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Deadline voor Klankwijzer
Klankwijzer biedt leden van de KNMO gelegenheid om hun activiteiten te 
promoten. Op 10 november 2015 verschijnt de volgende uitgave. Aankondi-
gingen van activiteiten tussen 13 november en 20 december worden uiterlijk 
maandag 19 oktober 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.

KNMO-commissie zoekt best practices van jeugdbeleid
De KNMO-commissie Educatie en Jeugdbeleid gaat een 
database opzetten met goede voorbeelden van projecten en 
toepassingen op het gebied van ledenwerving, ledenbehoud 
en communicatie. De commissie wil deze informatie gebruiken 
voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan. De bedoeling is 
om de leden van de KNMO in een handzaam stuk tips en tools 
te kunnen aanreiken op het gebied van jeugdbeleid. Via de 
landelijke database kunnen verenigingen ook zelf met elkaar in 
contact komen met vragen over het (opzetten van) jeugdbeleid 
en om van elkaar te leren. De SESAM Academie gaat helpen om 
voorbeelden van best practices in kaart te brengen. Verenigin-
gen die hun succesvolle of minder succesvolle ervaringen met 
de commissie Educatie en Jeugdbeleid willen delen, kunnen 
contact opnemen met commissielid Dorrie Besouw: dorrie.
besouw@gmail.com. 

Inschrijving Spiker Festival gestart
De inschrijving voor het Gouden Spiker Festival 2016 is geopend. Deelname staat 
open voor brassbands en fanfares in de vijfde, vierde en derde divisie. Daarnaast 
is er een festivaldivisie voor jeugdorkesten en incomplete orkesten. De orkesten 
worden beoordeeld door een juryteam. Jaarlijks nemen zo’n 60 orkesten deel aan 
het festival in multifunctioneel centrum De Wier in Ureterp. Vrijdag 1 april spelen de 
brassbands uit de vijfde divisie. Zaterdag 2 april komen de brassbands uit de derde 
en vierde divisie en de deelnemers in de festivaldivisie aan de start. Zaterdag 21 
mei is het de beurt aan de fanfares. Informatie: www.goudenspikerfestival.nl. 

Internationale jury tijdens NBK 
De jury tijdens de komende Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) 
krijgt een hoog internationaal gehalte. De zes juryleden zijn afkomstig uit vijf ver-
schillende landen. De bands in de eerste divisie en de kampioensdivisie worden 
beoordeeld door Stephen Bulla (Verenigde Staten), Steve Sykes (Engeland) en 
Tijmen Botma (Nederland). De jury in de vierde, derde en tweede divisie bestaat 
uit Luc Vertommen (België), Tom Brevik (Noorwegen) en Luuk Tuinstra (Neder-
land). De 35e NBK worden gehouden op vrijdag 13 en zaterdag 14 november in 
TivoliVredenburg in Utrecht. 

Jaap Musschenga wint talentprijs
Dirigent Jaap Musschenga 
is winnaar geworden van de 
VNO-NCW Talent Award 2015. 
De 25-jarige Groninger is de 
eerste die aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen 
de masteropleiding hafa-
bra-directie gaat voltooien. 
Musschenga, dirigent bij 
fanfare De Bazuin Augustinus-
ga, fanfare Eendracht Eerbeek, 
brassband De Lofklank Ure-
terp en het Noord Nederlands 
Harmonie Orkest, ontving 
de prijs tijdens het jaarlijks 
Ondernemersgala uit handen 
van Alfred Welink, voorzitter 
VNO-NCW Noord. De prijs be-
staat naast een trofee en een 
oorkonde uit een studiebeurs 
ter waarde van 2.500 euro. 

Inschrijving Archipel 
 Muziekconcours 
In januari, februari en maart 2016 organiseert zorggroep Archipel voor de derde 
keer haar muziekconcours voor jong (licht) klassiek talent in de leeftijd van 8 t/m 
18 jaar. De voorrondes en halve finales vinden plaats op zorglocaties in en rondom 
Eindhoven. De finale is op zondag 6 maart in Muziekgebouw Eindhoven. De jury 
bestaat uit professionals uit de blaasmuzieksector, CKE, Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten en philharmonie zuidnederland. Zorggroep Archipel wil met het muziekcon-
cours jong en oud met elkaar in contact brengen middels muziek. Het afgelopen 
jaar brachten 27 jongeren van 8 tot 18 jaar in Archipellocaties (licht) klassieke 
muziek ten gehore voor cliënten en hun familie. Informatie: www.archipelzorggroep.
nl/muziekconcours.

KORT NIEUWS
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Ensemblespel
Sinds de vorige uitgave heeft Klankwijzer een 
nieuwe rubriek: Het Ensemblespel. In deze serie 
portretteren we kamermuziekensembles waarvan 
de leden hun wortels hebben in de amateurblaas-
muziek. Behalve het feit dat kamermuziek een 
groeiende sector is, hopen we hiermee tevens 
een vonk te laten overslaan. Kamermuziek kent 
namelijk eindeloze mogelijkheden die in de ama-
teurblaasmuziek helaas vrijwel onbenut blijven. 
Kamermuziek heeft niet alleen professionals en 
conservatoriumstudenten veel te bieden, maar 
zeker ook amateurmuzikanten. 

Er zijn heel wat harmonieën en fanfares die 
zonder het zichzelf te realiseren een of meerdere 
ensembles in hun rijen hebben zitten. Bestuurders 
van blaasorkesten breken zich het hoofd over hoe 
ze het lidmaatschap voor jonge talentvolle muzi-
kanten interessant kunnen houden. Het aanbieden 
van mogelijkheden tot ensemblespel is een optie 
waar zelden bij wordt stilgestaan. Spelen in een 
ensemble biedt jongeren een nieuwe uitdaging. 
Het is voor muzikanten een enorme verrijking. Ze 
komen met ander (onuitputtelijk) repertoire in 
aanraking. Het verhoogt hun zelfstandigheid als 
muzikant. Het maakt hen als muzikant veel flexibe-
ler en veelzijdiger. De opgedane kennis nemen ze 
mee terug naar het orkest. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. 

Een ensemble biedt bovendien een grotere 
flexibiliteit bij de inzetbaarheid van de vereniging. 
Met een of meerdere ensembles achter de hand 
kan een vereniging zich op vele gelegenheden 
presenteren. Lang niet altijd is het nodig om met 
een heel orkest acte de présence te geven. In veel 
situaties is muzikale omlijsting in kleiner verband 
juist veel geschikter. Reden genoeg om het 
ensemblespel in de spotlights te zetten.

Iets anders dan. Deze maand gaan de najaars-
concoursen van start. De doelgroepen Blaasmu-
ziek en Show, Mars en Percussie introduceren 
beide een nieuwe concoursvorm. Bij de blaasor-
kesten is dat het alternatief ‘Jury aan huis’. De 
mars- en showsector gaat met een marsconcours 
in de openlucht weer terug naar zijn roots. Beide 
pilots zijn bedoeld om de deelname aan concour-
sen te stimuleren. U leest er alles over in deze 
nieuwe uitgave van Klankwijzer.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Clips Canon van het Slagwerk online
Op de cultuurzender Brava zijn wereldwijd de 
eerste vier clips van de Canon van het Slag-
werk gelanceerd. Het idee voor dit grootschali-
ge mediaproject komt van de slagwerker Niek 
KleinJan. Hij wil aan de hand van een serie 
professionele videoclips de vijftig belangrijkste 
composities van het hedendaagse slagwerk 
vastleggen en verspreiden. De eerste serie 
omvat de werken Grab it! (Jacob ter Veldhuis), 
Asventuras (Alexej Gerassimez), Frum (Áskell 
Másson) en Reflections on the Nature of Water 
(Jacob Druckman). Door de grote internatio-
nale belangstelling voor het project is de titel 
inmiddels gewijzigd in The Percussion Canon. 
De clips zijn te zien via www.thepercussion-
canon.com en www.niekkleinjan.com. De 
bedoeling is dat de hele top 50 in 2017 op 
video staat. Foto: Marco Borggreve

Europees Schutterstreffen naar Nederland
De organisatie van het Europees 
Schutterstreffen (EST) is toegewezen 
aan de Limburgse gemeente Leudal. 
Het EST is een driejaarlijks feest waar-
bij schutterijen, schutbroederschap-
pen en schuttersgilden uit verschil-
lende landen elkaar ontmoeten. Elke 
editie doen circa 25.000 schutters 
mee uit Duitsland, Nederland, Polen 
en andere Europese landen. Naar ver-
wachting trekt het evenement 80.000 
bezoekers. Het treffen op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en zondag 19 augustus 
2018 wordt georganiseerd door de plaatselijke schutterij Sint Severinus Grathem in samenwerking met de 
schutterijen Sint Martinus Horn, Sint Sebastianus Neer, Sint Aldegundis Buggenum en Sint Petrus Roggel. 
Informatie: www.est2018.eu. 

Gratis play-in in Maurik
Zaterdag 28 november houdt Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied in verenigingsgebouw ’t Klokhuis in 
Maurik een gratis play-in voor hafabra-muzikanten. Blazers en slagwerkers vanaf speelniveau B zijn welkom. 
De studiedag staat in het teken van muziek van de Belgische componist Kevin Houben die samen met 
Arjan Gaasbeek de dag leidt. De repetities beginnen om 10.00 uur. Om 16.00 volgt een presentatieconcert. 
Informatie: www.servicepuntamateurkunst.info.

Tredegar Town Band te gast op NBK
De fameuze Tredegar Town Band uit Wales verzorgt zaterdag 14 november in TivoliVredenburg in Utrecht 
een lunchconcert tijdens de pauze van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. De bijna 170 jaar 
oude band kent een roemruchte geschiedenis. Onder leiding van Ian Porthouse werden de afgelopen jaren 
diverse successen behaald. Zo won Tredegar in 2010 zeven nationale titels waaronder Grant Shields en de 
British Open.
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De KNMO 
in beweging
September was een drukke maand voor de KNMO. 
Inmiddels zijn we meer dan 1,5 jaar onderweg 
en dat vraagt ook om terug te kijken en te leren 
van de voorliggende periode. Loopt alles zoals we 
dat gehoopt hadden en zoals we dat voorspeld 
hebben bij de fusie in 2014? Het simpele 
antwoord is: nee. Iedereen binnen de organisatie 
ziet dat er nog een paar stevige slagen nodig zijn 
om de KNMO zo te laten werken dat deze ook 
voldoet aan de verwachtingen van onze leden (de 
regionale bonden) en iedereen werkt daar op een 
positieve manier aan mee.

Allereerst is het voormalige bureau van de 
KNFM in Arnhem verkocht. Dat betekent dat het 
personeel van zowel het kantoor in Roggel als 
het kantoor in Arnhem naar een nieuwe locatie 
zal verhuizen. Deze nieuwe locatie is gevonden 
in de oude binnenstad van Utrecht, dicht bij het 
Centraal Station. Iedereen zal begrijpen dat dit 
voor het personeel een enorme verandering 
betekent, een verandering die we zorgvuldig 
zullen begeleiden voor de mensen die al zo lang 
bij onze organisatie betrokken zijn.

De afgelopen periode hebben we ook nadrukkelijk 
met elkaar van gedachten gewisseld over wat de 
kerntaken van de KNMO zouden moeten zijn. Hier-
bij is nadrukkelijk gekeken naar de behoefte van 
de leden en het strategisch beleidsplan. Landelijke 
taken zoals communicatie, advisering verenigings-
zaken en inhoudelijke ondersteuning zullen in de 
komende periode vorm krijgen en in samenspraak 
met het personeel worden uitgewerkt.

Het is gebruikelijk dat bij een fusie consensus 
wordt gezocht op vrijwel alle onderdelen. Dit 
brengt met zich mee dat er altijd op onderdelen 
zaken niet optimaal zijn ingericht. Ook zien we 
dat er meer muziekorganisaties zijn die interesse 
hebben om aan te sluiten bij de KNMO, wat 
ons sterker maakt als landelijke organisatie. 
De komende periode zullen we de organisatie 
verder vormgeven om nog effectiever te werken 
en nieuwe elementen de ruimte te geven.
Via Klankwijzer en www.knmo.nl zullen wij u 
verder op de hoogte houden van alles wat de 
komende maanden op de rol staat.

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

Inschrijving voor NK Show jeugd geopend
De inschrijving voor het Nederlands Kampioen-
schap voor Jeugdkorpsen 2016 is geopend. De 
titelstrijd wordt gehouden op 4 juni 2016 op het 
sportpark aan de Irislaan te Vlissingen. Deelne-
mers kunnen inschrijven voor de categorieën 
mars, marsparade en show. De mogelijkheid 
bestaat om een try-out optreden te verzorgen. 
Met de adviezen van de jury kan dan verder ge-
bouwd worden aan de kwaliteit van de show. Het 
kampioenschap wordt georganiseerd door de 
stichting Nationaal Jeugd Festival in samenwer-
king met de KNMO en de Zeeuwse Muziekbond. 
Informatie: www.nationaaljeugdfestival.nl. foto: 
Frans Bogaard

Manifestatie De Kunst van … 
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) houdt donderdag 12 en vrijdag 13 
november in Akoesticum in Ede de manifestatie De Kunst van … Het event is bestemd voor docenten, bege-
leiders en managers in de actieve cultuurparticipatie. Twee dagen met workshops, lezingen, voorstellingen en 
volop ruimte om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Belangrijke thema’s dit jaar zijn de waarde van kunst en 
kunstparticipatie, ondernemerschap en maatschappelijke verbindingen. Informatie: www.lkca.nl/dekunstvan. 

Klarinetdag op Utrechts Conservatorium 
Klarinettisten worden zaterdag 31 oktober in het Utrechts Conservatorium de hele dag ondergedompeld in de 
wereld van de klarinet. Vanaf 10.00 uur vinden tal van activiteiten plaats: individuele lessen door de docenten 
Céleste Zewald, Harrie Troquet en Cécile Rongen, workshops ensemblespel door klarinetstudenten van het 
Utrechts Conservatorium, kamermuziek-coaching van je eigen ensemble, een openbaar concert door de deel-
nemers en conservatoriumstudenten, masterclasses, concerten en lezingen door professionele klarinettisten uit 
binnen- en buitenland en demonstraties van accessoires zoals mondstukken, rietenbinders, rieten, duimsteunen 
etc. Ook is er ruimte voor een persoonlijk adviesgesprek. Informatie: klarinetdagutrecht@hotmail.com. 

NK majorette naar twee dagen
Het NK majorette groeit uit zijn jasje. 
Daarom heeft het kernteam Majorette 
besloten het kampioenschap te verde-
len over twee dagen. Op zaterdag 12 
december komen in principe de deel-
nemers in de jeugddivisies in actie. 
Een week later strijden de junioren en 
senioren om de nationale titels. Plaats 
van handeling is sporthal De Slagen in 
Waalwijk. Naast de LBT (Limburg), BBM 
(Brabant) en MBGF (Gelderland-Fle-
voland) organiseren dit jaar ook de 
OMF (Friesland), MGD (Groningen/

Drenthe) en MNHU (Noord-Holland/Utrecht) hun eigen kampioenschap. De top 3 in elke leeftijdscategorie/
niveau op het provinciaal kampioenschap mag zijn provincie/regio gaan vertegenwoordigen op het NK. Het 
MBGF-kampioenschap in ’t Harde is een open kampioenschap waarvoor ook deelnemers kunnen inschrijven 
uit provincies die geen eigen kampioenschap organiseren (Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland). Zo kunnen 
ook majorettes uit die bonden zich plaatsen voor het NK.

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

Oud-Brabo-voorzitter 
Ties Klasens overleden
Vorige maand is Ties Klasens, oud-voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekver-
enigingen, overleden. De in het Belgische Lommel wonende oud-bestuurder, was 
tevens oud-vicevoorzitter van de toenmalige Federatie van Katholieke Muziekbon-
den. In die functie was hij een groot voorvechter van de vorming van één landelijke 
koepelorganisatie. Ook was hij zeventien jaar voorzitter van fanfare Sint Nicasius 
Heeze. Voor zijn inzet voor de Brabantse bond werd hij benoemd tot erelid. Ties 
Klasens is 83 jaar geworden.

Nieuw concoursreglement  
voor 2016 beschikbaar
De KNMO-doelgroep Blaasmuziek heeft het concertconcoursreglement voor harmo-
nieën, fanfares en brassbands vernieuwd. De belangrijkste wijziging is het vervallen 
van het klein repertorium met ingang van 1 januari 2016. Orkesten kunnen vanaf 
volgend jaar een programma samenstellen met werken uit het groot repertorium of 
eventueel incidenteel goedgekeurde werken. Het vernieuwde reglement wordt begin 
oktober gepubliceerd op de KNMO-website onder de doelgroep Blaasmuziek. 

Cd met marsmuziek van 
 70-jarige Marinierskapel
De Marinierskapel der Koninklijke Marine heeft ter gelegenheid van 350 jaar Korps 
Mariniers en 70 jaar Marinierskapel de cd Semper Iuvenalis uitgebracht. De schijf 
bevat een selectie van nieuwe marsmuziek. De titel verwijst naar de gelijknamige 
mars van Günther Ernst Koch. Op de cd staan verder Nederlandse marsen zoals 
Qua Patet Orbis (Joop P. Laro) en Mars 1488 (Eric Swiggers). Ook de Tamboers & 
Pijpers van het Korps Mariniers werkten mee aan het jubileumalbum.

Proef met free style marswedstrijd
De taakgroep Show, Mars en Percussie (SMP) van de Muziekbond Gelder-
land-Flevoland houdt zaterdag 18 juni 2016 in Elburg een pilot Mars & Music 
Contest Free Style. Deelnemers mogen een geheel vrij optreden verzorgen op 
een veld met afmetingen van bijvoorbeeld 40 x 60, 50 x 70 of 60 x 80 meter. 
Het optreden wordt op divisieniveau beoordeeld door landelijke juryleden. De 
tijdsduur mag 5 tot 10 minuten bedragen. Het programma kan geheel met 
werken naar eigen keuze worden ingevuld. De initiatiefnemers hopen hiermee 
tegemoet te komen aan de roep binnen de sector om minder concoursregels. 
Na afloop is er een mars door de binnenstad van Elburg die beoordeeld wordt 
door een publieksjury. Informatie: www.mbgf.nl.

Jong Beatrix wint goud 
Jeugddrumcorps Jong Beatrix heeft in Hameln het Open Duitse Kampioenschap ge-
wonnen. Naast een superscore, sleepte de groep ook alle sectieprijzen in de wacht, 
zoals best percussion, best front ensemble en best visual. Jong Beatrix presenteerde 
in het Weserbergland-Stadion de show Escape Room. Met het spelen van muziek uit 
onder meer de actiefilm Mission Impossible en het gebruik van diverse attributen, 
beelden de jongens en meiden een ontsnapping uit de Escape Room uit. 

