT BIG BAND
BIGBAND HEERENVEEN
BLUE NOTE BIGBAND
DEVENTER JAZZ ORKEST
BIGBAND LEEUWARDEN ‘73
SCALA BASEMENT BIG BAND 

AFSLUITENDE HOOFDACT  
JAZZART WWW.DEMEENTHE.NL

Centrum voor de Kunsten

6x
+ gratis
Jazzism

Telefoon: 085 7600237
(ma-vrij van 8.30 tot 12.30 uur, lokaal tarief)

E-mail: abonnement@bcm.nl

www.jazzism.nl

Esperanza 
Spalding
& haar alter ego Emily

NUMMER 1 • JANUARI 2016 • PRIJS € 5,99

Sons Of Kemet, Walter Trout, Thijs Borsten, Celine Cairo, New York Round Midnight, Jazzondernemers, Tony Momrelle, 
Mojo Man, Kim Hoorweg & Robin Nolan, Fotograaf Pieter Boersma, Roadtrip Chicago-New Orleans (slot), Buma Boy 
Edgar Prijs, Hermine Deurloo, Lee Fields, Ace Records, Dr. John, Maartje Meijer, Rogier Telderman, Jef Neve, Giovanca

GoGo 
Penguin
Wereldveroveraars

David 
Bowie
Herboren door jazz

De rijke muzikale 
erfenis van 

Allen 
Toussaint

Charles 
Mingus
Onbarmhartig eerlijk

“De stem in mij is luid en duidelijk”

Gregory Porter

NUMMER 3 • MEI/JUNI 2016 • PRIJS € 5,99

Wolfert Brederode, Cory Henry, Charles Lloyd, Susanne Alt, Floating Points, Rokia Traoré, Bertrand Flamang, 
i.m. Gianmaria Testa, The Preacher Men, Mariza, Robin Verheyen, The Rhythm Junks, Ambrose Akinmusire, 
reisreportage Stockholm, Familie Bijlsma

Anderson 
.Paak
Belangrijke nieuwkomer

Luistertest met

Charles 
Bradley 

Kneedelus
Uitdagend en grensverleggend

Jett Rebel
Eigengereid drieluik in de maak

Hank Mobley
Man van het midden 
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North Sea Jazz
Programmagids

Win 2x2
kaarten 

North Sea Jazz
Festival 2016 

Dag naar keuze! 

Laura Mvula, in memoriam: Prince, Jacob Collier, Cécile McLorin Salvant, Jungle By Night, Antonio Sánchez, Gerry Mulligan, 
luistersessie met festivalprogrammeurs, Sinas, Eefje de Visser, Jasper van ’t Hof, Joe Bonamassa, Daymé Arocena, Steven Wilson

Earth, Wind & Fire
“Maurice White is altijd bij ons”

Michael Kiwanuka
“Ik ben mezelf tijd verschuldigd”

Corinne Bailey Rae
Terug na ups en downs

Sultan of swing

Dr.Lonnie Smith

Snarky Puppy 
Het fenomeen verklaard

75 jaar
Chick Corea

Feestje met zijn ‘wish list’

STUFF.
Op stap met de wolven

2 5 0  P A G I N A ’ S  Z O M E R J A Z Z ! ! !

#4 • JUNI/JULI 2016 • PRIJS € 5,99

         North Sea 

        Jazz Gids

Who’s Who
Alle acts, alle speelschema’s

#5 • SEPTEMBER 2016 • PRIJS € 5,99

Madeleine Peyroux, Maxwell, Carla Bley, Nik West, Reinier Baas, Ikarai, Till Brönner, Esther Von Haze, October Meeting, 
Kandace Springs, Xenia Rubinos, Gallowstreet, Joe Henry over Allen Toussaint, Melanie De Biasio, Alligator Records, 
Reisreportage Suriname-Curaçao, Robert Glasper, Ben van Gelder, Earl Hines

Miles Davis 
Nog altijd ongrijpbaar
+ Miles Ahead met Don Cheadle

Shabaka Hutchings
Onstuimig boegbeeld van de Britse jazz

Van Morrison
“Jazzmuziek is vrijheid”

Rewind special
Terugblik op North Sea Jazz Festival, 
Gent Jazz & Jazz Middelheim