Friesland springt in op CH2018
De Organisatie van Muziekverenigingen in Friesland (OMF) wil de manifestatie 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018) aangrijpen om de blaasmuziek 
in de etalage te zetten. Een van de kernpunten van CH2018 is ‘Verbinden’. De OMF 
wil op dit thema inspelen door de belangrijke sociale en verbindende functie van 
muziekkorpsen in de spotlights te zetten. Met de promotie van de amateurmuziek-
sector wil de OMF de aantrekkingskracht op de plaatselijke verenigingen vergroten. 
De bond is op zoek naar creatieve geesten, meedenkers en aanpakkers die samen 
met de initiatiefgroep ideeën aandragen en uitwerken. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via: omfch2018@gmail.com.
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Op concours gaan in de eigen vertrouwde omge-
ving, met de steun van de hele achterban en bij 
een slimme aanpak ook nog zwarte cijfers voor 
de penningmeester. De regeling ‘Jury aan huis’ 
is het meest in het oog springende alternatief 
uit de notitie Groei en bloei van de blaasmuziek 
in Nederland. Verenigingen zitten zelf aan de 
knoppen bij hun eigen concoursoptreden. 
Behalve dan bij de invulling van de cijferlijst in 
het juryrapport.
De mogelijkheden die de notitie Groei en 
bloei van de blaasmuziek in Nederland biedt, 
zijn al enkele jaren van kracht. Toch wordt nu 
pas voor het eerst gebruik gemaakt van het 
concoursalternatief ‘Jury aan huis’. Fanfare 
Ons Genoegen uit Hattem heeft de landelijke 
primeur. Het orkest gaat zaterdag 31 oktober 
in het eigen vertrouwde multifunctioneel 

Alternatieve en nieuwe concoursvormen winnen langzaam maar zeker terrein. Dat blijkt uit een 

overzicht van de bondswedstrijden die de komende maanden in de diverse disciplines op de 

agenda staan. Bij de blaasorkesten is de eerste kandidaat voor de concoursvorm ‘Jury aan huis’ 

over de drempel. Ook zijn er diverse verenigingen die als festivaldeelnemer hun muzikale niveau 

laten toetsen. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: O.A. FV MEDIA PRODUCTIES

Vuurdoop voor 
‘Jury aan huis’

Brassband De Nije Bazún Britsum neemt amper een maand na de Nederlandse Brassband 

Kampioenschappen deel aan de bondswedstrijd van de Friese bond. 

Harmonie De Club Didam gaat op concours in Zutphen.

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING

8



centrum De Marke in Hattem op concours. Een 
thuiswedstrijd voor de Gelderlanders.
Groei en bloei biedt blaasorkesten de moge-
lijkheid om een kwaliteitstoetsing te onder-
gaan zonder aan een regulier concours mee 
te doen. De doelgroep Blaasmuziek van de 
KNMO wil hiermee blaasorkesten ongeacht 
hun bezetting of niveau de mogelijkheid bie-
den aan kwaliteitsontwikkeling te werken. Het 
accent ligt daarbij niet zozeer op het wedstrij-
delement (punten en prijzen) maar op facet-
ten zoals kwaliteitsontwikkeling, beleving en 
aantrekkingskracht van de blaasmuziek. 
Bij de variant ‘Jury aan huis’ zoekt het orkest zelf 
de accommodatie uit. Deze moet voldoen aan 
een aantal criteria voor wat betreft akoestiek, 
temperatuur en geschiktheid voor publiek. Een 
vertegenwoordiger van de doelgroep Blaasmu-
ziek en een jurylid beoordelen of de accom-
modatie geschikt is. Net als bij een regulier 
concours zijn er drie juryleden. Deze worden 
aangewezen door de bond waarvan de betref-
fende vereniging lid is. De kosten voor jurering, 
keuring accommodatie, huur accommodatie 
en concoursorganisatie komen ten laste van de 
vereniging. De inkomsten via de verkoop van 
entreekaarten en eventuele opbrengsten uit de 
horeca-exploitatie zijn voor de vereniging. Voor 
het alternatief ‘Jury aan huis’ zijn verder de voor 
de betreffende divisie en wedstrijdvorm gelden-
de reglementen van toepassing. De concoursbe-
oordeling is hetzelfde als bij deelname aan een 
regulier concertconcours.
Voorzitter Martin Mulder legt uit waarom Ons 
Genoegen Hattem gekozen heeft voor deze nieu-
we concoursvorm. “We zijn een jaar of zeven 
geleden voor het laatst op concours geweest. 
Dat was in Zaandam. We speelden voor 25 of 
30 mensen. Daar maak je de leden niet meer 
enthousiast mee.”
Via de nota Groei en bloei vernam het bestuur 
van Ons Genoegen dat de KNMO door de 
invoering van alternatieve concoursvormen de 
kwaliteitsontwikkeling bij blaasorkesten wil 
stimuleren. De methode ‘Jury aan huis’ sprak 
het orkest meteen aan. “Het leek ons wel leuk 
om op de thuisbasis een concert te geven en daar 
een gedeelte van te laten beoordelen. Je trekt 
daarmee meer publiek uit de regio. Dat werkt 
veel meer motiverend voor de leden.”
Ons Genoegen heeft voor het concoursgedeelte 
een programma samengesteld rond het thema 
Water. Uitgevoerd worden Amazonia van Jan 
Van der Roost en Grijsoord van Jan Bosveld. Ver-
der klinken de mars HMS Trinidad van George 
Lloyd (arr. Pieter Koster) en Melting the Ice van 

Johan Evenepoel. Na de pauze komt een lichter 
programma op de lessenaar met medewerking 
van de regionaal bekende zangeres Annelie 
Franken. Mulder legt uit dat het optreden 
prima aansluit bij het jaarprogramma van de 
vereniging. Ons Genoegen geeft in het voorjaar 
een concert met lichte muziek en in het najaar 
een concert met zwaardere werken, vaak met 
solistische inbreng. De voorzitter spreekt dan 
ook niet van een concours maar van een concert. 
“We benaderen het wel als een concours. Met 
dezelfde voorbereiding als voor een ‘normaal’ 
concours. Groepsrepetities, studieweekenden 
etc. De mensen leven er ook erg naar toe. Maar 
de sfeer is wat gemoedelijker. Het is niet meer zo 
van: ‘nu moet het gebeuren’. 
Bij de methode ‘Jury aan huis’ neemt de vereni-

ging zelf de kosten voor de huur en eventuele 
aanpassing van de concertaccommodatie en de 
vergoeding voor de juryleden voor haar reke-
ning. Daar staat tegenover dat de opbrengst uit 
toegangskaarten in de clubkas vloeit. Bijkomend 
aspect is dat eventuele hoge vervoerskosten 
naar de concourslocatie komen te vervallen. Het 
bestuur van Ons Genoegen verwacht in ieder 
geval quitte te kunnen spelen. Bij 250 bezoekers 
of meer zit er zelfs winst in. Mulder: “Als je dit 
samen zou doen met een vereniging uit de buurt 
zou je er zeker geld aan kunnen overhouden. Dat 
is een optie die we voor een volgende keer zeker 
in overweging zullen nemen.”
Michiel Dijkman, voorzitter van de KN-
MO-doelgroep Blaasmuziek, is blij dat het eerste 
schaap over de dam is. “Fijn dat Ons Genoegen 
deze stap heeft durven zetten”, zegt hij. “Het 
is een mooi alternatief. Laten we hopen dat 
andere orkesten vlug zullen volgen.” Dijkman 
verwacht dat een concoursoptreden volgens de 
methode ‘Jury aan huis’ met name binnen de 
eigen leefomgeving op veel meer belangstelling 
kan rekenen. “Het orkest kan optreden in zijn 
eigen vertrouwde omgeving. Wellicht dat een 
concours daardoor ook binnen de gemeenschap 
meer gaat leven. Bij concoursdeelname elders 
zijn er altijd mensen die om welke reden dan 
ook thuisblijven. Bij een optreden in de eigen 
omgeving kan het orkest in ieder geval rekenen 
op steun van de hele achterban.”
Met de ervaringen van Ons Genoegen hoopt 
Dijkman ook andere orkesten over de streep 
te kunnen trekken. “De pilot in Hattem 
gaat als best practice dienen. Het stelt ons 
in staat om allerlei vragen beantwoord te 
krijgen. Hoe heb je de locatie gekozen? Wat 
zijn de kosten? Hoe heb je de jury benaderd? 
Welke aspecten komen er nog meer bij kijken? 
Etc. Door dit soort gegevens in kaart te bren-
gen, kunnen we straks wellicht koudwater-

Fanfare Ons Genoegen Hattem introduceert ‘Jury aan huis’. 

Durk Lautenbach zit de komende maanden 

regelmatig achter de jurytafel.
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Concertwedstrijd LBM
DATUM: Zondag 18 oktober, 10.00 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Pieter Jansen, Arnold Span en Jacob Slagter.
DEELNEMERS: Vierde divisie: harmonie: De Vriendenkring Well; 
Sint Petrus Gulpen.
Derde divisie: fanfare: De Poort van Brabant Maarheeze; Sint Barbara 
Sittard.
Tweede divisie: fanfare: Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen 
(Duitsland).
Eerste divisie: harmonie: Koninklijke Harmonie van Horst; fanfare: 
Sint Jozef Buchten; Juliana Holtum; Sint Cecilia Herten.

Concertwedstrijd LBM
DATUM: Zondag 25 oktober, 10.15 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Pieter Jansen, Arnold Span en Jacob Slagter.
DEELNEMERS: Festivaldivisie: fanfare: Eendracht Meerlo.
Vierde divisie: fanfare: Door Wilskracht Sterk Achterveld. 
Derde divisie: harmonie: Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide; Sint 
Caecilia Ohé en Laak; Sint Joseph Berg aan de Maas.
Tweede divisie: harmonie: Sint Joseph Nederweert.
Eerste divisie: fanfare: Sint Caecilia America; harmonie: De Vrienden-
krans Heel; Concordia Margraten; Wilhelmina Wolder Maastricht; Sint 
Aemiliaan Kerkrade; Eendracht Maakt Macht Wessem.

Jury aan huis MBGF
DATUM: zaterdag 31 oktober, 19.30 uur. 
LOCATIE: Hattem, MFC De Marke
JURY: Luuk Tuinstra, Jouke Hoekstra en Durk Lautenbach.
DEELNEMER: Eerste divisie: fanfare: Ons Genoegen Hattem.

Concertconcours ZMB
DATUM: Zaterdag 7 november, 11.30 uur. 
LOCATIE: Scheldetheater,Terneuzen 
JURY: Durk Lautenbach, Luuk Tuinstra, Arie Stolk
DEELNEMERS: Vierde divisie: fanfare: EMOS Borkel en Schaft. 
Derde divisie: brassband: Apollo Domburg; harmonie: Ons Genoe-
gen Kapelle; Sint Caecilia Bavel. 
Tweede divisie: fanfare: Soli Deo Gloria Alblasserdam; Muziekvereni-
ging Heikant.

Concertwedstrijd MGD
DATUM: Zaterdag 14 november, 11.00 uur
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer. 
JURY: Jouke Hoekstra, Rob Goorhuis en nnb.
DEELNEMERS: Festivaldivisie: fanfare: Polyhymnia Lemelerveld. 
Vijfde divisie: fanfare: De Bazuin Groningen; brassband: Advendo 
Diever. 
Vierde divisie: fanfare: Euterpe Beetsterzwaag. 
Derde divisie: fanfare: Door Eendracht Sterk Leuth.

Concertwedstrijd OBM
DATUM: Zaterdag 14 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum. 
JURY: team 1: Durk Lautenbach, Hennie Ramaekers en Jacob Slagter; 
team 2: Alex Schillings, Jacob de Haan en Arnold Span. 
DEELNEMERS: Festivaldivisie: fanfare: Irene Ederveen.
Vijfde divisie: harmonie: Crescendo Ommen.
Vierde divisie: harmonie: Kunst Na Arbeid Hardenberg; Prins Bern-
hard Emst; fanfare: De Bazuin Enschede.
Tweede divisie: fanfare: Harmonie Slikkeveer Ridderkerk; 
Crescendo Voorthuizen.
Eerste divisie: harmonie: Sint Willibrord Lievelte; Harmonie Wierden; 
Sub Umbra Veldhoven.
Concertafdeling: fanfare: Andels Fanfare Corps. 

Concertconcours MNHU
DATUM: Zaterdag 14 november, 12.00 uur (ovb).
LOCATIE: Zaandam, Zaantheater. 
JURY: Kees Schoonenbeek, Bauke Schut en Arie Stolk.
DEELNEMERS: Vierde divisie: fanfare: Luctor et Emergo 
 Zoutelande. 
Derde divisie: fanfare: Irene Grootebroek; Sint Caecilia Zwaag; Oefe-
ning Baart Kunst Otterlo. 
Tweede divisie: harmonie: Veenendaalse Harmonie Caecilia. 
Eerste divisie: fanfare: Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk. 

Concertwedstrijd OBM
DATUM: Zondag 15 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum. 
JURY: Alex Schillings, Jacob de Haan en Arnold Span. 
DEELNEMERS: Introductiedivisie: Fanfare Collectief Alblasserdam.

vrees bij andere orkesten wegnemen.”
Ook de mogelijkheid om tijdens een regulie-
re bondswedstrijd als festivaldeelnemer aan 
kwaliteitsontwikkeling te doen, is weer meer in 
trek dan vorig jaar. Bij deelname in de festi-
valklasse voeren orkesten een programma uit, 
bestaande uit inspeelwerk (koraal of mars), 
een werk naar keuze uit het groot repertorium 
en een vrij werk (bv. lichte muziek en/of een 
werk met een solist). De jury die aanwezig is op 

het concertconcours, beoordeelt het optreden 
zonder toekenning van punten. Wel ontvangt de 
deelnemer een kritisch verslag. De vereniging 
krijgt éénmalig twee jaar uitstel van de verplichte 
reguliere concoursdeelname.
De komende maanden komen bij vijf provin-
ciale bonden verenigingen binnen de reguliere 
concertwedstrijden als festivaldeelnemer aan 
de start. Ook met deze ontwikkeling is Dijkman 
blij. “Super dat die vijf bonden deze mogelijk-

heid aanbieden. Helaas is dat nog niet overal 
het geval. We krijgen reacties van verenigingen 
dat deze variant binnen hun bond niet wordt 
aangeboden. Het is jammer dat dit niet gebeurt. 
We hebben hiervoor een mooi reglement 
gemaakt dat makkelijk is te implementeren in 
het bestaande concourssysteem. Maak daar dan 
ook gebruik van. Ik wil alle bonden dan ook 
oproepen om de festivalklasse volgend jaar aan 
hun leden aan te bieden.” 

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING



Vijfde divisie: fanfare: Concordia Netterden; harmonie: jeugdorkest 
Wilhelmina Glanerbrug.
Vierde divisie: harmonie: Kunst Na Arbeid Zeddam; Onderling Ge-
noegen Etten.
Derde divisie: harmonie: Harmonie Zieuwent-Mariënvelde.  
Eerste divisie: harmonie: Semper Crescendo Oldenzaal; Sint Jan Wier-
den; Crescendo Neede.

Concertconcours MNHU
DATUM: Zaterdag 15 november, 11.00 uur.
LOCATIE: Zaandam, Zaantheater. 
JURY: Kees Schoonenbeek, Bauke Schut en Arie Stolk.
DEELNEMERS: Festivaldivisie: TAVENU/KAPH Amsterdam.
Derde divisie: fanfare: De Volharding Putte. 
Tweede divisie: harmonie: De Phoenix Wateringen. 
Eerste divisie: harmonie: Amicitia Landsmeer. 

Concertconcours ZHBM
DATUM: Zaterdag 21 november, 10.00 uur. 
LOCATIE: IJsselstein, Fulcotheater. 
JURY: Danny Oosterman, Arie Stolk en Jacob Slagter.
DEELNEMERS: Introductiedivisie: harmonie: Excelsior Vianen; 
fanfare: Caecilia Scherpenzeel.
Vijfde divisie: harmonie: Opleidingsorkest Pro Honore Et Virtute Son en 
Breugel; Amicitia Helmond; fanfare: Overwinning Na Strijd Nieuwendijk.
Derde divisie: brassband: De Bazuin Ureterp; fanfare: Linfano Linschoten.
Eerste divisie: sectie fanfare: Tavenu Schoonhoven; Viribus Unitas 
Wilnis; harmonie: KNA Arkel.

Concertwedstrijd BBM
DATUM: Zaterdag 28 november, 9.30 uur.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm. 
JURY: Rob Goorhuis, Danny Oosterman en Fried Dobbelstein.
DEELNEMERS: Vierde divisie: Wilhelmina Zwammerdam.
Derde divisie: MaasMuziek Maasdam; Excelsior Hagestein; Asterius 
Oisterwijk; Musis Sacrum Bakel; Sint Antonius Asten Heusden.
Tweede divisie: Na Lang Streven ’s-Gravendeel; Sint Cecilia Sint Antho-
nis; Sint Caecilia Schinnen.
Eerste divisie: Phileutonia Eindhoven; Vriezenveense Harmonie.

Concertwedstrijd OMF
DATUM: Zaterdag 28 november, 9.45 uur. 
LOCATIE: De Lawei in Drachten. 
JURY: Gert Buitenhuis, Alex Schillings en Hennie Ramaekers.
DEELNEMERS: Introductiedivisie: brassband: Opsterland Bakkeveen. 
Festivaldivisie: brassband: Concordia Buitenpost. 
Vijfde divisie: fanfare: Crescendo Idskenhuizen; Juliana Aduard; Ad-
vendo Morra-Lioessens; Alg. Muziekver. Zeewolde; harmonie: Harmonie 
Weium.
Vierde divisie: brassband: Soli Deo Gloria Rinsumageest; Concordia 
Wânswert; Soli Deo Gloria De Tike; De Nije Bazún Britsum; fanfare: 
Orpheus Eenrum; Studio Stiens.

Derde divisie: fanfare: Concordia Wjelsryp; Concordia Elburg; 
West-Frisia Twisk; Oranje Dokkum; harmonie: Da Capo Leeuwarden; 
brassband: De Hoornse Brassband.

Concertwedstrijd MBGF 
DATUM: Zaterdag 28 november, 10.00 uur. 
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
JURY: 1e team: Luuk Tuinstra, Thijmen Botma en Arie Stolk.
2e team: Durk Lautenbach, Arnold Span en Jacob de Haan.
DEELNEMERS: Vierde divisie: fanfare: Kunst na Arbeid Hierden; 
Sint Willibrordus Wintelre.
Derde divisie: brassband: Brassband Apeldoorn; harmonie: Excelsior 
Losser.
Tweede divisie: fanfare: Vaassens Fanfare Corps.
Eerste divisie: fanfare: David Oosterwolde; Sint Cecilia Millingen 
aan de Rijn; Concordia Oldebroek; harmonie: Symfonisch Blaasorkest 
Gaanderen; Jubal Varsseveld.

Concertwedstrijd BBM
DATUM: Zondag 29 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
JURY: Rob Goorhuis, Danny Oosterman en Fried Dobbelstein.
DEELNEMERS: Vierde divisie: Sint Jan Wanroij; Diemer Harmonie; 
Les Echos de Dorplein Budel-Dorplein.
Derde divisie: Cromvoirtse Fanfare; Sint Lucia de Mortel; Sint Willibror-
dus Esch.
Eerste divisie: OBK Erp; Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch; Aurora 
Heesch.

Concertwedstrijd MBGF 
DATUM: Zondag 29 november, 10.00 uur. 
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
JURY: Durk Lautenbach, Arnold Span en Jacob de Haan.
DEELNEMERS: Vijfde divisie: harmonie: Sint Andries Groessen.
Vierde divisie: harmonie: Aaltense Orkest Vereniging; fanfare: Fanfare 
Korps Voorst.
Derde divisie: harmonie: LEO-Harmonie Lobith-Tolkamer; fanfare: 
Orpheus Bathmen.
Tweede divisie: brassband: Brassband Gelderland Arnhem; harmo-
nie: De Club Didam.
Eerste divisie: harmonie: SOLI Driehuis-Velsen; Philharmonie 
Gelre Arnhem.

Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor actuele infor-

matie de websites van de verschillende bonden.
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Tijdens de Marching & Music Contest van de 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen op 
17 oktober in Klundert gaan marcherende 
korpsen terug naar waar het allemaal begon: de 
openlucht. Over de Voorstraat en Molenstraat 
aan weerskanten van een fraai aangelegde vijver 
is een stratenparcours uitgezet met locaties 
waarop de deelnemers de diverse verplichte 
exercitieverrichtingen kunnen uitvoeren. Met 
dit outdoor-concours hoopt de doelgroep 
tegemoet te komen aan de wens van de sector 
om de marswedstrijd zowel voor muzikanten als 
publiek boeiender te maken. Tijdens het natio-
naal SMP-congres vorig jaar in Eemnes kwam de 
stelling ‘De marswedstrijd heeft zijn langste tijd 
gehad’ op tafel. De overweldigende belangstel-
ling voor deze praatsessie toonde aan hoe sterk 
de sector begaan is met de teloorgang van dit 
concoursonderdeel. De congresgangers voelden 
er echter absoluut niets voor om de marswed-
strijd zomaar uit het assortiment te schrappen. 
De doelgroep kreeg tal van tips om deze disci-
pline weer nieuw leven in te blazen. Eén daarvan 

was het advies om met de marswedstrijden weer 
naar buiten te trekken. “Deze formule is uiter-
aard niet nieuw”, erkent SMP-voorzitter Cees 
Beerens. “We gaan weer terug naar de bron waar 
het allemaal begon. Tijdens het congres bleek 
echter dat de entourage bij binnenwedstrijden 
voor veel korpsen geen uitdaging meer biedt. 
Dan moet je wat anders proberen.”
Ondanks het grote aantal pleitbezorgers voor 

buitenwedstrijden valt met vijf deelnemers de 
belangstelling voor de pilot enigszins tegen. 
Beerens: “Tja, wanneer moet je tevreden zijn? 
Ik had uiteraard liever tien deelnemers gezien. 
Toch denk ik dat dit aantal voldoende is om aan 
de hand van de ervaringen de marswedstrijden 
verder te kunnen ontwikkelen. Daarbij zullen 
we ook de ideeën betrekken die bij het Wereld 
Muziek Concours hierover leven.” 

Ook de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) timmert aan de weg. Met een buitencon-

cours in Klundert wordt een poging gedaan om de marswedstrijden in een aantrekkelijker jasje 

te steken. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

SMP neemt proef 
met buitenconcours

Showconcours en Marching 
& Music Contest OMF
DATUM: Zaterdag 10 oktober.
LOCATIE: Franeker, De Trije. 
JURY MARSWEDSTRIJD: Rob Balfoort, Jan Schoonhoven en Jan 
Geert Nagel. 
JURY SHOWWEDSTRIJD: Paul Doop, René van Dijke, Rob Balfoort, 
Sietze Bandringa, Jelle Roeper, Edwin Beens en Kees Vossenberg. 
DEELNEMERS MARSWEDSTRIJD: Vierde divisie: Uno Animo 
Zuidwolde.
Derde divisie: Concordia Sexbierum.
Tweede divisie: Hasselts Fanfare Hasselt.
Eerste divisie: Oranje Minnertsga; Van Limburg Stirum Korpsen Wezep.

Marching & Music Contest 
MNHU
DATUM: Zondag 4 oktober, 12.00 uur.
LOCATIE: Hoogwoud, Sportcentrum De Weyver. 
DEELNEMERS: Derde divisie: concerterend: Drumband en Show-
groep Edam; marscherend/concerterend: Wierings Trompetter Korps 
Amsterdam.
Tweede divisie: marcherend/concerterend: Da Capo Alkmaar.
Eerste divisie: marcherend/concerterend: De Saen Zaandijk; Wilhel-
mina Numansdorp.
Majorettes: The River Girls Amsterdam; Tuijps Twirl en Showgroep 
Volendam.

De Scheepjeswolharmonie Veenendaal is een van de deelnemers aan het buitenconcours in 

Klundert.

SHOW MARS PERCUSSIE VOORBESCHOUWING
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DEELNEMERS SHOWWEDSTRIJD: Jeugd: De Sternse Slotlanders 
Franeker; Takostu Stiens; Showband Urk. Basis: Oerterp Ureterp; Hol-
landia Bolsward; Domuko Dokkum.
Topklasse: Sternse Slotlanders Franeker; Takostu Stiens. 

Marching & Music Contest BBM
DATUM: Zaterdag 17 oktober, 9.30 uur. 
LOCATIE: Klundert, De Niervaert.
JURY: Ruud Böhmer, Harry van Bruggen en Peter Smits.
DEELNEMERS INDOOR: Jeugddivisie: sectie A: Prinses Juliana 
Tilburg.
Derde divisie: sectie A: Excelsior Genderen; Drumband en Showgroep 
Edam.
Vierde divisie: sectie B: A.M.D.G. Kampen; Sint Jan Babberich.
Tweede divisie: sectie B: Irene Werkendam; Eensgezindheid Aerdt.
Eerste divisie: sectie B: Jong Leven Gerwen; Scheepjeswolharmonie 
Veenendaal; A.M.D.G. Kampen; sectie A: Slikkerveer Ridderkerk; Delta-
band Vlissingen; Wilhelmina Numansdorp.
DEELNEMERS OUTDOOR: Vierde divisie: sectie B: A.M.D.G. 
Kampen.
Tweede divisie: sectie B: Irene Werkendam.
Eerste divisie: sectie B: Scheepjeswolharmonie Veenendaal; A.M.D.G. 
Kampen; sectie A: Deltaband Vlissingen.

Podiumwedstrijd BBM
DATUM: Zaterdag 31 oktober, 9.30 uur.
LOCATIE: Etten-Leur, Nieuwe Nobelaer. 
JURY: Henk Mennens, Maarten Rongen en André Willems.
DEELNEMERS: Jeugddivisie: Jeugd Elspeets Fanfare Korps; Jong 
Ridderster Ridderkerk.
Derde divisie: De Kleine Trompetter Wilhelmina Abbenbroek.
Tweede divisie: Soli Deo Gloria Alblasserdam; Hellendoornse Harmo-
nie.
Eerste divisie: Sint Caecilia Gendt; Ridderster Ridderkerk; Wilhelmina 
Hoogeloon; Elspeets Fanfare Korps; Juliana Someren Eind; Harmonie 
Wierden.

Podiumwedstrijd BBM
DATUM: Zondag 1 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Etten-Leur, Nieuwe Nobelaer.
JURY: Henk Mennens, Maarten Rongen en André Willems.
DEELNEMERS: Vierde divisie: Eendracht Winterswijk.
Derde divisie: Wilhelmina Den Dungen; Philharmonie Leende; Een-
dracht Maakt Macht Heijen; Drumcombinatie Afferden-Puiflijk; Sirena 
Hooge Mierde; Sint Plechelmus Harmonie De Lutte.
Tweede divisie: Sint Joseph Grubbenvorst.
Eerste divisie: De Vliegende Hollander Terneuzen.

Marching & Music Contest ZHBM
DATUM: Zaterdag 7 november, 9.30 uur.
LOCATIE: Schiedam, Sport- en Evenementenhal Margriet.
JURY MARSWEDSTRIJD: André Willems, Henk Smit en Wim Laseroms.

JURY SHOWWEDSTRIJD: Henk Smit, Paul Doop, René Leckie, 
André Willems, Jelle Roeper, Edwin Beens en Berend Jan de Vries.
DEELNEMERS: Jeugddivisie: blaaskorpsen: marcherend/show: 
Bernard Amersfoort; Floraband Rijnsburg; show: Adest Musica Sassen-
heim: marcherend: Rijnmondband Schiedam.
Vierde divisie: blaaskorpsen: show: Excelsior Renkum.
Derde divisie: slagwerk: concerterend: Amicitia Rietmolen. 
Tweede divisie: blaaskorpsen: marcherend: Irene Werkendam; mar-
cherend/concerterend: DKV Nieuwerkerk aan den IJssel; slagwerk: 
marcherend/concerterend: Apollo Goor.
Eerste divisie: blaaskorpsen: marcherend: Forum Hadriani Voor-
burg; Irene Hasselt; marcherend/show: Juliana Amersfoort; slagwerk: 
marcherend: Sint Cecilia Zegge; Koninklijke Harmonie Doorn; Excel-
sior Woerden; marcherend/concerterend: De Saen Zaandijk; Excelsior 
Renkum; Hasselts Fanfare Hasselt.
Majorettes: Irene Werkendam. 

Concertconcours Slagwerk OMF 
DATUM: Zaterdag 14 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Drachten, De Splitting. 
JURY: Henk Smit, Wibrand van Norel en Michiel Gerringa. 
DEELNEMERS: Derde divisie: Volharding Huissen; Soli Deo Gloria 
Westerhaar-Vriezenveen; Eendracht Maakt Macht Boekel; Harmonie 
Weidum.
Tweede divisie: David Oosterwolde (Gld).
Eerste divisie: Wilhelmina Bedum; Kunst na Arbeid Lunteren; Soli Deo 
Gloria Ommen; Koningin Wilhelmina Delfzijl. 

Mars-/concertconcours LBT
DATUM: Zondag 15 november, 13.00 uur.
LOCATIE: Venray, Sporthal De Wetteling.
JURY: Jos Stoffels, Henk Mennens en Rudy Böhmer.
DEELNEMERS: Vierde divisie: Sint Antonius Slek-Echt.
Derde divisie: Sint Elisabeth Groenstraat; Sint Cecilia Bocholtz; Sint 
Cecilia Susteren; Marijke Hoensbroek.
Tweede divisie: Viebergo Enschede; Sint Rochus Hulsberg.
Eerste divisie: Edelweiss Heerlen.

Podiumconcours LBT
DATUM: Zondag 22 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Geleen, De Hanenhof. 
JURY: Jos Stoffels, Henk Mennens en Rudy Böhmer.
DEELNEMERS: Jeugddivisie: De Peelklank Ysselsteyn.
Vierde divisie: Aurora Baexem; Sint Cecilia Helden; Les Amis Reünis 
Nieuwstadt; Sophia’s Lust Ruurlo.
Derde divisie: Wilhelmina Pannerden.
Tweede divisie: Prins Bernhard Apeldoorn; Sint Caecilia Schimmert. 
Eerste divisie: Sint Caecilia Doornenburg; Sint Barbara Reuver.

Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor actuele infor-

matie de websites van de verschillende bonden. 
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Harmonie Genoodschap De Nederlanden van 
Amstenraedt, zoals de oorspronkelijke benaming 
luidde, bestond uit een harmonie en een zang-
koor. De relatie met de kerk leverde de muziekver-
eniging een extra zakcentje op. Als tegenprestatie 
voor het opluisteren van kerkelijke activiteiten 
deelde het orkest mee in de opbrengst van de 
collectes tijdens de H. Missen. Met het kerkbe-
zoek van tegenwoordig zou dat wellicht geen 
vetpot zijn geweest. Maar 175 jaar geleden was dat 
ongetwijfeld een leuke bron van inkomsten. 

Harmonie De Nederlanden was in de eerste 
jaren van haar bestaan het enige muziekkorps 
in de regio. Het gezelschap luisterde ook buiten 
de dorpsgrenzen vele kerkelijke en sociale fes-
tiviteiten op. Vanuit de verre omgeving werd de 
harmonie ‘ingevlogen’ om processies en instal-
laties van pastoors en burgemeesters muzikaal 
te omlijsten. “Amstenrade is een kleine dorpsge-
meenschap van ongeveer 1100 gezinnen maar 
heeft een zeer actief verenigingsleven waarin de 
harmonie al 175 jaar niet weg te denken is”, om-
schrijft voorzitter Ernst Olfen de positie van de 

vereniging binnen de lokale samenleving. “Aan 
alle culturele en kerkelijke festiviteiten wordt 
deelgenomen. Ook verzorgt de harmonie geza-
menlijke optredens met andere Amstenraadse 
verenigingen. Jaarlijks staan zo’n 25 activiteiten 
op het programma.”

In de tweede helft van de vorige eeuw nam De 
Nederlanden regelmatig deel aan concoursen. 
Het grootste succes was promotie naar de toen-
malige ere-afdeling in 1968. De afgelopen dertig 
jaar leidde het orkest een concoursloos bestaan. 
Het muzikale niveau wordt wel vrijwel ieder jaar 
getoetst tijdens de beoordelingsconcerten van 
de muziekfederatie De Onderbanken.
Olfen: “Harmonie De Nederlanden biedt mu-
ziek voor jong en oud. Daarbij ligt de nadruk 
op het (leren) bespelen van diverse instrumen-
ten en het geven van optredens en workshops. 
Onze speerpunten zijn: financieel onafhanke-
lijk zijn, de kwaliteit van de opleiding verhogen, 
de sfeer en betrokkenheid binnen de groep 
bevorderen en visueel en muzikaal aantrekke-
lijk en spectaculair blijven.”

De 175-jarige vereniging bestaat uit 53 leden waar-
van er 46 een instrument bespelen. Acht leerlingen 
- nog geen lid - volgen de opleiding Voorbereidend 
Instrumentaal Onderwijs. Het werven van nieuwe 
leden gebeurt hoofdzakelijk in samenwerking met 
basisschool De Verrekijker in Amstenrade. Een à 
twee keer per jaar krijgt de vereniging de kans om 
kinderen van de groepen 4 en 5 te laten kennis-
maken met de instrumenten van een harmonie. 
Ook treedt het jeugdorkest regelmatig op tijdens 
activiteiten van de basisschool. 

Het toekomstplaatje wordt iedere vijf jaar vastge-
legd in een beleidsplan dat regelmatig aan actuele 
ontwikkelingen wordt aangepast. “Het resultaat 
van de jaarlijkse ledenwerving is wisselend”, legt 
Olfen uit. “Het ene jaar zijn er tien aanmeldingen, 
het andere jaar slechts twee. Uiteindelijk mogen 
we toch tevreden zijn. Ons jeugdorkest groeit de 
laatste jaren gestaag. Positief is ook het gegeven dat 
in 2016 diverse oudere bestuurders plaatsmaken 
om jonge enthousiaste leden de kans te geven het 
stokje over te nemen. Zo wordt een stevige bestuur-
lijke basis gecreëerd voor de komende jaren.” 

Na jaren verzet legde Koning Willem I zich in 1838 neer bij een scheiding van 

 Nederlands en Belgisch Limburg. Voor enkele notabelen in Amstenrade was dat 

het sein om een harmonieorkest op de been te brengen. Op 6 augustus 1840 

was de oprichting van Harmonie De Nederlanden een feit.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: HARMONIE DE NEDERLANDEN

De Nederlanden is 
klaar voor de toekomst 

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Klarinettiste Astrid den Daas weet het bijna ze-
ker. Als ze in 2012 niet aan het Prinses Christina 
Concours had meegedaan, zat ze nu waarschijn-
lijk met haar neus in een boek over de werking 
van het menselijk bewegingsapparaat. Dan had 
ze vrijwel zeker gekozen voor een opleiding tot 
fysiotherapeut. Zeker niet verkeerd, natuur-
lijk. Maar door de deelname aan het Prinses 
Christina Concours kreeg haar toekomstplaatje 
een heel andere invulling. Ze volgde haar hart en 
koos voor de muziek. “Zonder Prinses Chris-
tina Concours was het anders gelopen”, kijkt 

Kinderen en jongeren stimuleren en ondersteunen om hun muzikale talenten zo 

ver mogelijk te ontwikkelen. Dat is al ruim veertig jaar de missie van het Prinses 

Christina Concours. De inschrijving voor de zes regionale selecties in 2016 is in-

middels geopend. Muzikanten op alle instrumenten en niveaus zijn welkom. Dus 

ook blazers en slagwerkers van amateurverenigingen. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: PRINSES CHRISTINA CONCOURS

Prinses Christina 
 Concours: stimuleren 
als missie

Overzicht 
 selectieronden 2016
•  Prinses Christina Concours Oost, Enschede: 8 

t/m 10 januari 2016.

•  Prinses Christina Concours Zuid 1,  

’s-Hertogenbosch: 15 t/m 17 januari 2016. 

Prinses Christina Concours Noord, Groningen: 

5 t/m 7 februari 2016.

•  Prinses Christina Concours West 2, Zaandam/

Haarlem: 19 t/m 21 februari 2016. Prinses 

Christina Concours Zuid 2, Maastricht: 4 maart 

t/m 6 maart 2016.

•  Prinses Christina Concours West 1, Rotterdam: 

18 t/m 20 maart 2016.

Informatie: www.christinaconcours.nl.

Klarinettiste Astrid den 

Daas tijdens het Prinses 

Christina Concours.

ALGEMEEN EVENEMENT
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de 21-jarige klarinettiste terug. “Voor die tijd 
speelde ik klarinet vooral omdat ik het geweldig 
leuk vond. Ik had geen idee op welk niveau ik 
stond. Ik twijfelde of ik wel naar het conserva-
torium wilde gaan. Eigenlijk was ik van plan om 
fysiotherapeut te worden. De deelname aan het 
Prinses Christina Concours veranderde alles. 
Het heeft mijn ogen geopend. Ik koos alsnog 
voor het conservatorium.”
Astrid groeide op in de amateurblaasmuziek. Ze 
speelde haar eerste noten bij het Heerenveens 
Muziekcorps. “Ik bezocht als kind een voorstel-
ling van Peter en de Wolf van Sergei Prokofiev. 
Ik was meteen verkocht door de rol van de 
kat”, herinnert ze zich. Op de muziekschool 
van Heerenveen kwam ze onder de hoede van 
Marijke Admiraal. Ze speelde in het Frysk Jeugd 
Orkest. Werd aangenomen in de Jong Talenten 
Klas van het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen. “Ik beleefde vooral veel plezier aan 
muziek maken. Mijn ouders stimuleerden me 
daarin, zonder te pushen.” In 2012 nam ze voor 
het eerst deel aan het Prinses Christina Con-
cours. Tijdens de voorronde in de regio Noord 
behaalde ze de eerste prijs en drong ze door tot 
de landelijke Dag van de Genomineerden (halve 
finale). Een jaar later wist ze na de tweede prijs 
tijdens de selectieronde in Groningen door te 
dringen tot de landelijke finale. Daarin legde ze 
beslag op de tweede prijs. “Pas daarna raakte ik 
echt enthousiast voor het conservatorium. De 
meeste muzikanten weten al op jonge leeftijd 
dat ze verder willen in de muziek. Ik ben wat dat 
betreft een laatbloeier.”