De baron van de weemoed is niet meer 

Toots Thielemans

Candy Dulfer
Spreekt zich voor het eerst uit 

over Prince 

Win
2 x 2

kaarten voor
Takuya 
Kuroda

#6 • OKTOBER/NOVEMBER 2016 • PRIJS € 5,99

Con Brio, The Voice Of Monk, Jakob Bro, Theo Croker, Dominic J. Marshall, Tony Joe White, Jamie Lidell, 
Jameszoo, Reisreportage: Kopenhagen, Nik Bärtsch, Myles Sanko, Petula Clark, Paul Desmond

Toots Thielemans
Intimi halen herinneringen op

Dossier
De nieuwe jazzpodia in 

Nederland en België  

Paul Simon
Opent zijn hart 

“Jazz blijft mijn grote liefde” 

Norah Jones

Dhafer Youssef
“De groove is een teken van leven”

BadBadNotGood
De toekomst, nu! 

Win
5 x 2

passe-partout 
kaarten voor

+ Extra 
So What’s Next? 

Festivalgids
I.M. Rudy van Gelder
Een zeldzaam huisbezoek

10 
Jaar

Alles over de nederjazz van toen, nu & straks
met Rita Reys, Eric Vloeimans, Reinier Baas, Cees Slinger,  Tineke Postma, Lander Gyselinck, 
Harry Muskee, Joris Roelofs, Jungle By Night, Piet Noordijk, Benjamin Herman, 
Lílian Vieira,  Tony Roe, Sabrina Starke, LABtrio, Jerry van Rooyen en vele anderen

10 
Extra dikke 
jubileum-

editie!

DECEMBER 2016 / JANUARI 2017 • PRIJS € 5,99

Cory Henry, Sarah Vaughan, Wilbert de Joode, David Crosby, Stefano Battaglia, Erwin Java, Nick Waterhouse, SCHNTZL, 
Mammal Hands, Ana Moura, Beth Hart, Moses Boyd

Neem nu een
jaarabonnement 

voor € 41,15
+ gratis  

welkomst-cd
of € 5,- korting!

welkomst-cd!
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Jubilarissen bij MNHU
Muziekbond Noord-Holland en Utrecht heeft Cees 

de Jongh (Amicitia Kortenhoef) onderscheiden voor 

zijn vijftigjarig jubileum in de muziekwereld. T. Ettema 

(De Herleving Zwaag), Jaap van Zijp en Sander van 

Malssen (Crescendo Purmerend) en Wilfred Franse 

(De Spaarnebazuin Haarlem) kregen een insigne voor 

hun veertigjarig jubileum.

Drieluikconcert in Wijdenes
Dorpshuis De Wiekslag in Wijdenes is zaterdag 14 

oktober (20.00 uur) het decor voor een try-outconcert. 

Fanfare Sursum Corda Andijk, fanfare Eensgezindheid 

Egmond Binnen en fanfare Ons Genoegen Wijdenes 

voeren de werken voor de komende festivals en 

concoursen uit.

MusicMix Wognum 
met Brigitte Heitzer
Muziekvereniging Ons Genoegen Wognum viert 

zondag 15 oktober (15.00 uur) in Theater Het Park 

in Hoorn het 95-jarig bestaan met de muziektheater-

voorstelling MusicMix. Tijdens de muzikale vertelling, 

geschreven door Tineke van Diepen en tot script 

bewerkt door Lore Koelemeijer, speelt Ons Genoegen 

aangevuld met een ritmesectie en de slagwerkgroep 

muziek uit bekende Disneyfilms. Publiekstrekker 

Brigitte Heitzer (Op zoek naar Evita en diverse andere 

musicals) zingt onder andere nummers uit Pinoccio. 
Medewerking verlenen een cast van jonge talentvolle 

acteurs, zangers en dansers en leden van balletvereni-

ging Pas de Deux. Informatie www.onsgenoegen-wog-

num.nl. Foto: Janey van Ierland

S E P T E M B E R

Zo 17 AMSTERDAM, SCHUUR BOERGONDINEREN 16.00 UUR Waterlandse Klarinetdag door de Waterlandse Harmonie m.m.v. het Nieuw Amsterdams  Klarinet Kwartet. 

Zo 24 HILVERSUM, MUZIEKCENTRUM OMROEP 14.30 UUR Benefietconcert Demenz, een eerbetoon aan dementie door slagwerkgroep harmonie Sint Michaël van  

   Thorn en diverse artiesten. 

O K T O B E R

Za 14 WIJDENES, DE WIEKSLAG 20.00 UUR Try-outconcert met Sursum Corda Andijk, Eensgezindheid Egmond Binnen en Ons Genoegen Wijdenes. 