Het Prinses Christina Concours wil kinderen en 
jongeren in Nederland stimuleren en onder-
steunen bij hun muzikale ontwikkeling. Onder 

meer door hen een concourspodium te bieden. 
Jaarlijks telt het Prinses Christina Concours 
voor klassieke muziek ongeveer 500 deelne-
mers. Zij ontmoeten en inspireren elkaar tussen 
januari en april tijdens regionale voorronden 
in ‘s-Hertogenbosch, Haarlem, Groningen, En-
schede, Maastricht en Rotterdam. Tijdens deze 
selectieronden worden kandidaten geselecteerd 
voor de Dag van de Genomineerden en  de Nati-
onale Finale in Den Haag. Het Prinses Christina 
Concours gaf Astrid net dat kleine zetje in de 
rug om te kiezen voor muziek. “Het is een heel 
toegankelijk concours”, legt Astrid uit. “Het voelt 
heel vertrouwd en comfortabel. Dat werkt erg 
motiverend en stimulerend. Ik heb de atmosfeer 
altijd als zeer prettig ervaren. Dat vormde voor 
mij een heel belangrijke stimulans om door te 
gaan in de muziek.” 
In de wereld van de blaasmuziek wordt een twee-
de prijs gezien als een teleurstellend resultaat. 
Het Prinses Christina Concours werkt niet met 
het toekennen van puntentotalen en een daaraan 
gekoppelde prijs. Daar geldt een eerste, tweede of 
derde prijs als klassering. De deelnemers maken 
kans op prijzen zoals optredens, workshops en 
cursussen. Ook worden prijswinnaars uitgebreid 
begeleid. Ze krijgen adviezen en masterclas-
ses aangeboden. Bovendien biedt het Prinses 
Christina Concours de prijswinnaars gelegenheid 
om podiumervaring op te doen. “Het Prinses 
Christina Concours doet ontzettend veel voor je”, 
zegt Astrid. “Je krijgt veel concerten en tal van bui-
tenkansjes aangeboden. Zo heb ik na de finale een 
concertreis gemaakt naar Athene. Ook won ik een 
optreden met het strijkensemble Rubens Quartet 
en een radio-optreden bij Omroep Max op Radio 
4. Dat zijn onvergetelijke en waardevolle ervarin-
gen waar je in je latere loopbaan veel profijt van 

hebt. Bovendien werkt het zeer motiverend als je 
zulke dingen kunt doen.”
In de blaasmuziek heerst het beeld dat het Prinses 
Christina Concours vooral bedoeld is voor topta-
lenten uit de wereld van de symfonische klassieke 
muziek. Wytske Dijkstra, medewerker concertor-
ganisatie bij het Prinses Christina Concours, legt 
uit dat dit op een misverstand berust. “We merken 
dat er bij blazers een bepaalde drempel aanwezig 
is om mee te doen. Dat is echter ten onrechte. Het 
Prinses Christina Concours is juist bedoeld om 
jonge muzikanten te stimuleren en te motiveren. 
Het concours staat open voor muzikanten op alle 
instrumenten en zangers die een klassiek stuk 
kunnen uitvoeren. Het niveau is niet van belang. 
Muzikanten van harmonieën en fanfares zouden 
deelname aan het Prinses Christina Concours 
bijvoorbeeld heel mooi kunnen gebruiken als 
test voor de solistenwedstrijden van hun eigen 
muziekbond. Iedere deelnemer krijgt na afloop 
tijdens een jurygesprek tips en adviezen waarmee 
ze hun voordeel kunnen doen.” Astrid den Daas 
kan dat beamen. “Er is weliswaar sprake van een 
competitie, maar iedereen kan meedoen. Ik heb 
nooit prestatiedruk gevoeld. Plezier in muziek 
maken staat voorop. Dat geldt voor iedere leeftijds-
categorie”, zegt ze. Astrid studeert inmiddels aan 
de Hochschule für Musik in Detmold (Duitsland). 
Ze maakt deel uit van de befaamde klarinetklas van 
professor Thomas Lindhorst. “Heel veel leerlingen 
van hem hebben een plek gevonden in een van de 
Duitse professionele symfonieorkesten. Ik hoop 
dat ik dat ook kan realiseren.” 

De Muziekwedstrijd 
voor junioren
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar zet het 

Prinses Christina Concours De Muziekwedstrijd 
op touw. Vanaf deze maand kunnen muzikanten 

en zangers een filmpje (laten) maken van hun 

eigen optreden of van hun groep. Om mee te 

doen, moet het filmpje via de website www.

demuziekwedstrijd.nl geüpload worden. Op deze 

site staat een gratis app waarmee ze het filmpje 

nog leuker kunnen maken door animaties toe te 

voegen. Er zijn niet alleen prijzen beschikbaar voor 

de beste muzikale uitvoering, maar ook voor het 

origineelste filmpje. Onder de inzendingen worden 

iedere week cadeaubonnen van Bart Smit verloot. 

Andere prijzen zijn het opnemen van een eigen 

videoclip, toegangskaarten voor diverse attracties 

en een optreden in de Classic Express, de rijdende 

concertzaal van het Prinses Christina Concours. 

Informatie: www.demuziekwedstrijd.nl. 

Het Prinses Christina Concours biedt deelnemers workshops aan. Op deze foto is saxofonist 

Arno Bornkamp de docent. 
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Méér dan 

170.000 
muzikanten!

Klankwijzer bereikt 2.468 hafabra 

orkesten met meerdere exemplaren. 

Plus muziekscholen, abonnees en 

andere groeperingen.



Behalve de Belgische componist Jan Van der 
Roost nemen de Noorse Irene Anda en de Britse 
Simone Rebello zitting in het juryteam. De Ne-
derlander Jan van den Eijnden is onafhankelijk 

juryvoorzitter. Inmiddels is ook het verplichte 
werk bekend. De keuze is gevallen op een com-
positie van de Noorse componist Øyvind Moe 
met de titel Cerebral Vortex. Hij schreef het stuk 

in 2009 in opdracht van de Musikkforeningen 
Nidarholm voor de deelname aan het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade. 
De KNMO is gastheer van de eerste Europese 
titelstrijd voor harmonieorkesten. De organi-
satie haalt daarmee op voorhand een interna-
tionaal evenement van hoog muzikaal niveau 
naar Nederland. Alle kandidaten komen na-
melijk uit in de Concertdivisie. Elk Europees 
land kan één orkest uit de Champions League 
van de blaasmuziek naar Utrecht afvaardigen. 
Zes deelnemers zijn inmiddels aangemeld. 
Uit het buitenland zijn dat Eynsford Concert 
Band (Verenigd Koninkrijk), Landslag-
et i blåsmusik  - Swedish National Youth 
Symphonic Band - (Zweden), Christiania 
Blåseensemble (Noorwegen), Landesblasor-
chester Baden-Württemberg (Duitsland), 
Concertband Maasmechelen (België), Jazeps 
Medins secondary music school symphonic 
wind band (Letland) en Civica Filarmonica 
di Lugano (Zwitserland). De Koninklijke 
Harmonie van Thorn is uitgenodigd om de 
Nederlandse eer te verdedigen. 
Met de organisatie van een tweejaarlijks Euro-
pees kampioenschap wil de ECWO bijdragen 
aan de ontwikkeling van de blaasmuziek, het 
onderhouden van internationale contacten en 
netwerken stimuleren en ondersteunen en de 
ontwikkeling van nieuwe repertoire voor har-
monieorkesten bevorderen. 

De organisatie van het eerste European Championship for Wind Orchestras (ECWO) breekt met 

het traditionele beeld dat jury’s bij muziekwedstrijden doorgaans uit mannen bestaan. Tijdens 

de eerste editie van de Europese titelstrijd voor harmonieorkesten op zaterdag 21 mei 2016 in 

TivoliVredenburg in Utrecht zitten twee vrouwen achter de jurytafel.

TEKST: ONZE REDACTIE

Vrouwen in jury 
van ECWO 2016

Informatie: www.ecwo.eu. 

De Britse Simone Rebello zit in 2016 in de 

jury tijdens het ECWO.

BLAASMUZIEK NIEUWS
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Sinds hoofdheks Ephedra naar de mensen-
wereld is verbannen en bevroren op het 
schoolplein staat, is in de heksenwereld en de 
mensenwereld alles anders. De heksen hebben 
het prima naar hun zin. De hoge heksenraad en 
het heksenkabinet hebben niets meer te doen 
omdat er in hun wereld geen problemen meer 
zijn. De bewoners van de mensenwereld daaren-
tegen worden steeds onaardiger en harder tegen 
elkaar. Zou dit het werk zijn van Ephedra? De 
nacht van Halloween zal het antwoord geven op 
deze vraag.
Dat is in een notendop het verhaal van de 
theatrale muziekproductie Hallowah?! Rillin-
gen, nachtmerries & heksensoep die kinderen 
en jongeren van muziekvereniging De Goede 
Hoop uit Eersel en WensMuziek uit Luyksgestel 
de volgende maand op de bühne brengen. Bijna 
drie kwart jaar is de Brabantse jeugd ermee in 
de weer geweest. Het bedenken van het verhaal, 
de invulling van de acts, het ontwerpen van het 
decor en het uitzoeken van de kostuums en 

Een theatrale muziekvoorstelling van a tot z bedacht door kinderen. Dat is de in-

steek van het project Hallowah?! Rillingen, nachtmerries & heksensoep waarmee 

muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel en zang- en theaterschool WensMu-

ziek uit Luyksgestel kinderen uit diverse kunstdisciplines tijdens een avondvullende 

theaterproductie bij elkaar brengen. Want er is meer dan alleen computer, televi-

sie en sociale media.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO’S: PROJECT HALLOWAH?!

Kinderen aan de 
knoppen in Hallowah?!

In de rubriek Best practice belicht Klankwijzer 

succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziek-

projecten, vernieuwende bestuursstructuren, inno-

vatieve samenwerkingsverbanden of grensverleg-

gende cross-overs die een inspiratiebron kunnen 

zijn voor andere verenigingen. Tips voor deze serie 

kunt u sturen naar redactie@klankwijzer.nl.

BLAASMUZIEK BEST PRACTICE
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rekwisieten. Kortom: alles wat er nodig is om 
een echte theatervoorstelling te maken, komt 
praktisch allemaal uit de koker van de jeugdige 
spelers, dansers, zangers en muzikanten zelf. 
Professionele begeleiders hielden vanaf de 
zijlijn een oogje in het zeil. Voornamelijk om de 
artistieke kwaliteit te bewaken en om de kinde-
ren te faciliteren bij grote mensenzaken die er 
nu eenmaal bij zo’n project om de hoek komen 
kijken. Voor de rest is Hallowah!? een muzikaal 
theatrale productie van en door kinderen. “Het 
bijzondere van het project is dat de kinderen zelf 
het allergrootste aandeel hebben in de samen-
stelling van de show”, zegt zangcoach Wendy de 
Proost van WensMuziek, die samen met dirigent 
Jos Kuipers van De Goede Hoop het initiatief 
nam voor het project. “Bij dit soort voorstellin-
gen wordt meestal volgens een vaststaand script 
gewerkt. In dit geval hebben de kinderen vrijwel 
alles zelf bedacht. Volwassenen zorgen ervoor 
dat alles wat de kinderen bedenken mogelijk 
wordt gemaakt. We werken vanuit het kind. Het 
resultaat is voor ons bijzaak. Hierdoor leg je 

geen druk op de kinderen en krijg je juist een 
overweldigend resultaat.” 
Ruim 120 jonge muzikanten, acteurs en dansers 
in de leeftijd van 4 tot 19 jaar zetten de voorstel-
ling Hallowah!? vrijdag 30 oktober, zaterdag 31 
oktober en zondag 1 november op de planken in 
theater De Muzenval in Eersel. Vanaf het begin 
van dit jaar studeerden de kinderen tijdens de 
wekelijkse repetities binnen hun eigen club de 
muziek, acteeracts en dansen in. Om de bevol-
king van Eersel, Bergeijk en Luyksgestel alvast 
wakker te schudden, gaf burgemeester Anja Thijs 
op 17 mei tijdens een soort preview de aftrap 
van het project. Tijdens diverse gezamenlijke 
repetities werd vervolgens het programma tot in 
de puntjes ingestudeerd. 

De Proost en Kuipers zetten drie jaar geleden 
ook al een soortgelijk project op touw. Dat 
werd eveneens een groot succes. Voor de beide 

initiatiefnemers staat de educatieve meerwaar-
de centraal. De muzikale voorstelling brengt 
verschillende culturele disciplines met elkaar 
in verbinding. Jeugd ervaart hoe leuk het kan 
zijn om samen te musiceren, maar ook om 

zichzelf uit te dagen grenzen te 
verleggen. De jonge muziek- en 
theatercast krijgt te maken met 
verschillende soorten muziek. 
Door zelf mee schrijven aan 
het verhaal wordt een groot 
beroep gedaan op hun creativi-
teit en abstract denkvermogen. 
De zangers en dansers leren 
blaasinstrumenten kennen en 
herkennen, terwijl de jonge 
muzikanten weer allerlei dingen 
leren die met theater en zang te 

maken hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat 
de deelnemers uit de verschillende verenigingen 
leren om samen te werken, zowel met leeftijds-
genoten als met veel oudere of jongere kinderen. 
Ze leren om respect te hebben voor de andere 
disciplines binnen de productie. “Voor een ge-
vorderd orkest is het begeleiden van zang, dans 
en spel al een kunst apart, laat staan voor een 
jeugdorkest”, omschrijft Jos Kuipers de rol van 
de jeugdige blazers. “Het wordt een krachtproef 
in dienstbaar spelen. Bij de totstandkoming van 
het hele project is gebruik gemaakt van ieders 
talent. Van de solist tot de begeleider en van de 
hoofdrolspeler tot de decorbouwer. Jongeren 
leren hierdoor dat ze dit niet als individu kunnen 
bereiken, maar uitsluitend als collectief.”
Het project leeft ook sterk bij de lokale achter-
ban. Achter de schermen zet een grote groep 
vrijwilligers zich in voor bijkomende aspecten 
zoals logo-ontwerp, flyers, reclame-uitingen, 

decorbouw, kleding/kostuums, grime, catering 
en publiciteit. De samenwerking tussen ouders, 
kinderen/jongeren, professionals en bestuur-
ders draagt bij aan de saamhorigheid tussen de 
verschillende geledingen die bij de voorstelling 
betrokken zijn.
De Proost: “Kinderen vinden het geweldig om 
te leren, te groeien en dingen samen te doen. Het 
hele stuk wordt binnen hun eigen groep ingestu-
deerd en tijdens de gezamenlijke repetitiedagen 
komt alles bij elkaar. Deze dagen zijn echt een 
belevenis voor de kinderen. Tijdens de voorstel-
lingen worden ze gekleed en krijgen ze grime 
en bijzondere kapsels. Ze gaan echt spelen voor 
een vol theater. Aan de stralende gezichten valt 
af te lezen wat dat doet met kinderen. Ze krijgen 
zelfvertrouwen omdat ze weten dat ze bijzonde-
re dingen kunnen. Ze leren te vertrouwen op de 
ander en ze maken vrienden.” Kuipers vult aan: 
“Voor de kinderen wordt het een onvergetelijk 
avontuur. Een once in a lifetime ervaring. Maar 
dat geldt ook voor iedereen die de mond vol 
heeft over de teloorgang van de cultuursector 
en de desinteresse van jongeren voor kunst en 
cultuur. Tot allen die muziekcultuur en -onder-
wijs als aflopende zaak betitelen, zou ik willen 
zeggen: laat je verrassen en vooral inspireren!” 

‘ De kinderen  
hebben vrijwel  
alles zelf bedacht’

Voorstelling Hallowah?! Rillingen, nachtmerries 

& heksensoep door opleidingsorkest muziekver-

eniging De Goede Hoop Eersel en leerlingen van 

WensMuziek Luyksgestel in Theater De Muzenval 

Eersel: vrijdag 30 oktober, 19.30 uur; zaterdag 31 

oktober, 19.30 uur en zondag 1 november, 14.30 

uur. Informatie: www.muzenval.nl.
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Woensdagavond. Repetitie van de senioren-
blazersklas van de Koninklijke Harmonie van 
Roermond. Het één jaar oude orkest staat aan 
de vooravond van de grootste uitdaging uit zijn 
nog prille bestaan: een openbaar concert in 

het stadspark van Roermond. In het Harmo-
niepaviljoen aan de Florasingel wordt fanatiek 
gerepeteerd voor de grote muzikale vuurdoop. 
“Probeer vooral mooi te spelen”, zegt dirigent 
Harry Wolters na een laatste doorloop van het 
werk Schubert Favourits. “Heel zacht articuleren. 

De Yamaha Blazersklas is tien jaar in Nederland. Circa 3750 kinderen leerden via 

het uit Japan overgewaaide educatieve concept een blaasinstrument bespelen. 

Toch is de Yamaha Blazersklas  niet specifiek voor kinderen. De methode spreekt 

ook ouderen aan. De Koninklijke Harmonie van Roermond startte een jaar gele-

den een Yamaha Blazersklas  voor volwassenen. Bijna 35 late roepingen stortten 

zich vol overgave in een muzikale inhaalslag.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN * FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES/YAMAHA

Yamaha Blazersklas 
maakt ook laatbloeiers 
dolenthousiast

‘ Volwassenen  
vormen een  
vergeten  
doelgroep’

Passie bij fluitsite 

Helma Bombeeck.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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Oefen dit thuis nog eens voor het concert van 
zondag. En als jullie het niet meer weten, doe de 
noten dan maar binden.”
Muziekpedagoog Harry Wolters heeft in Mid-
den-Limburg aan de wieg gestaan van heel wat 
muzikale initiatieven. Hij was ook een van de 
drijvende krachten binnen de Koninklijke Har-

monie van Roermond die ruim een jaar geleden 
de knuppel in het hoenderhok gooiden met het 
idee om een Yamaha Blazersklas  voor volwasse-
nen te beginnen. Om de belangstelling te peilen 
werd via de lokale media een oproep geplaatst 
voor het bijwonen van een informatieavond. 
“We hadden twaalf stoelen klaargezet”, herinnert 
Wolters zich nog. “Daar dachten we wel genoeg 
aan te hebben. Maar al snel moesten we stoelen 
bijzetten. Tot onze grote verbazing kwamen er 

35 mensen op de bijeenkomst af.” In september 
2014 ging de klas met ruim dertig muzikanten 
van start. Allemaal volwassenen in de leeftijd van 
45 tot en met 76 jaar. Niet alleen uit Roermond, 
maar ook uit de wijde omgeving. Mensen die 
al jaren rondliepen met de wens om nog ooit 
eens een instrument te kunnen bespelen. Of 

spijtoptanten voor wie het notenlezen in jongere 
jaren een obsessie werd waardoor ze het bijltje er 
vroegtijdig bij neergooiden. Na een oriënteren-
de fase van vier maanden kregen ze dan eindelijk 
hun instrument in handen. “Bij de keuze daar-
van hebben we vooral gekeken naar aanleg en 
interesse van de muzikant”, licht Wolters toe. 

Het instrumentarium op de eerste rijen ziet er 
oogverblindend uit. Stuk voor stuk mooi glim-

mende Yamaha-instrumenten. De spiksplinter-
nieuwe fluiten, bugels, klarinetten, saxofoons 
en trompetten zijn door de muzikanten uit 
eigen zak betaald. De grotere instrumenten zijn 
door de harmonie beschikbaar gesteld. Hier-
voor betalen de muzikanten een huurbedrag. 
“Verenigingen richten ledenwerfacties vooral 
op kinderen”, vertelt Wolters. “Volwassenen 
vormen wat dat betreft een vergeten doelgroep. 
Vooral het groepsaspect spreekt deze categorie 
erg aan. Mensen beginnen op latere leeftijd 
niet meer vlug aan individuele lessen. Behalve 
instrumentale lessen krijgen ze ook solfège in 
groepsverband. Ook tijdens de repetities wordt 
regelmatig samen gezongen. Het feit dat ze di-
rect op een instrument kunnen beginnen, werkt 
extra motiverend. Je moet mensen van deze 
leeftijd niet meer op een blokfluit laten spelen.” 

De muzikanten van de Roermondse blazers-
klas krijgen om de week aan de hand van de 
beproefde Yamaha-methode Essential Elements 
groepsles van vakdocenten. Iedere veertien 
dagen is een gezamenlijke repetitie met het hele 
orkest. Het Fonds voor Cultuur Participatie 
heeft het initiatief inmiddels in het kader van de 
regeling voor Ouderenparticipatie een financië-
le bijdrage toegezegd. Wolters is er maar wat blij 
mee. “Dat maakt het mogelijk om in het nieuwe 
seizoen langer les aan te bieden.”

‘ Op deze leeftijd is het   
moeilijk aansluiting te vinden 
bij een bestaand geheel’

Repetitie door de Yamaha Blazersklas voor volwassenen.
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Dat muziek maken mensen intens gelukkig 
kan maken, zien we aan Helma Bombeeck. De 
68-jarige fluitiste op de eerste rij geniet van top 
tot teen van iedere noot. “Het is geweldig om 
muziek met elkaar te delen”, vertelt ze dolen-
thousiast. Noten lezen is voor Helma geen pro-
bleem. Ze speelt al jaren piano. “Maar dan ben je 
eigenlijk maar steeds alleen bezig. Ik heb nooit 
de gelegenheid gehad om in groepsverband mu-
ziek te beoefenen. En op deze leeftijd wil je ook 
niet meer in een jeugdorkest beginnen. Daarom 
trok me dit initiatief zo aan.”
Ook Harry Hendrix heeft zijn hele leven eigenlijk 
al graag muziek willen maken. Een poging om 
trompet te leren bespelen, liep in jeugdige jaren 
spaak. Daarna is het er om uiteenlopende redenen 
nooit meer van gekomen. Op 73-jarige leeftijd is 
zijn jeugddroom alsnog in vervulling gegaan. Bij 
de Yamaha Blazersklas  speelt hij tenorsaxofoon. 
“In je eentje een instrument leren bespelen, werkt 
niet stimulerend”, zegt hij. “En op deze leeftijd is 
het moeilijk aansluiting te vinden bij een bestaand 
geheel. Vandaar dat ik deze gelegenheid niet voor-
bij heb laten gaan. Het is uniek om op deze manier 
te kunnen instappen.”

Aan het eind van de repetitie houdt Wolters 
samen met de muzikanten een korte evaluatie 
van het eerste seizoen. Hij geeft aan dat er zich 
inmiddels weer vier of vijf nieuwe leden hebben 
aangemeld voor de blazersklas, onder wie een 
contrabassist en een slagwerker. Vanuit de spe-
lersgroep zijn er complimenten voor de dirigent. 
“Geweldig dat je ons binnen een jaar aan het 
spelen hebt gekregen.” Toch zijn de muzikanten 
ook kritisch op zichzelf. Sommigen zijn bang 
dat ze het noten lezen niet onder de knie krijgen. 
Wolters stelt ze gerust. “Dat notenschrift komt 
vanzelf wel, belangrijker is dat je hoort wat er 
gebeurt.” Het werven van nieuwe leden voor de 
grote harmonie is niet de insteek geweest voor 
de oprichting van de blazersklas. Toch geven een 
stuk of zeven muzikanten tijdens de evaluatie 
aan dat ze de ambitie hebben om op termijn 
door te stromen naar het grote orkest. En ook 
het damescomité van de Koninklijke Harmonie 
plukt de vruchten van het seniorenclubje. Op 
de vraag of leden van de blazersklas bereid zijn 
om de poetspoule van het verenigingslokaal te 
versterken, gaan spontaan een stuk of zes vingers 
de lucht in. Nee, zo’n blazersgroep voor volwas-
senen is zo gek nog niet. 

Tien jaar Yamaha Blazersklas: een mijlpaal
Prominenten onder voorzitterschap van koningin Máxima zetten zich onder de noemer Méér Muziek in de 
Klas in voor versterking van het muziekonderwijs in Nederland. De Yamaha Blazersklas  doet al tien jaar niet 

anders. Net als bij Méér Muziek in de Klas nemen ook bij de Yahama Blazersklas  lokale verenigingen een 

sleutelrol voor hun rekening.

Vincent de Leur, manager van de Yamaha Blazersklassen in de Benelux, Scandinavië en de Baltische Staten, 

is blij met alle aandacht momenteel voor het muziekonderwijs in Nederland. Hij hoopt echter dat het niet blijft 

bij alleen maar mooie woorden. “De fondsen en stichtingen die zich nu allemaal bezighouden met versterking 

van het muziekonderwijs hebben allemaal op zich goede plannen. Maar die moeten eerst nog maar eens uit-

gevoerd worden. We staan met de Yamaha Blazersklas  met de voeten in de klei. Geen praatjes maar daden! 

We doen het gewoon. En dat al tien jaar.”

Sinds de Yamaha Blazersklas in 2005 op het Rodenborch College in Rosmalen werd geïntroduceerd, hebben 

zo’n 3750 kinderen een muziekinstrument leren bespelen. Nederland telt momenteel zo’n 130 blazersklassen. 

Sommige scholen hebben meerdere klassen. Ieder jaar komen er zo’n twintig klassen bij. “We kunnen eigenlijk 

alles betekenen voor de school”, legt De Leur de kracht van de Yamaha Blazersklas  uit. “We hebben contacten 

met verenigingen en de verenigingen hebben weer hun lijntjes naar de school. We organiseren seminars en 

bijscholing voor de muziekdocenten en mensen van de vereniging, we helpen bij de voorbereidingen, presen-

taties, informatie meetings, voorlichting naar school en ouders, et cetera. We geven via de dealer korting op de 

aanschaf van Yamaha-instrumenten en de boeken. Al mijn advieswerk en support is gratis. Begeleiding op maat 

voor elke basisschool, betrokken muziekschool of vereniging. Zeker in deze tijd waarin veel muziekscholen de 

deuren moeten sluiten is er binnen dit concept een grote rol voor de muziekvereniging weggelegd.”

De Yamaha Blazersklas  gaat nog een stukje verder. Door nauwe contacten in het buitenland kan Yamaha ook 

bemiddelen bij concertreizen en uitwisselingen. “Ik ben naast de Benelux ook verantwoordelijk voor Scandina-

vië en de Baltische landen. Door de nauwe banden met enkele collega’s in Duitsland, Zwitserland en Oosten-

rijk kunnen we ook eenvoudig uitwisselingen organiseren. Zo zijn we al twee keer met een blazersklas van het 

Rodenborch College in Wenen geweest en is de blazersklas groep 7 uit Kilder afgelopen voorjaar in Riva del 

Garda in Italië geweest. Ook dat kunnen we allemaal regelen en zelfs voor een groot deel betalen. Doordat we 

heel internationaal bezig zijn, zien we ook de ontwikkelingen in het buitenland. Afgelopen maand ben ik nog 

een week in Japan geweest om te onderzoeken waarom de schoolbands het daar zo goed doen. We kunnen 

daarvan leren en goede dingen meenemen naar Europa.”

Een blazersklas voor senioren, zoals in Roermond, is volgens De Leur niet nieuw. Hij heeft binnen zijn relatie-

kring al vaker het idee geopperd om een blazersklas voor volwassenen op te richten. Toch trekken veel vereni-

gingen er niet aan. Een gemiste kans, vindt De Leur. “Senioren zijn een vergeten doelgroep. Heel veel aandacht 

gaat uit naar kinderen en muziekles op school. Maar ook senioren willen vaak een instrument bespelen. Ze 

hebben tijd genoeg en beschikken meestal ook over de financiële middelen om bijvoorbeeld een instrument 

te kopen. Een blazersklas voor volwassenen en senioren is ook nog eens een sociaal gebeuren.” De Yamaha 

Blazersklas  en de lesmethode Essential Elements zijn volgens De Leur zowel geschikt voor kinderen als voor 

volwassenen. “Iedereen kan beginnen met spelen op een blaasinstrument. De methode is ‘leeftijdsloos’: alle 

soorten en stijlen muziek komen erin voor. Het principe om vanaf het allereerste begin samen te leren en 

samen te spelen, is voor volwassenen en ouderen net zo geschikt als voor kinderen.”Informatie: www.blazersklas.nl.

Nederland telt momenteel zo’n 130 Yamaha-blazersklassen. Nederland telt momenteel 

zo’n 130 Yamaha-blazersklassen.
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trom gekozen. Naarmate ik tijdens het exercitielo-
pen vorderingen maakte, ben ik gevraagd of ik 
tweede tambour-maître wilde worden. Het was de 
instructeurs opgevallen dat ik zo ‘strak’ liep.

Behaalde successen als tambour-maître: 
Tambour-maîtreprijs tijdens het Nederlandse 
kampioenschap voor jeugdkorpsen in Vlissin-
gen in 2013 en 2015.

Grootste succes: 
Dat was tijdens het NK in 2013. Met het korps 
werden we eerste zowel op het onderdeel mars als 
op het onderdeel show. Bovendien werd ik uitge-
roepen tot beste tambour-maître van Nederland.
We wonnen alle prijzen die er maar te winnen 
waren.

Wat moet je kunnen als tambour-maître?
Het leiden van mijn orkest. De tekens weten 

Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk.

Lid sinds:
September 2009.

Hoe lang ben je al tambour-maître? 
Officieel sinds 29 april 2011. Op deze datum 
vond de overdracht plaats tijdens de aubade bij het 
gemeentehuis in Katwijk. Tijdens de traditionele 
aubade worden de mensen die bij gelegenheid van 
Koningsdag (destijds Koninginnedag, red.) gerid-
derd zijn in het zonnetje gezet. Hierbij werd tevens 
door de burgemeester de tambour-maîtrestok 
officieel overgedragen van mijn voorganger Willem 
de Mol aan mij.

Hoe ben je tambour-maître geworden? 
Al vanaf het moment dat ik lid werd van DVS 
wilde ik graag tambour-maître worden. Omdat 
dat op dat moment niet kon, heb ik eerst voor de 

Naam: 
Jurgen Smit.

Leeftijd: 
13 jaar.

Geboorteplaats: 
Leiden.

Woonplaats:
Leiden.

School: 
Da Vinci College Lammenschans Leiden.

Studierichting: 
Havo/VWO.

Muziekvereniging: 
Christelijke Drum- en Showfanfare Door 

In de rubriek Chillen met … babbelt Klankwijzer met een jongere die vanwege 

een opvallende prestatie of een bijzonder verhaal in het nieuws kwam. In deze 

aflevering praten we met Jurgen Smit uit Leiden. Hij won tijdens het Nederlands 

kampioenschap voor jeugdkorpsen in Vlissingen voor de tweede keer de tam-

bour-maîtreprijs.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: DVS KATWIJK

‘   Ik wil als tambour-maître 
het WMC lopen’
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waarmee bijvoorbeeld het orkest moet halt 
houden. Het dirigeren en het muzikale mo-
ment weten wanneer je het orkest moet laten 
afslaan of laten stoppen met spelen. 

Volg je een opleiding voor tambour- 
maître? 
Nee, maar ik heb een interne opleiding ge-
kregen bij DVS van mensen die zelf voor een 
orkest gelopen hebben. 

Wie was je leermeester?
Mijn leermeester was tamboer Patrick Boe-
zaard van de marchingband. Van hem heb ik 
veel geleerd. Ook van mijn voorganger Wil-
lem de Mol krijg ik nog wel eens kleine tips.

Beschrijf de kick van het tambour-maît-
re zijn. 
Dat je het voor het zeggen hebt. Iedereen doet 

wat jij als tambour-maître wilt. Die kick voel je 
nog sterker tijdens optredens die wij als jeugd-
korps samen lopen met de senioren. Van Leo 
de Vreede, de tambour-maître van de senioren, 
mag ik dan wel eens commando’s geven. Op dat 
moment heb je de leiding over 85 man. 

Wat wil je bereiken als tambour-maître? 
Dat ik als tambour-maître een keer op het 
Wereld Muziek Concours mag lopen.

Waarom wil je dat?
Het lijkt me super gaaf om eens op zo’n groot 
evenement te lopen.  

Wat is de aantrekkingskracht van het 
WMC?
Het WMC staat hoog aangeschreven in de mu-
ziekwereld. Het loopt over meerdere weeken-
den. Je kunt je meten met de beste orkesten ter 

wereld. 
 
Ben je het ooit gaan kijken naar het 
WMC?
Ja, in 2013 toen onze senioren daar moesten spe-
len. Zowel op de mars als op de show.  Het was 
prachtig om te zien. Het lijkt me machtig om in 
zo’n groot stadion te mogen lopen. Voor tiendui-
zenden mensen die je aanmoedigen. En vooral 
de spanning tijdens de finale. In afwachting hoe 
hoog je geëindigd bent. Dat lijkt me geweldig.

Bespeel je verder nog een instrument?
Ja, trom. Dat is ook mijn favoriete instrument. 
Je kunt er lekker op los gaan.

Hobby’s buiten de muziek: 
Modeltreinen.  
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Willen is één ding, realiseren het volgende. Jan 
Aandewiel bracht voor deze uitdaging alle exper-
tise, die in de afgelopen 35 jaar is opgebouwd, bij 
elkaar. “Wij hebben instrumenten van huismerk 
Main altijd in de eigen werkplaatsen ontwikkeld.”

Het productieproces is uitbesteed. “We zijn 
een aantal keer bij de fabriek gaan kijken of 
de uitvoering naar ons idee ging. Uiteindelijk 

kregen we het eerste prototype. Een spannend 
moment. We hebben die eerste Main Sousa-
foon zelf getest, maar ook hebben we hiervoor 
professionals ingezet. Drie maanden hebben we 
hier de tijd voor genomen. Verbeterpunten die 
uit deze testfase kwamen zijn doorgevoerd met 
dit als resultaat.”

“Het instrument hangt goed in balans en in ver-
gelijking met de polyester sousafoon scheelt het 
echt niet veel in gewicht”, vervolgt Aandewiel. 
Om daar zeker van te zijn wordt het instrument 
op de weegschaal gezet, 13 kilogram verschijnt 
er. Het blijft een verschil te zijn van 3500 gram. 
“Maar dan heb je wel een echt verzilverd (of 
gelakt) instrument!”

Show- & Marchingband Amigo uit Leiden had 
de primeur. Het showkorps ontving de eerste 
drie verzilverde sousafoons. “Ik ben laatst gaan 
kijken bij een optreden,” vertelt Jan Aande-
wiel. “Die sousafoons knalden eruit. Wat een 
prachtig gezicht. En dat geluid: ge-wel-dig!” 
Bestuurslid en beheerder van het instrumenta-
rium Sander van der Linden van Amigo deelt 
het enthousiasme van Aandewiel. “Het was 
een enorme eer om deel uit te mogen maken 
van de testfase,” vertelt Van der Linden. “Onze 
muzikanten waren onder de indruk van de 
mooie klank en het klein beetje extra gewicht 
ten opzichte van de oude polyester sousafoons 
is goed te dragen. We waren snel om en bestel-

den op voorhand al drie sousafoons van de 
uiteindelijke versie. Afgelopen voorjaar traden 
we voor het eerst op met deze drie schitteren-
de eyecatchers.

De sousafoon met eigen ogen zien en ervaren? 
Dat kan! Hij is op aanvraag beschikbaar en te 
testen. Meer informatie: Music All-In, Keyserswey 
63, 2201 CS, Noordwijk, 071 3615698,  
www.musicallin.nl.  

“We zijn altijd op zoek naar vernieuwing, maar wat we nu hebben bereikt met dit 

geweldige instrument is toch wel de kers op de taart,” zegt Jan Aandewiel van 

Music All-In enthousiast. Hij showt zijn grote trots; een sousafoon van eigen huis-

merk. “We hebben al onze expertise ingezet om een betaalbare koper messing 

sousafoon te ontwikkelen.” 

Music All-In Noordwijk  
presenteert een dijk 
van een sousafoon

De sousafoon ofwel ringbas is speciaal ont-

worpen om te bespelen tijdens het marcheren. 

Het is een van de grootste en zwaarste koperen 

blaasinstrumenten en op verzoek van de 

beroemde Amerikaanse dirigent en componist 

John Sousa ontwikkeld. Hij had in zijn orkesten 

behoefte aan een aangepaste versie van de 

bombardon. De wens was om een instrument 

te vervaardigen dat een lagere klank had en de 

beker naar boven gericht had voor een minder 

explosieve klank. Instrumentenbouwer J.W. 

Pepper maakte het mogelijk en noemde het 

instrument naar Sousa. De sousafoon die we 

tegenwoordig zien, ziet er anders uit dan de eer-

ste. Het verschil zit in de richting van de beker. 

Deze wijst niet meer omhoog, maar naar voren. 

Door de cilindrische bouw heeft de sousafoon 

de meest compacte klank van alle tuba’s. 