Zo 15 HOORN, SCHOUWBURG 15.00 UUR Muziektheatervoorstelling MusicMix door muziekvereniging Ons Genoegen Wognum met Brigitte Heitzer. 

Zo 22 TILBURG, FACTORIUM 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Asterius Oisterwijk en Semper Unitas Sambeek. 

©
B

C
M

Wij vragen nog muziekkorpsen voor 
de carnavalsoptochten in Duitsland 
(Nordrhein-Westfalen) voor 11 en 12 
februari, maar óók voor de dinsdag 

13 februari 2018.

• muziekshows
• optochten/parades
• carnavalszittingen
• schuttersfeesten
• stads- & productpromoties
• total eventsAl 45 jaar een begrip.

Postbus 400
NL 3100 AK Schiedam
E: info@interpromotions.nl
M:   +31 653 256 479



PROVINCIE OVERIJSSEL

Open Air 2017 met 
Eendracht-Excelsior
Zondag 10 september (13.30 uur) verzorgt muziek-

vereniging Eendracht-Excelsior Hengelo een open 

air-concert op het Schouwburgplein in Hengelo. Er zijn 

optredens van het harmonieorkest, de street harmony 

band, jeugdorkest Je Bent Wie Je Band en de Noorker 

Länder Kapel.

Xpeditie Blaasmuziek: 
inspiratiedag voor 
Overijsselse verenigingen
Zaterdag 23 september (13.00 uur) houdt de 

Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) in 

Parkgebouw Rijssen samen met Rijnbrink (Musidesk 

en Cultuureductie met Kwaliteit) en het Orkest van het 

Oosten Xpeditie Blaasmuziek. Voor muzikanten, be-

stuursleden, dirigenten, docenten en andere geïnteres-

seerden is er een inspirerend programma om kennis 

op te doen, te genieten van muziek, samen te spelen, 

elkaar te ontmoeten en nieuwe kansen te creëren. Op 

het programma staan interactieve workshops (klein-

schalige repetities met ensembles van het Orkest van 

het Oosten), een kennismarkt met diverse cultuuraan-

bieders, instrumentcoaching door leden van het Orkest 

van het Oosten en workshops over schoolprojecten. 

Informatie: www.xpeditieblaasmuziek.nl. 

S E P T E M B E R

Zo 10 HENGELO, SCHOUWBURGPLEIN 13.30 UUR Open Air-concert door muziekvereniging Eendracht-Excelsior Hengelo, Street Harmony Band, Je Bent Wie  

   Je Band en de Noorkerländerkapel. 

Za 23 RIJSSEN, PARKGEBOUW 13.00 UUR Kennismarkt Xpeditie Blaasmuziek voor muzikanten, bestuurders, dirigenten en docenten in de blaasmu- 

   ziek. Organisatie Overijsselse Bond van Muziekverenigingen, Rijnbrink Musidesk/Cultuureducatie en het  

   Orkest van het Oosten. 

O K T O B E R

Zo 08 HENGELO, RABOTHEATER 15.00 UUR Concertserie HRFSTWND met harmonieorkest Wilhelmina Glanerbrug. 

Za 21 RIJSSEN, PARKGEBOUW  Concertserie HRFSTWND met Vriezenveense Harmonie en harmonie Sint Jan Wierden. 

Za 28 STEENWIJK, DE MEENTHE 11.00 UUR 3. Fest der Blasmusik met doorlopende optredens van 20 blaaskapellen op 5 podia en avondconcerten  

   van Die Neuen Oberkraïner, De Bonkenbargkapel en Tufaranka. 

Za 28 OMMEN, DE CARROUSEL 20.15 UUR Concert door A-orkest SDG Ommen m.m.v. Margriet Eshuis. 

PROVINCIE UTRECHT

Jubilaris bij MNHU
Muziekbond Noord-Holland en Utrecht heeft Jan van 

Duijn (Nieuw Leven Kamerik) gehuldigd voor zijn 

zeventigjarig jubileum in de muziekwereld.