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK
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Het idee om vanuit alle verenigingen een groot 
jeugdorkest op de been te brengen, ontstond 
bij een allesbehalve prettige gebeurtenis. 
Tijdens een gezamenlijke manifestatie kwamen 
de muziekverenigingen van Zaanstad schou-
der-aan-schouder in actie tegen de bezuini-
gingsplannen van de gemeente. De aanleiding 
voor het protest was weliswaar zorgwekkend, 
maar het viel wel op dat de leden erg veel plezier 
beleefden aan het gezamenlijke optreden. 
“Tijdens deze manifestatie ondervonden we hoe 
geweldig leuk het is om in een groot orkest te 
spelen”, vertelt Wilma Vloon, voorzitter van de 
Stichting Samenwerkende Zaanse Muziekver-
enigingen. “De meeste orkesten hebben één of 
twee opleidingsorkesten met bezettingen van 
tussen 12 en 25 leerlingen. Het spelen in een 
megagroot orkest is voor deze jonge muzikanten 
een geweldige ervaring.”
Dat bracht tien Zaanse muziekverenigingen om 

Ieder op eigen houtje de interesse van de jeugd proberen te wekken of 

gezamenlijk een slag proberen te slaan? Tien muziekverenigingen uit de 

Zaanstreek bundelden hun krachten om met een breed opgezet project 

de jeugd van Zaanstad enthousiast te maken en enthousiast te houden 

voor blaasmuziek. De apotheose van de grootschalige wervingscampagne 

is een eindpresentatie van het ruim 150 leden tellende OrkestZ op zondag 1 

november in het Zaantheater in Zaandam. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANGELEVERD DOOR SSZM

OrkestZ: de kick van 
het samen spelen 

In de rubriek Best practice belicht Klankwijzer 

succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziek-

projecten, vernieuwende bestuursstructuren, inno-

vatieve samenwerkingsverbanden of grensverleg-

gende cross-overs die een inspiratiebron kunnen 

zijn voor andere verenigingen. Tips voor deze serie 

kunt u sturen naar redactie@klankwijzer.nl.

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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de tafel om binnen het Zaans HaFaBra Initiatief 
een gezamenlijke wervingsactie op touw te 
zetten. Inzet van het project is niet alleen om 
nieuwe leden te werven maar ook om zittende 
muzikanten extra te stimuleren. Onder meer 
door de jonge muzikanten het plezier van 
samen muziek maken te laten beleven. Maar 
ook om aandacht te besteden aan de sociale en 
maatschappelijke kant van het musiceren in 
verenigingsverband. “Binnen alle aangesloten 
verenigingen komt dit aspect ruim aan bod”, zegt 
Vloon. “We willen potentiële leden laten zien dat 
je door samen muziek te maken vriendschappen 
kunt opbouwen en dat we ook buiten de muziek 
allerlei leuke activiteiten te bieden hebben.”
Door de grootschalige aanpak verwachten de 
Zaanse muziekverenigingen bovendien brede 
bekendheid te kunnen geven aan hun activiteiten. 
Aan een project van een collectief van tien ver-
enigingen zal de pers eerder aandacht besteden 
dan aan een activiteit van een individuele club. 
Het kan de afgelopen maanden dan ook bijna 
niemand in Zaanstad zijn ontgaan dat de plaatse-
lijke blaasorkesten stevig aan de weg timmeren. 
De verenigingen hopen hiermee hun positie in 
de samenleving te versterken. “Voor de samen-
voeging van de Zaangemeenten ging de dorps-
wethouder nog mee naar het concours en kende 
iedereen elkaar goed”, legt Wilma Vloon uit. “Nu 
de gemeente meer dan 150.000 inwoners telt, is 
het belangrijk voor de verenigingen om actief te 
vertellen wie ze zijn en waar ze voor staan.”
Het project is gericht op alle kinderen en 
jongeren in de hele Zaanstreek, van Assendelft 
tot Zaandam. Daarbij mikken de initiatiefne-
mers op drie doelgroepen. Op de eerste plaats 
de starters; kinderen die nog geen instrument 
spelen, maar dat wel leuk zouden vinden. Vanaf 
het voorjaar zijn alle aangesloten verenigingen in 
hun eigen wijk of buurt gestart om kinderen tij-
dens presentaties op scholen te laten kennisma-
ken met een instrument. Kinderen die hierdoor 
de smaak te pakken krijgen, krijgen drie tot vijf 
groepslessen aangeboden. 
De tweede groep wordt gevormd door de 
beginners. Dit zijn kinderen die nu reeds lessen 
volgen bij de verenigingen of muziekschool 
FluXus en/of spelen in de startersorkesten van 
een van de verenigingen. Maar ook kinderen die 
weliswaar een instrument bespelen, maar dat 
niet in verenigingsverband doen. 
Dan zijn er de gevorderden. Dat zijn leden van 
de opleidingsorkesten vanaf het niveau A even-
tueel aangevuld met leden uit de grote orkesten 
op de zware blaasinstrumenten. 
Al deze groepen worden klaargestoomd voor de 

grote finale, een gezamenlijk concert als OrkestZ 
met meer dan 150 muzikanten op 1 november 
in het Zaantheater in Zaandam. 
Vloon: “De Zaanse verenigingen kunnen het 
hoofd weliswaar boven water houden maar 
moeten daar wel erg hun best voor doen. 
Verenigingen worden kleiner, muziek moet 
concurreren met zoveel andere leuke hobby’s. 
Door de samenwerking krijgt de blaasmuziek 
in de Zaanstreek een impuls. Door niet alleen 
te praten over samenwerking maar ook daad-
werkelijk dingen samen te doen, geven we de 
hafabrawereld een gezicht. Daarbij willen we 
vooral onder de aandacht brengen dat we in de 
eigen wijk of buurt een professionele opleiding 
kunnen bieden tegen een aantrekkelijk tarief.”
De tien samenwerkende verenigingen zijn 
Onderling Genoegen Krommenie, Zaandijks 
Fanfare Corps, Soli Koog-Zaandijk-Wor-
merveer, Soli Deo Gloria Zaandam, Nuevo 
Zaandam, Saens Harmonie Orkest Assendelft, 
Crescendo Assendelft, Apollo Koog aan de 

Zaan, Zaans Show Orkest Wormer en Dagorkest 
Zaanstreek-Waterland. Met medewerking van 
muziekuitgeverij Molenaar Edition uit Wor-
merveer/Zaanstad zijn speciaal voor dit project 
de composities Beethoven aan de Zaan en LetZ 
Rock geschreven. Beide stukken gaan tijdens het 
grote concert op 1 november in première. Ook 
treedt de jonge trompettiste Melissa Venema op. 
De talentvolle muzikante groeide op binnen de 
Zaanse muziekwereld. Ze geldt als voorbeeld 
voor jeugdige muzikanten. De samenwerkende 
Zaanse muziekverenigingen zijn van plan om 
van de gezamenlijke wervingscampagne een 
traditie te maken. Ze hopen de jeugdleden van 
de aangesloten verenigingen iedere twee jaar te 
laten  samenspelen in OrkestZ. 

Informatie over de gezamenlijke wervingscam-

pagne van de Zaanse muziekverenigingen: www.

orkestz.nl.
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Muziekleerlingen uit Noord-Brabant kunnen 
voortaan dicht bij huis examen doen. Ook 
het aantal dagen waarop ze hun proeve van 
bekwaamheid kunnen afleggen, wordt fors 
uitgebreid. Dat is het resultaat van een samen-
werkingsovereenkomst tussen zeven kunst- en 
cultuurinstellingen om een provinciaal dekkend 
netwerk voor het afleggen van muziekexamens 
in te richten. Voorheen deden leerlingen examen 
bij hun eigen muziekschool. Leerlingen die een 
opleiding volgden via de vereniging of bij een 
privédocent, moesten daarvoor naar Kunstba-
lie in Tilburg. De samenwerking houdt in dat 
leerlingen bij alle partners uit de overeenkomst 
examen kunnen doen, ongeacht of ze er les 
krijgen of niet. 
Kandidaten krijgen daardoor de keuze uit 
verschillende locaties waar ze examen kunnen 
doen. Een leerling van een muziekvereniging 
die de opleidingen in eigen beheer verzorgt, 
hoeft voor zijn examen niet meer per sé naar 
Tilburg. Hij kan dat nu ook doen bij één van de 
aangesloten muziekscholen. Door de samen-
werking wordt bovendien het aantal examenda-
ta fors uitgebreid. Voor het praktijkexamen zijn 
voortaan twintig data beschikbaar. Voor het 
theorie-examen kan de kandidaat tien dagen 
terecht in plaats van drie. Ook combinaties zijn 
mogelijk. Een leerling die bijvoorbeeld dit jaar 
het theorie-examen aflegt bij Kunstbalie, kan 

volgend jaar deelnemen aan het praktijkexa-
men bij Stichting Muziekactiviteiten Grensland 
in Budel. Frank de Jong, namens Kunstbalie de 
initiator van het netwerk, legt uit dat de inrich-
ting van het netwerk niet alleen is bedoeld als 
extra service voor leerlingen van de instellingen 
die bij de overeenkomst betrokken zijn. De cul-
turele partners hopen hiermee tevens de vele 
duizenden leerlingen die buiten verenigings-
verband of de muziekschool les volgen, de kans 
te bieden om een landelijk erkend diploma te 
halen. “In Noord-Brabant bespelen 150.000 
mensen een instrument. Veertigduizend doen 
dat in verenigingsverband. De overige 110.000 
musiceren op privébasis of krijgen les bij 
zelfstandige docenten. Door het inrichten van 
een netwerk van examenplaatsen maken we 
examens ook voor deze muzikanten makke-
lijker toegankelijk zodat ook zij gelegenheid 
krijgen een landelijk erkend diploma te halen. 
Bovendien hopen we deze ‘zwevende’ muzikan-
ten in kaart te kunnen brengen om ze mogelijk 
door te verwijzen naar de verenigingen. We 
zijn er namelijk van overtuigd dat zich onder 
deze groep genoeg muzikanten bevinden die 
zich graag bij een vereniging zouden willen 
aansluiten.”
Behalve Kunstbalie maken de Muzelinck in Oss, 
CKE in Eindhoven, Phoenix Cultuur/CHV 
Noordkade te Veghel, Stichting Muziekactivitei-

ten Grensland in Budel, Stichting De Biblio-
theek CultuurPuntAltena in Werkendam en de 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen deel 
uit van het netwerk. Ook de KNMO en Kunst-
connectie zijn betrokken geweest bij de tot-
standkoming van de nieuwe infrastructuur. De 
locaties zijn nu nog beperkt tot de deelnemende 
partijen van de overeenkomst maar worden in de 
nabije toekomst uitgebreid. Per 1 januari 2016 is 
het ook mogelijk om examen te doen in andere 
disciplines dan blaasinstrumenten en slagwerk, 
zoals strijk- , snaar- en toetsinstrumenten. Mu-
ziekorganisaties buiten Noord-Brabant hebben 
al interesse getoond in het systeem. Informatie: 
www.kunstbalie.nl/muziekexamens. 

Kunstorganisaties in Noord-Brabant hopen met de inrichting van een netwerk voor 

muziekexamens een deel van de 110.000 ‘zwevende’ muzikanten in de provincie in 

kaart te kunnen brengen.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: KUNSTBALIE

Brabant maakt 
 muziekexamens 
breed toegankelijk

ALGEMEEN NIEUWS
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Door het jaar heen spelen de leden van Shuffle Percussie Group gewoon mee tijdens de con-

certen van Muziekvereniging Groenlo. De komende maanden maken de twaalf slagwerkers 

voor de derde keer een uitstapje naar het theater. Met de productie Slagveld legt Shuffle de lat 

weer een stukje hoger.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: SHUFFLE.

‘ Het geheel is sterk 
door de diversiteit’

SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT
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Al sinds mensenheugenis vormen macht en macho-
gedrag de basis voor conflicten. Geschillen tussen 
mensen kunnen zich voordoen in verschillende 
situaties. Grote conflicten worden uitgevochten in 
bloedige oorlogen. Maar een strijd kan ook in kleiner 
verband woeden. Bijvoorbeeld in de zakenwereld 
waar keihard wordt gestreden om de hoogste 
functies. Of op het sportveld waar geknokt wordt om 
de overwinning en waarbij mensen zich soms niet 
kunnen beheersen. Een nieuwe vorm van strijd doet 
zich voor in de digitale wereld: pesterijen via sociale 
media zijn aan de orde van de dag. Het decor waarop 
twee vijandelijke partijen elkaar ontmoeten is het 
slagveld. In de nieuwe theatershow Slagveld brengt 
Shuffle Percussion Group aan de hand van drumbat-
tles en spectaculair percussiegeweld de verschillende 
vormen van slagvelden theatraal tot uiting. Maar 
strijd kent soms ook positieve waarden. Het is vaak 
een bron voor het ontstaan van broederschap en een 
hechte onderlinge band. Ook dit aspect komt in Slag-
veld aan bod. Rustige scènes met mooie kleine liedjes 
behoren eveneens tot de ingrediënten van de show. 
“Alles wordt in een mooie verhaallijn neergezet”, 
zegt artistiek leider John Sonderen. “Het is een show 
boordevol totaaltheater. Een vergelijkbare productie 
is nog nooit eerder vertoond door een amateurslag-
werkensemble in deze bezetting.”

Sonderen is het creatieve brein achter Shuffle 
Percussion Group. De in Beltrum geboren slag-
werker studeerde aan het ArtEZ-conservatorium 
in Arnhem. Zijn masteropleiding sloot hij in 2007 
succesvol af met een multidisciplinaire voorstelling 
met dans en videobewerking. Bij Muziekvereni-
ging Groenlo (destijds genaamd Leo Harmonie) 
kreeg hij de kans om aan die afstudeeropdracht 
een vervolg te geven. Hij wist het bestuur mee te 
krijgen in zijn plannen om met de drumband een 
nieuwe koers in te zetten. “We wilden het imago van 
de drumband oppoetsen”, vertelt Sonderen. “We 
besloten om het dan ook meteen heel anders te gaan 
doen. Niet alleen met nieuwe muziek, maar ook 
met nieuwe kleding, een nieuwe naam en een nieuw 
imago.” In het begrip Shuffle vond het gezelschap 
de vlag die de lading van het avontuur het beste 
dekt: ‘nonchalante groove met swingende ritmes en 
slepende moves; verschillende stijlen door elkaar 
gehusseld gepresenteerd in een flitsende show’. In 
het seizoen 2009-2010 liet Shuffle alle ingrediënten 
van het moderne slagwerk samenkomen in zijn 
eerste theatershow Slagroom! Een avondvullend 
spektakel met muziek uit alle windrichtingen, 
omlijst met ingrediënten zoals zang, dans, humor en 
instrumentale solisten. Het lukte het gezelschap om 
een voet tussen de deur te krijgen in enkele theaters 
in Oost-Nederland. De tweede avondvullende show 

Slapstick in 2012 leverde wederom een tournee op 
door het oosten van het land. Afgelopen week ging 
in Eibergen de derde show Slagveld in première. Het 
nieuwe programma wordt gespeeld in maar liefst 
elf theaters. “De grootste verandering ten opzichte 
van onze eerdere shows is dat we nu alles helemaal 
alleen doen. In Slagroom! en Slapstick werd het slag-
werk omlijst met dans, koor en combo. We hebben 
de afgelopen tijd enorm hard gewerkt aan onze per-
formance- en presentatie-skills. Onder leiding van 
regisseur Hans Minnaert hebben we extra aandacht 
besteed aan regie en choreografie. Minnaert staat 
in zijn vakgebied bekend als professioneel zwaar-
gewicht. Hij heeft onder andere samengewerkt 
met Percossa. Percossa geldt als een belangrijke 
inspiratiebron voor ons. We zijn daarom erg blij en 
trots dat we met Minnaert mogen werken.”
In de nieuwe show komen alle denkbare slagwerkin-
strumenten voorbij. Melodisch, Zuid-Amerikaans 
en Afrikaans slagwerk, maar ook bodypercussion. 
Bijzonder is de act met tone chimes die speciaal 
hiervoor uit Japan zijn geïmporteerd. De grote spec-
taculaire Japanse trommels zijn deels door de leden 
zelf gebouwd. Alle muziekstukken zijn speciaal voor 
de nieuwe show geschreven. De meeste zijn van de 
hand van John Sonderen. Ook Dolf de Kinkelder, 
Erik Groen, Martin Bernhard en Frans Kemna 
schreven mee aan het nieuwe programma. Evenals 
in Slapstick tekent student muziektheater Frans 
Kemna voor de theatrale invulling. Sonderen: “Per-
soonlijk vind ik de Japanse stukken op onze nieuwe 
trommels te gek. De energie spat er van af. Ook de 
stukken van Dolf de Kinkelder zijn pareltjes. Het 
geheel is sterk door de diversiteit.”
Hoewel de activiteiten van het slagwerkensemble 
langzaam professionele vormen beginnen aan te 
nemen, is Shuffle nog steeds een onderdeel van 
Muziekvereniging Groenlo. De vereniging is eind-
verantwoordelijk en staat ook garant voor de kosten 
van het project. “We krijgen van diverse subsidi-
enten een financiële bijdrage, maar dat is uiteraard 
niet helemaal dekkend. We hebben ook een groot 
deel eigen inbreng en door met Shuffle ook buiten 
de theatertournee optredens te verzorgen, halen we 
wat geld bij elkaar. Dat steken we vooral in onze pro-
jecten. Daarnaast komt er geld uit de kaartverkoop. 
Maar al met al is het uiteraard een risico waarvoor 
de vereniging verantwoording draagt.”
Publiek boeien met alleen slagwerkmuziek is een 
gedurfde uitdaging. Zeker in een sector waar met 
groepen zoals Slagerij Van Kampen en Percossa 
grote professionele concurrentie bestaat. Toch 
denkt Sonderen dat Shuffle zich tussen al dat geweld 
staande kan houden. “De kracht van Shuffle is en-
thousiasme en speelplezier. We onderscheiden ons 
door onszelf te zijn. Dat ziet het publiek terug.”  

Tourlijst Shuffle 
Percussion Group 
met theatershow 
Slagveld
17 oktober, 20.00 uur: Agnietenhof Tiel; 7 

november, 20.15 uur: Veluvine Nunspeet; 

22 november, 14.30 uur: Musiater 

Zevenaar; 12 december, 20.30 uur: Ra-

botheater Hengelo; 13 december, 14.30 

uur: De Storm Winterwijk; 5 maart, 20.00 

uur: DRU Fabriek Ulft; 19 maart, 20.00 

uur: Icoon Amersfoort; 9 april, 20.00 uur: 

Hanzehof Zutphen; 10 april, 14.30 uur: 

Amphion Doetinchem; 14 mei, 20.15 

uur: De Bond Oldenzaal. Informatie: 

http://shufflepercussiongroup.com.
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Met het jaarlijks herfstconcert spelen de dames 
en heren muzikanten van seniorenorkest 
Hart van Brabant zich al acht jaar in de kijker. 
Ontstaan in 2007 is het in Goirle gezetelde 
gezelschap niet het enige, maar ongetwijfeld wel 
het jongste seniorenorkest van Noord-Brabant. 
Onder leiding van ‘duizendpoot’ Nico Haneveld 
verblijdt het orkest verzorgingshuizen en buurt-
centra met gevarieerd repertoire. Concoursdeel-

name komt niet in de plannen voor, maar voor 
een optreden tijdens een seniorenfestival heeft 
het harmonieorkest wel interesse. 