ATK Brass speelt in Amersfoort
ATK Brass Arnhem treedt zaterdag 10 september 

tussen 15.00 en 19.00 uur op in theater De Flint in 

Amersfoort. Tijdens de concerten zijn de rollen omge-

draaid: de muziek komt vanaf het eerste balkon en de 

toeschouwers zitten en staan op het toneel. Renswoude Musica met 
zanger Charly Luske 
Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude houdt 

zaterdag 30 september in sporthal De Hokhorst het 

muziekspektakel Renswoude Musica. Publiekstrekker is 

zanger Charly Luske. Verder verlenen Lucifers Slagwerk, 

de zangers Lisanne Teunissen van Manen, Bas de Man 

en Amber van der Linde en dansgroepen van Beyond 

Basic medewerking. Foto: Laura Oldenbroek

Oktoberfest in Woerden
Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober is in de partytent 

op het Exercitieveld in Woerden het Oktoberfest. Op 

vrijdag (19.30 uur) treedt het Groot Woerdens Fanfare 

Orkest op, bestaande uit Excelsior Woerden, Kunst na 

Arbeid Zegveld en Nieuw Leven Kamerik. Zaterdag 

21 oktober (13.30 uur) staat met optredens van die 

Original Rheinstädter Musikanten Woerden, Die Holzers 

Houten en Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz in 

het teken van Egerländermuziek. 

S E P T E M B E R

Zo 10 AMERSFOORT, DE FLINT 15.00 UUR Concerten door ATK Brass. 

Za 16 UTRECHT, CONSERVATORIUM 10.00 UUR NJHO-Xperience: open repetitie van het nieuwe Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO). 

Za 30 RENSWOUDE, SPORTHOL DE HOKHORST  Muziekspektakel Renswoude Musica door harmonievereniging Ons Genoegen m.m.v. zanger Charly Luske,  

   Lucifers Slagwerk, Beyond Basic en diverse zangsolisten. 

O K T O B E R

Ma 02 UTRECHT, DOMSTAD  De Kunst van…Toekomst Creëren voor professionals werkzaam in de amateurkunst- en  cultuursector. 

Za 07 UTRECHT, THEATER ZUILEN  NK solisten en kleine ensembles blazers. Organisatie: KNMO. 

Za 14 KAMERIK  Goodwillconcert Douane Harmonie Nederland. 

Vr 20 WOERDEN, EXERCITIEVELD 19.30 UUR Concert door het Groot Woerdens Fanfare Orkest, bestaande uit Excelsior Woerden, Kunst na Arbeid  

   Zegveld en Nieuw Leven Kamerik. 

Za 21 WOERDEN, EXERCITIEVELD13.30 UUR   Blaaskapellenfestival met die Original Rheinstädter Musikanten Woerden, Die Holzers Houten, die Bauern 

   kapelle der Stadtmusik Bludenz en dweilorkest De Speeldozen. 
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PROVINCIE ZEELAND

S E P T E M B E R

Za 16 ZIERIKZEE, LACOP SPORTCENTROM 10.00 UUR Instructiedag twirl en marjorette o.l.v. Sabina Hoogendijk en Michelle Baggerman.

O K T O B E R

Zo 08 MIDDELBURG, ZEEUWSE CONCERTZAAL 14.00 UUR Concert Brass4BooBs door projectfanfare bestaande uit vrouwen. 

Zo 29 GOES, MYTHE 14.00 UUR Concert Brass4BooBs door projectfanfare bestaande uit vrouwen. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

MaasMuziek meets...
Harmonie Barendrecht
Harmonievereniging Barendrecht steekt zaterdag 7 okto-

ber (19.30 uur) de Oude Maas over voor een gezamen-

lijk concert met het harmonieorkest van MaasMuziek 

Puttershoek. In de Gereformeerde Kerk klinken onder 

meer werken van James L. Hosay en de Portugese 

componist Nuno Miguel Osório. Voor MaasMuziek geldt 

dit concert als try-out voor het concours in Zutphen. Het 

harmonieorkest van Barendrecht bereidt zich voor op 

deelname aan het IJsselmonde Festival.

Toporkesten te gast op 
Lingehavenconcert
De Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgt 

vrijdag 8 september tijdens de lustrumeditie van het 

Lingehavenconcert in Gorinchem het kidsconcert 

voor ongeveer 1800 scholieren. ’s Avonds betreedt 

het Metropole Orkest met diverse solisten het podium. 

Zaterdag 9 september treedt ’s middags het Haydn 

Jeugd Strijkorkest op en ’s avonds de Marinierskapel. 

Informatie: www.lingehavenconcert.nl.

Jubilarissen Harmonie Katwijk
Harmonie Katwijk heeft Huig de Jong gehuldigd vanwe-

ge zijn vijftigjarig jubileum. Henk van Beek kreeg een 

insigne omdat hij veertig jaar lid is van de harmonie. 