De ontstaansgeschiedenis van seniorenorkest 
Hart van Brabant is misschien niet zo leuk, 
maar dat is inmiddels uitgepraat, bijgelegd 
en verwerkt. Een zevental leden en voormalig 
(inmiddels overleden) dirigent Cor van Rooij 

van de Koninklijke Harmonie Tilburg konden 
zich niet verenigen met bestuursbesluiten en 
besloten een eigen orkest op te richten, bedoeld 
voor senioren. “Wat geweest is, is geweest, we 
onderhouden nu goede contacten, er is geen 
wrok”, blikt bestuurslid en pr-man Cor Heerkens 
terug. Veel liever praat hij over de gezelligheid en 
de muzikaliteit van het seniorenorkest Hart van 
Brabant. “We zetelen in Goirle. Dat is midden in 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in de 

 schijnwerpers. In deze aflevering een portret van het seniorenorkest Hart van Brabant.

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: AANLEVERING HART VAN BRABANT

Seniorenorkest Hart van 
Brabant jong van hart 

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL

38



Brabant. Dat inspireerde onze ontwerper tot een 
huisstijl in rood/zwarte kleurstelling met een 
mooi hart in het midden. Dat zie je ook terug op 
onze website en in onze kleding. De heren dra-
gen een zwart overhemd met choker en zwarte 
broek. Binnenkort komt daar een hippe rode 
broekriem bij. De dames kiezen hun eigen rode 
kleuraccenten bij de zwarte concertoutfit.” 

Seniorenorkest Hart van Brabant trekt er 
jaarlijks acht tot tien keer op uit om concerten 
te verzorgen, met name voor senioren. Vrijwel 
alle activiteiten vinden overdag plaats. “Dat 
is het leuke van dit orkest, we repeteren ook 
overdag”, meldt Heerkens. De meeste leden 
zijn gepensioneerd en komen elke maandag-
ochtend tussen half 10 en 12 uur bij elkaar in 
de vaste oefenlocatie Cultureel Centrum Jan 
van Besouw. De muzikanten zijn afkomstig uit 
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en omstre-
ken. “We zijn destijds begonnen met twintig le-
den en nu telt de club 33 muzikanten, met een 
gemiddelde leeftijd van 60-65 jaar. De leeftijd 
speelt echter geen rol. Iedereen die interesse en 
orkestervaring heeft, kan een maand of drie op 
proef meespelen. Bevalt het van beide kanten, 
dan hebben we er weer een nieuw lid bij. Zo 
gaat dat.” Een grotere bezetting dan 35 mensen 
ambieert de harmonie ook niet. “Dan kunnen 
we niet goed meer terecht in de verzorgingste-
huizen waar we veel optreden”, licht Heerkens, 
die zelf de altsax bespeelt, toe. Toch is er in de 
klarinetgroep, bij de trombones en de trompet-
tisten nog wel ruimte. “Sinds kort hebben we 
weer iemand op concerttrom, die ook andere 
percussie-instrumenten kan bespelen.” De kans 
dat een seniorenorkest met sterfgevallen te 
maken krijgt, is groter dan bij een gemiddelde 

vereniging. Bij Hart van Brabant valt dat tot nu 
toe gelukkig erg mee. “In ons bestaan hebben 
we één keer tijdens een kerkelijke uitvaart-
dienst gespeeld voor een overleden lid.” 
Sinds het terugtreden van eerste dirigent Cor 
van Rooij hanteert Nico Haneveld de dirigeer-
stok. “Samen met de muziekcommisssie zoekt 
hij het repertoire uit. We streven naar een mooie 

mix van verschillende stijlen die goed in het 
gehoor liggen. We hebben zo’n vijftig nummers 
in de muziekmap, heel divers.” De senioren van 
Hart van Brabant draaien hun hand niet om voor 
een Spaanse pasodoble, een Russische boeren-
dans of een vlotte Boogie-Woogie. “Ook opera-
melodieën worden altijd gewaardeerd. Net als 
onze keuze voor marsmuziek. De Second Waltz 
doet het ook altijd goed”, vertelt Heerkens. 

Achteraf gezien bleek het seniorenorkest niet 
de enige club te zijn die zich Hart van Brabant 
noemt. “Toen we ontdekten dat er ook een 
koor in Tilburg met die naam bestaat, hebben 
we contact opgenomen voor een gezamenlijk 

concert.” Ook tijdens het komende herfstcon-
cert op zondag 18 oktober staat een bijzondere 
ontmoeting op het programma. Het seniorenor-
kest betreedt dan samen met muzikaal cabaret 
Grindt het podium. “Ieder neemt een deel van 
het concert voor zijn rekening waarna we voor 
een gezamenlijke muzikale afsluiting zorgen. 
Daarvoor heeft onze vaste arrangeur Noud van 

Keulen een thema uit De Parelvissers bewerkt. 
Dat belooft weer een mooi concert te worden.” 
Heerkens rekent ook dit jaar weer op grote 
publieke belangstelling. “Afgelopen jaar moesten 
we zelfs zestig mensen teleurstellen. Zij dachten 
nog een kaartje aan de kassa te kunnen kopen. 
Maar met 385 bezoekers was de concertzaal van 
het cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle 
volledig uitverkocht.”

Seniorenorkest Hart van Brabant staat al 
acht jaar onder voorzitterschap van Ton van 
Huijkelom. Van ledenverloop is nauwelijks 
sprake. Zowel repetities als concerten worden 
goed bezocht. Het gros van de muzikanten is 
geschoold op het niveau van het A/B-diploma. 
Ook enkele autodidacten kunnen goed uit de 
voeten in het orkest. “Elke repetitie starten we 
met klankstudies of koralen”, legt Heerkens uit. 
“Concoursdeelname is niet aan de orde, maar 
deelname aan een festival voor seniorenorkesten 
nemen we serieus in overweging.” Als donateur 
van Hart van Brabant hoor je voor een luttel be-
drag van 10 euro per jaar bij de club, krijg je vier 
maal per jaar een nieuwsbrief toegestuurd en 
mag je gratis naar het herfstconcert, inclusief een 
borrelhapje/drankje na afloop. Want napraten 
en gezelligheid staan bij Hart van Brabant hoog 
in het vaandel. 

Napraten en gezelligheid  
staan hoog in het vaandel

Meer informatie: www.orkesthartvanbrabant.nl.
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Wilt u adverteren in Klankwijzer neem dan voor 

de mogelijkheden contact op met:

Coen Broers

Tel. 040-8447644 of e-mail: c.broers@bcm.nl

17 oktober : Adams, Diest-België, 0032 13 321 201 

30/31 okt. : Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

6/7 november : Musikhaus Fockers, Rheine, 0049 5971 62 08

14 november : Adams, Ittervoort, 0475 560 703

12 december : Van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



Zondag 18 oktober leidt Johan van der Linden 
(hoofdvakdocent Conservatoria Zwolle en 
Utrecht, Nederlands Blazers Ensemble) een Sel-
mer Saxophone Academy op het HKU Conser-
vatorium in Utrecht. Medewerking verleent het 
ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra. De Selmer 
Saxophone Academy vindt plaats op een hoger 
niveau dan de reguliere Selmer Saxofoondagen. 
Het programma en repertoire zijn afgestemd 
op minimaal muziekschoolniveau D of 6 jaar 
speelervaring. Samen met het saxofoonorkest 
van het conservatorium wordt nieuw, geva-
rieerd repertoire gespeeld met onder andere 
Slava (Bernstein), Toccata and Fugue (Bach) en 
Endless Times (Van der Linden).
Zaterdag 7 november houdt Roeland Hendrikx 
(hoofdvakdocent Conservatorium Maastricht 

en Lemmensinstituut Leuven, soloklarinettist 
Nationaal Orkest van België) een klarinetdag 
bij Muziekcentrale Adams in Ittervoort. Alle 
klarinetten uit de klarinetfamilie (Bb, Eb, alt-, 
bas-, contra-alt, contrabasklarinet) met spelers 
vanaf niveau B/C zijn welkom. In een speciaal 
programma met nieuw repertoire komen alle 
facetten van het klarinetspel aan bod. 
Dinsdag 20 oktober belicht Ben Rodenburg 
(vaste saxofonist bij Bakermat) tijdens een 
avondworkshop van Le Monde Saxophones 
bij Harry Bakker Saxofoons in Muiderberg het 
gebruik van de saxofoon in de lichte muziek. 
Daarbij komen aspecten zoals toonladders, im-
provisatie, sound, setup, apparatuur en special 
effects aan bod. Omdat een deel van de work-
shop bestaat uit (eenvoudige) improvisatie is 

enige kennis van en affiniteit met lichte muziek, 
akkoorden, en toonladders wenselijk. 
Voor alle workshops geldt dat de benodigde 
bladmuziek vooraf ter voorbereiding wordt 
toegestuurd. 

Informatie: www.blaasinstrumentenimport.nl. 

Blaasinstrumenten Import Nederland (BIN) houdt samen met diverse 
partners in de muziekbranche workshopdagen voor klarinet en saxofoon. 

TEKST: ONZE REDACTIE

Klarinet- en saxofoondagen van BIN
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Het idee ontstond naar aanleiding van het ad-
hoc-orkest van het Mais & Stro Project. Daarbij 
begeleidden muzikanten afkomstig uit verschil-
lende regionale orkesten na vier repetities een 
ludieke dirigentenwedstrijd naar het voorbeeld 
van het tv-programma Maestro.“Veel muzikan-
ten vonden het erg jammer toen dat project 
afgelopen was. Vandaar dit zomerse vervolg”, 
vertellen de initiatiefnemers Petra Mones en 
Jeannet Boverhof. Eén van de deelnemers was 
Hildo Flierman, slagwerker en dirigent van 

OBK Smilde. Hij haalde zijn collega bij muzie-
kuitgeverij De Haske Hal Leonard MGB, Sijtze 
van der Hoek, (oud-dirigent van De Spijkerpak-
kenband) over om mede leiding te geven aan 
het Drents Vakantie Orkest. Na een aarzelende 
start groeide het aantal inschrijvingen uit tot een 
megaorkest van bijna negentig amateurmuzi-
kanten. Zes weken lang liet het dirigentenduo de 
muzikanten kennis maken met nieuw repertoire 
uit de catalogus van De Haske Hal Leonard 
MGB, zowel origineel materiaal als lichte arran-

gementen. De deelnemers, jong en oud, mannen 
en vrouwen, amateurs en professionals, kwamen 
uit allerlei orkesten en windstreken. In juli en 
augustus streken ze wekelijks neer in de repeti-
tieruimtes van achtereenvolgens AMDG Beilen, 
ODO Odoorn en Sempre Sereno Ruinerwold.  
 
Marieke Hessels (Groningen, hoorn, 19 jaar) 
was een van de deelnemers. Haar favoriete werk 
was Riverdance van Johan de Meij. “Lastig hoor, 
door al die maatsoortwisselingen, maar erg mooi 

Waarom zou je je instrument aan de wilgen hangen tijdens de zomervakantie? De zomerstop 

duurt voor de echte diehardmuzikanten véél te lang! Dat bleek afgelopen zomer toen bijna 

negentig amateurmuzikanten uit 41 verenigingen afkwamen op de wekelijkse repetities van 

het eerste Drentse Vakantie Orkest (DVO). Na een succesvolle try-out in het Doe Museum Prins 

Bernard Hoeve in Zuidlaren maakte het projectorkest op een zonnige zaterdag een afsluitende 

concerttournee dwars door Drenthe. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: WIEBEFOTOGRAFIE

Smeltkroes van 
 muzikanten in Drents 
Vakantie Orkest
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om te spelen.” Ook de medley van melodieën uit 
de film Ratatouille vond ze erg leuk. Marieke is 
student en was vlak voor de zomerstop verhuisd 
naar de studentenstad Groningen. Ze had haar 
thuisclub Oranje Nassau Smilde verruild voor 
Patrimonium Groningen. Ze was juist “net 
lekker op stoom” bij het concert waarmee haar 
nieuwe vereniging het muziekseizoen afsloot.“-
Daarom was het ideaal om tijdens de zomerstop 
gewoon door te kunnen spelen, zeker omdat er 

een leuk concerttournee aan vast zat. Want ik 
vind het leuk om ergens naartoe te werken, dan 
weet je waar je het voor doet!” Volgend jaar gaat 
ze zeker weer meedoen. “Achteraf hadden wel 
meer mensen uit Groningen mee willen doen, 
dus dan komen we met z’n allen.”  

Dat gold deze eerste editie al voor een zeven-
koppige afvaardiging van fanfare SDG Juliana 
Valthermond/Nieuw-Weerdinge (Zuidoost 
Drenthe), één van de Drentse ‘hofleveranciers’ 
aan het Drents Vakantie Orkest 2015. Een idé-

tje van onder andere Gonnie van Wijk (Valthe, 
bugel, 33 jaar) die eerder dit jaar al meedeed aan 
het Mais & Stro Orkest. Als (hoogzwangere) 
solobugelliste in een kleinere fanfare vond ze 
het wel prettig om in het vakantieorkest in een 
grotere sectie te spelen. “Zo heb je steun aan 
elkaar. En omdat er veel stukken in korte tijd de 
revue passeerden, was dat wel fijn”, zegt ze.“De 
bugel was een vreemde eend in de bijt, want niet 
van elk werk waren fanfareversies beschikbaar. 

Daardoor kregen we 
soms trompet- en 
klarinetpartijen. En 
met name de ligging 
van klarinetpartijen is 
voor bugel lastig.” Fa-
voriet repertoire was 
voor haar Nobilitas 
van Jan Van der Roost 
en The Other Side van 
Stijn Roels.  
 
Normaliter staat Wout 
Eshuis (Coevorden, 
hoorn, 48 jaar) als 

dirigent in de repetitieruimte van muziekvereni-
ging ODO Odoorn. Nu drie zomerse woens-
dagavonden als DVO-muzikant. Hij deed mee 
aan het projectorkest om zijn embouchure op 
peil te houden en omdat zijn dochter Sophie 
(klarinet, 14 jaar) ook meedeed. “Wat me ook 
aansprak was het nieuwe repertoire waar we 
kennis mee gemaakt hebben. Crossroads van 
Carl Wittrock is echt een aanwinst. Voor alle 
secties een uitdaging en mooie passages die 
elkaar vloeiend afwisselen.” Wout studeerde 
aan de conservatoria van Zwolle en Rotterdam, 

speelde in het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest 
en het Jeugdorkest Nederland. Als dirigent heeft 
hij diverse orkesten in de regio onder zijn hoede 
(gehad). “Meespelen als dirigent is soms ook las-
tig, want je luistert toch met andere oren dan een 
gemiddelde muzikant, denk ik.” Als echtgenote 
Monique (fluit) en zoon Jorn (slagwerk) óók 
willen aanschuiven, meldt het gezin Eshuis zich 
voor de editie van volgend jaar weer aan. 
 
Bianca Wielhouwer (Heerenveen, trombone, 
42 jaar) reisde wekelijks vanuit Friesland naar 
de repetities. Zij prijst de bevlogenheid van het 
dirigentenduo. “Als autodidact heb ik veel ge-
leerd van de uitleg tijdens de repetities.” Bianca 
speelt in dameskapel (Vrij)gezelligst en gaat dit 
najaar meedoen in het Dutch Ladies Orchestra. 
“Ik ben niet meer zo van de gevestigde grote 
verenigingsorkesten, maar projectmatig vind ik 
het wel leuk om te doen.” Als kind begon ze haar 
muziekcarrière bij Kunst Na Arbeid uit Arkel in 
Zuid Holland, leerde zichzelf trompet spelen en 
speelt sinds kort bastrombone in een bigband. 
“Ik kan geen dag zonder muziek, dus het va-
kantieorkest kwam als geroepen!” Ze kreeg een 
plaats vlak achter de contrabasklarinettiste en 
raakte diep onder de indruk van de klank van dit 
bijzondere instrument. “De rillingen liepen over 
m’n rug, wat geweldig! Joropo van Johan de Meij 
was voor mij hét werk van DVO 2015, heerlijke 
zomerse vakantiemuziek!”  

‘ Het was ideaal om  
tijdens de zomerstop  
gewoon door te  
kunnen spelen’

Samenstelling Drents 
Vakantie Orkest 2015
De muzikanten van het Drents Vakantie Orkest 

kwamen uit 41 verenigingen: 26 uit Drenthe, 3 uit 

Groningen, 3 uit Overijssel, 6 uit Friesland en 3 

regionale/landelijke orkesten. De ‘hofleveranciers’ 

waren fanfare AMDG Beilen met 8 leden, fanfare 

SDG Juliana Valthermond/Nieuw-Weerdinge met 

7 leden, Hoogeveense Harmonie met 6 leden, 

harmonie Erica Zuidlaren en fanfare Oranje Assen 

ieder met 5 leden, harmonie Vooruitgang Norg, 

fanfare Oranje Roden, harmonie Woudklank Zuid-

wolde, harmonie Apollo De Wijk, harmonie ODO 

Odoorn, Drents Senioren Orkest en De Stroomdal-

kapel, elk met 3 leden. 

Op www.buroreprise.nl staat een impressie van 

de concerttournee van het eerste Drents Vakantie 

Orkest.
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Vlotte polka’s, strakke marsen en romantische 
walsen met en zonder vocale inbreng. Theater 
De Meenthe in Steenwijk wordt zaterdag 7 
november twaalf uur aan een stuk onderge-
dompeld in Mährische, Böhmische, Egerländer 
en Oberkrainer muziek. Blaaskapelmuziek-
liefhebbers hoeven zich tijdens het 1. Fest der 
Blasmusik geen minuut te vervelen. Op vier 
podia verzorgen achttien kapellen uit Noord- en 
Oost-Nederland en Duitsland een doorlopend 
programma. Met als uitsmijter een concert van 
het professionele Egerländer-orkest Herman En-
gelbertinck und seine Egerländer Musikanten.