Klarinet centraal in 
educatief project
De klarinet staat zaterdag 7 oktober in en rond De 

Nieuwe Kerk in Den Haag centraal tijdens een edu-

catief project van het Haagse blazerscollectief Nieuw 

Geluid, in samenwerking met het Residentie Orkest en 

het Koninklijk Conservatorium. De dag begint met een 

bootcamp voor klarinetsecties van harmonieorkesten. 

Onder leiding van de coaches Jan Cober, Arthur Kamp 

en Ilse Eijsink kan op eigen niveau gewerkt worden 

aan eigen repertoire. Aan het einde van de middag is 

er een interactieve en educatieve College Tour over 

de veelzijdigheid van de klarinet. Tijdens een concert 

spelen musici van het Residentie Orkest en masterstu-

denten van het Koninklijk Conservatorium Toccata en 
Fuga in d mineur (Johann Sebastian Bach), Adagietto 

uit de 5e Symfonie (Gustav Mahler) en Fröhliche 
Werkstatt (Richard Strauss). Topsolist Hans Colbers 

speelt muziek van Steve Reich, Igor Strawinsky en Fran-

cis Poulenc. Als afsluiting treedt jazzklarinettist David 

Lukács met zijn band op. Voor orkesten die van verder 

weg komen is een speciaal Lazy Sunday arrangement 

inclusief overnachting georganiseerd met bezoek aan 

een concert van het Residentie Orkest. Zaterdag 16 

september verzorgt Hans Colbers, soloklarinettist van 

het Residentie Orkest en hoofdvakdocent klarinet aan 

het Conservatorium van Amsterdam een masterclass. 

Informatie: www.nieuw-geluid.nl. 

KRPH loves 010 
De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH) be-

nadrukt met het programma KRPH loves 010 de band 

met de stad Rotterdam. Met Dimanche (Rogier van 

Otterloo) en Salute to American Jazz (Sammy Nestico) 

wordt gerefereerd aan het North Sea Jazz Festival. 

Verder klinken onder meer Children of Sanchez, Music 
from the Incredibles en Cutthroat Island. De uitvoe-

ringen zijn zaterdag 9 september (16.00 uur) op het 

Pijnackerplein, zondag 17 september (15.00 uur) op 

het Schouwburgplein en zondag 15 oktober (14.00 

uur) in Wijktheater Musica. Informatie: www.krph.nl.
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Vr 08 / Za 09 GORINCHEM  Lingehavenconcert met onde rmeer concerten van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, het    

   Metropole Orkest en het Haydn Jeugd Strijkorkest. 

Za 09 ROTTERDAM, PIJNACKERPLEIN 16.00 UUR Concert KRPH loves 010 door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. 

Za 09 LEERDAM, SPORTCOMPLEX LEERDAM  Glasstad taptoe met Door Vriendschap Sterk Katwijk, Wilhelmus Sliedrecht, Oranje Garde  Klundert en De  

   Bazuin Leerdam. 

Za 16 ROZENBURG  Sw!ing-!inn West o.l.v. Peter Kleine Schaars i.s.m. Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door  

   Inspanning en het Muziektheater De Ontmoeting. 

Za 16 DEN HAAG  Blazerscollectief Nieuw Geluid viert het eerst lustrum met een educatief project rondom de klarinet. 

Zo 17 ROTTERDAM, SCHOUWBURGPLEIN 15.00 UUR Concert KRPH loves 010 door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. 

Za 23 LISSE, CENTRUM 14.30 UUR Streetparade met Forum Hadriani Voorburg, Oranje IJsselmuiden, Adest Musica Sassenheim en Da Capo  

   Lisse. 

O K T O B E R

Za 07 PUTTERSHOEK, GEREF. KERK 19.30 UUR Concert MaasMuziek met Harmonie Barendrecht. 

Zo 15 ROTTERDAM, WIJKTHEATER MUSICA 14.00 UUR Concert KRPH loves 010 door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. 

Vr 27 DE LIER, VREDEKERK 20.00 UUR Najaarsconcert door de christelijke harmonievereniging Excelsior De Lier. 
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Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

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

na’s in de periode van 27 oktober en 17 december dienen uiterlijk MAAN-
DAG 25 SEPTEMBER 2017 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres 

is: redactie@klankwijzer.nl

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te 

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 

(bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.).

De volgende uitgave verschijnt op 24 oktober 2017.
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