De blaaskapellenmuziek zit in de lift. Al was 
daar de afgelopen jaren gelet op de geringe 
belangstelling voor het jaarlijks concours voor 
blaaskapellen en het Nederlands kampioen-
schap weinig van te merken. Daarmee vormt de 
blaaskapellenwereld echter geen uitzondering. 
Meerdere disciplines in de amateurmuziek 
lijden aan chronische concoursmoeheid. “We 
zien al enige jaren een terugloop in concours-
deelname”, verklaart Pieter Peters, voorzitter van 
de KNMO-commissie Blaaskapellen. “Die trend 
is al ingezet toen het concours en het NK nog in 
Muntendam plaatsvonden. De animo om zich te 
laten beoordelen is net als bij concertconcour-
sen ook bij blaaskapellen teruggelopen.”
Met het 1. Fest der Blasmusik lijkt de commissie 

een formule gevonden te hebben die inspeelt op 
de veranderende behoefte. Mensen zoeken meer 
de gezelligheid op dan enkele jaren geleden. 
Muziek- en dancefestivals zijn populairder dan 
ooit. Voor massaconcerten zoals De Toppers in 
de Arena, Groots met een Zachte G van Guus 
Meeuwis of de Vrijthofconcerten van André 
Rieu zijn de kaarten niet aan te slepen. Al die 
evenementen spelen in op het begrip van deze 
tijd: beleving. De behoefte om ondergedompeld 
te worden in een aansprekende sfeer. De blaaska-
pellenmuziek heeft alle ingrediënten in huis om 
voor een specifieke doelgroep aan te haken bij 
die trend. Peters: “We zijn erg blij dat dit nieuwe 
initiatief zo aanslaat. Iets nieuws bedenken valt 
niet altijd mee. Bovendien weet je nooit of het 
ook lukt. Gelukkig is dat hierbij wel het geval.”

Het 1. Fest der Blasmusik wordt georganiseerd 
door Theater en Evenementenhal De Meenthe 
en de commissie Blaaskapellen van de KN-
MO-doelgroep Blaasmuziek. Directeur Han 
Evers van De Meenthe draagt de blaasmuziek al 
vele jaren een warm hart toe. Zijn accommodatie 
leent zich bij uitstek voor een dergelijk festival. 
Twee theaterzalen, een grote sporthal en een 
foyer bieden de kapellen een sfeervol decor dat 
voorzien is van alle technische faciliteiten. De 
bezoekers kunnen van het ene podium naar het 
andere hoppen. Ieder halfuur treedt een andere 

kapel voor het voetlicht. Het hele scala van Eger-
länder tot Oberkrainer muziek komt voorbij. 
Peters: “We zijn voornemens dit evenement jaar-
lijks te organiseren. Dat betekent echter niet dat 
we geen poging meer doen om het concours en 
het NK weer van de grond te krijgen. We willen 
eerst ervaring opdoen met dit nieuwe evene-
ment en zien dan verder.” 

Met achttien deelnemers is het blaaskapellenfestival 1. Fest der Blasmusik op zaterdag 

7 november in Steenwijk al voor er één noot geklonken heeft een schot in de roos.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

1. Fest der Blasmusik
is schot in de roos

Programma 1. Fest 
der Blasmusik
Datum: zaterdag 7 november, 12.00 uur.

Locatie: De Meenthe Steenwijk.

Deelnemers: Oldehovekapel Leeuwarden; Stroom-

dalkapel Zeegse; De Orrebloazers Emmen; De 

Postjagers Groningen; Alpenjagers Garmerwolde; 

Roswinkeler Bloaskapel Roswinkel; Zuidemaka-

pel Grootegast; Eschländerkapel Hellendoorn; 

Oldkamp Bloazers Zoutkamp; Toutenburgher 

Muzikanten Vollenhove; Reggestad Muzikanten 

Goor; Reggetaler Spatsen Goor; De Koetsebloazers 

Leek; Wulpkapel De Wilp; Edelweis Trio Nordhorn; 

Die Rohländer Musikanten Steenwijkerwold; De 

Snippefangers Bakhuizen; Tiroler Blaaskapel 

Musselkanaal. Slotconcert: Herman Engelbertinck 

und seine Egerländer Musikanten.

Informatie: www.demeenthe.nl.

De Snippefangers uit Bakhuizen.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Jongensdromen zijn niet altijd even realistisch. 
Hoe reëel is het bijvoorbeeld om te dromen 
dat je op 16-jarige leeftijd je debuut maakt in 
de Formule 1. Een pure kansberekening zal 
uitwijzen dat het winnen van de Staatsloterij een 
stuk reëler is. Max Verstappen bewees echter dat 
een jongensboek geen utopie hoeft te zijn. Sinds 
kort heeft ook de amateurblaasmuziek haar Max 
Verstappen. De 18-jarige Kevin Visser heeft een 
spot weten te scoren bij het beroemde Mariinsky 
Orchestra uit Sint Petersburg. Geen bescheiden 
stageplekje ergens op de derde stoel. Nee, het 
Russische toporkest zet de jonge Friese klari-
nettist meteen als solist op het affiche tijdens de 
komende wereldtournee. Op het podium van 
de Carnegie Hall in New York, het Opera House 
in Sydney en andere fameuze concertzalen in 
steden als Boston, Rio de Janeiro, Wellington, 
Taipei en Tokyo schittert de bescheiden knaap 
uit Lemmer straks in het Klarinetconcert (kv 
622) van Mozart, begeleid door maestro Valeri 
Gergiev en zijn musici. 

Dacht je niet dat je verzeild was geraakt in een 
goedkope grap van Bananasplit toen de telefoon 
ging en je werd uitgenodigd om mee op wereld-
tournee te gaan? “Nou dat niet, maar ik moest 

wel even slikken”, herinnert Kevin zich. “Tegen 
zo’n aanbod kan niemand ‘nee’ zeggen. Het was 
trouwens ook niet echt een vraag. Ik werd vrien-
delijk verzocht om mijn agenda het komende 
anderhalf jaar vrij te houden. ‘Nee’ was dus ook 
niet echt het antwoord waar ze rekening mee 
hielden. Maar het voelt nog steeds onwerkelijk.”

Hoe krijgt een 18-jarige Fries het spits om nota 
bene als solist een plek te bemachtigen bij een 
van de oudste en meest vooraanstaande orkesten 
uit Rusland? Kevin: “Vorig jaar was het orkest 
in Nederland en mocht ik invallen als eerste 
klarinettist. Mij was verteld dat het om een ver-
vanging van een zieke muzikant zou gaan. Via via 
waren ze bij mij terechtgekomen. Achteraf bleek 
er nooit een ziektegeval te zijn geweest. Ze wil-
den weten hoe ik speelde. Valeri Gergiev heeft 
me verteld dat ik auditie heb gedaan zonder dat 
ik het zelf wist.”
 
Maar dan nog, hoe bijzonder is het dat een jonge 
Nederlander hiervoor uitgenodigd wordt? “Je 
moet de juiste deur vinden om bij zo’n groot 
orkest binnen te komen. Musici uit Nederland 
of welk land dan ook worden niet dagelijks 
gevraagd voor zo’n orkest. Niet omdat er weinig 

mensen zijn die op dit niveau musiceren, maar 
meer omdat je er moeilijk tussenkomt. Vaak heb-
ben ze een vaste groep van remplaçanten waaruit 
ze putten als iemand verhinderd is. Maar in dit 
geval dus niet. Dat is mijn geluk geweest. Stel je 
voor: spelen in landen zoals de Verenigde Staten, 
Canada, Brazilië, Argentinië, Japan, Australië en 
Nieuw-Zeeland. Wie had dat ooit kunnen beden-
ken toen ik als klein jongetje zonder voortanden 
begon op klarinet?”

Max Verstappen en Kevin Visser hebben nog 
meer gemeen. Terwijl de coureur nog niet 
eens in het bezit is van een rijbewijs, was de 
muzikant op het moment dat hij gevraagd werd 
voor het avontuur nog niet eens begonnen aan 
zijn conservatoriumstudie. Hij slaagde afgelo-
pen schooljaar aan het Zuyderzee College in 
Emmeloord voor zijn Havodiploma. Kevin volgt 
wel al enkele jaren de vooropleiding aan het 
Conservatorium van Zwolle. Daar staat hij sinds 
zijn dertiende onder de hoede van Oscar Ram-
spek, eerste klarinettist van Het Gelders Orkest. 
Ramspek zegt zich in eerste instantie enigszins 
zorgen gemaakt te hebben over zijn leerling toen 
hij eind vorig jaar een uitnodiging kreeg voor de 
vervangersklus. “Dat was een sprong in het diepe 

Spelen in een groot professioneel symfonieorkest. Welke jonge muzikant droomt er 

niet van? Voor de Friese klarinettist Kevin Visser komt deze jongensdroom komend 

najaar uit. Hij debuteert op 18-jarige leeftijd als solist bij het vermaarde Mariinsky 

Orchestra uit Sint Petersburg onder leiding van Valeri Gergiev.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: JOHN SONSMA/ MARIAN DIJKSTRA

Kevin Visser: 
de Max Verstappen 
van de blaasmuziek
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of beter gezegd: een sprong in de oceaan. Het 
is namelijk niet ongebruikelijk dat musici na de 
eerste repetitie naar huis worden gestuurd. Dat 
is met een aantal muzikanten toen ook gebeurd. 
Maar de kennismaking met Kevin is gelukkig zo 
goed bevallen dat hij mocht blijven.”

Ramspek heeft nooit eerder meegemaakt dat 
een leerling uit de vooropleiding in Zwolle zo’n 
geweldige stap kan maken. “Kevin speelt tech-
nisch op een zeer hoog niveau. Ook werken we 
al jaren aan klankvorming. Maar hij is bovenal 
enorm gedreven. Als hij zo’n kans krijgt, zal hij er 
alles aan doen om hem te pakken. Die gedreven-
heid zit in hem.”

Kevin Visser maakte kennis met de klarinet 
tijdens een workshop op de basisschool. Toen een 

van de klarinetdocenten een demonstratie gaf van 
Klezmer-muziek was hij meteen verkocht. “Al die 
gekke geluiden, glissando’s en alles wat nog meer 
bij deze muziek komt kijken, leken mij fantastisch 
om te kunnen doen. Ik vind deze stijl nog steeds 
leuk om te spelen, maar voor de vorming van de 

klassieke klarinettoon is het 
niet erg bevorderlijk. Het 
klarinetconcert van Mozart 
met een klezmersausje zal 
niet zo gewaardeerd worden, 
denk ik.” 

Hij meldde zich aan als lid 
van harmonie Excelsior in 
Lemmer. Daar kwam zijn ta-

lent al vlug bovendrijven. “Zelf heb je dat niet in 
de gaten, maar ik hoorde van anderen dat ik wel 
opviel. De muziekboeken, waar andere leerlin-
gen een halfjaar mee bezig waren, had ik in één 
maand uit. Maar ook al heb je talent, niets gaat 
vanzelf. Je moet vele uren studeren om dat talent 
te ontwikkelen.” Inmiddels speelt hij bij het Fries 
Harmonie Orkest en het Noord Nederlands 
Harmonie Orkest. Hij gaf soloconcerten met pi-
anobegeleiding van Jan Vayne en Wibi Soerjadi 
en speelde in Het Orkest van Nederland tijdens 

een live-concert op RTL4 vanuit het Concertge-
bouw in Amsterdam.

Tijdens de tournee met Mariinsky Orchestra is 
Kevin de solist in het Klarinetconcert (kv 622) 
van W.A. Mozart. Kevin: “Het is het laatste stuk 
dat Mozart schreef voor een solo-instrument. 
Het wordt gezien als zijn meest elegante werk. 
Bijzonder is ook dat het authentieke manuscript 
nooit gevonden is. Het is geschreven voor een 
bassetklarinet in A, wat ook al heel apart is. Het 
is dus een stuk met een verhaal dat fantastisch is 
om te spelen!”

Zijn contract bij het Mariinsky Orchestra loopt 
van november 2015 tot medio 2017. Stiekem 
hoopt hij dat het avontuur daarna een vervolg 
krijgt. “Officieel ben ik voor anderhalf jaar 
aangenomen als eerste/soloklarinettist. Als 
dat afgelopen is, weten ze natuurlijk wie ik ben, 
hoe ik speel en wat ze aan mij hebben. Het zou 
natuurlijk een compliment zijn als ze me daarna 
een vaste aanstelling aanbieden. Daar zal ik 
meteen ‘ja’ op zeggen. Als dat niet het geval is, zal 
ik niet teleurgesteld zijn. De weg die ik nu mag 
bewandelen zal vele deuren openen. Dit is nog 
maar het begin.” 

‘ Je moet de juiste  
deur vinden’
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Pats, daar vloog een steen door de ramen. Uit de 
geschiedschrijving van Siebren Miedema maken 
we op dat niet iedereen in Noordwijkerhout 
de oprichting van muziekvereniging De Harpe 
Davids op prijs stelde. Noordwijkerhout kende 
op 25 september 1915 al een muziekkorps. 
Vijftien jaar eerder was muziekvereniging Echo 
der Duinen opgericht. Bij het naderen van de 
Eerste Wereldoorlog besloot het bestuur echter 
‘in deze ongewissen oorlogsjaren voorlopig het 
bijltje er maar bij neer te leggen.’ Dat was tegen 
het zere been van een aantal leden die stilstaan 
als achteruitgaan zagen en ondanks de oorlog 
wilde doorgaan met musiceren. Op de avond 

dat het viertal plannen besprak om zelf een 
muziekvereniging op te richten, vloog op de 
vergaderlocatie een steen door de ruiten. De 
scherven brachten echter geluk. Met honderd 
jaar staat muziekvereniging De Harpe Davids 
in het lokale Guinness Book of Records als de 
oudste vereniging van Noordwijkerhout. “De 
Harpe Davids staat voor een muziekvereniging 
waar gezelligheid en muzikale prestaties hand in 
hand gaan”, vertelt het bestuur. “Iedereen moet 
zich thuis kunnen voelen in onze vereniging.”
Het historische overzicht dat rond het eeuwfeest 
is verschenen, schetst op treffende wijze hoe De 
Harpe Davids de tijd van de verzuiling, de Tweede 

Wereldoorlog en de rivaliteit met de eveneens in 
Noordwijkerhout gezetelde muziekvereniging St. 
Jeanne d’Arc doorstond. Zoals bij veel verenigin-
gen een geschiedenis met vallen en opstaan. In de 
jaren tachtig kon alleen een overschakeling van 
fanfare- op harmoniebezetting de vereniging van 
de ondergang redden. “De Harpe Davids neemt 
een prominente plaats in de dorpsgemeenschap 
in”, zeggen de bestuursleden. “Dat blijkt uit de vele 
concerten bij festiviteiten zoals de Oranjefeesten 
en de muzikale begeleiding van kerkdiensten. 
Maar ook uit de vijf concerten die we in het kader 
van het honderdjarig bestaan in nauwe samenwer-
king met de andere muziek- en zangverenigingen 
uit de gemeente hebben verzorgd.”
Ook de concurrentie met St. Jeanne d’Arc 
is verleden tijd. Beide verenigingen kunnen 
inmiddels prima door één deur. Letterlijk 
zelfs. Sinds de sluiting van de Ireneschool als 
oefenlocatie repeteert De Harpe Davids in De 
Parade, het clubgebouw van de zustervereniging. 
Ook bundelen beide orkesten hun krachten 
om op de basisscholen van Noordwijkerhout 
en De Zilk structureel muziekles in te voeren. 
Beide verenigingen hopen daarmee de vruch-
ten te plukken van de subsidieregeling Impuls 
Muziekonderwijs die minister Jet Bussemaker 
van OCW onlangs afkondigde. “De vereniging 
telt vijftig leden, inclusief een paar leerlingen. 
Daarmee zijn alle secties bezet. We hopen echter 
dat de introductie van het muziekonderwijs op 
de basisscholen voor instroom gaat zorgen.” 

Een mijlpaal voor muziekvereniging De Harpe Davids. Het is de eerste vereniging in de gemeen-

te Noordwijkerhout die de leeftijd van honderd jaar bereikt. Tijd voor een feestje.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: DE HARPE DAVIDS

Scherven brengen  
De Harpe Davids geluk

Informatie: www.harpedavidsnoordwijkerhout.nl.
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De Naam:  Kurios betekent Heer. Het kwartet 
is opgericht met een christelijke identiteit. 
Niet alle huidige leden hebben deze achter-
grond, maar respecteren de geschiedenis van 
het Kurios kwartet. De jaarlijkse uitvoeringen 
in de lijdenstijd van de eigen bewerking van 
Die Sieben Letzte Worte van Joseph Haydn, 
een uitgesproken religieus werk, zijn daar het 
bewijs van. Kunstenaar Peter van Es schildert 
tijdens de uitvoeringen van dit werk een doek.

De Oprichting:  Het Kurios Klarinetkwartet is 
opgericht in 2002.

De Bezetting:  klarinet, esklarinet, bassetklari-
net en basklarinet.

De Musici:  Oprichter Peter Koetsveld (2e 
klarinet) begon zijn muzikale carrière bij har-
monievereniging Excelsior De Lier. Hij speel-

de verder bij het Stedelijk Muziekkorps van 
Den Helder. Hij geeft en gaf les bij onder meer 
Crescendo Sliedrecht, Da Capo Giessenburg 
en Caecilia Veenendaal. Koetsveld behaalde in 
1985 het diploma Uitvoerend (en Docerend) 
Musicus aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag. Hij remplaceerde bij verschillende 
Nederlandse symfonieorkesten. Speelde in het 
Cape Town Symphony Orchestra in Kaapstad 
(Zuid-Afrika). Dirigeert diverse koren en 
speelt verder in het New English Orchestra, 
het Hineni Symfonie Orkest en Trio Con 
Spirito.
Basklarinet Mark Snitselaar (1978) zette zijn 
eerste muzikale stappen bij De Harmonie Ede 
en speelde bij Het Edesch Blaasorkest, thans be-
kend als Het Edes Orkest. Hij is tevens dirigent 
bij fanfare OBK Otterlo. Snitselaar studeerde 
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg bij 
Frans de Jong en Lars Wouters van den Ouden-
weijer. Hij is vooral actief in het kamermuziek-
circuit. 
Corien Hoepman (3e klarinet) studeerde bij 
Reinier Hogerheijde aan de Conservatoria 
van Groningen en Arnhem. Tijdens en na haar 
studie nam zij deel aan diverse masterclasses en 
internationale zomeracademiën. In Salzburg 
kreeg ze de kans Rhapsodie van Debussy te spe-

len in het Schloss Mirabell. Momenteel speelt 
ze in diverse orkesten en kamermuziekensem-
bles. Daarnaast heeft ze een eigen lespraktijk in 
Arnhem en Apeldoorn. Ze geeft onder meer les 
aan leerlingen van Philharmonie Gelre Arnhem, 
Koninklijke Harmonie Oosterbeek en De Har-
monie Wageningen.

Eerste en esklarinettist Boukje Musch (1981) 
groeide op bij fanfare Union Zelhem en De 
Harmonie in Gorssel-Eefde. Ook was ze con-
certmeester in het Nationaal Jeugd Harmonie 
Orkest. Ze werkt als docent bij diverse muziek-
verenigingen in de regio Zutphen. In 2005 sloot 
ze haar Master of Music-opleiding cum laude af. 
Ze studeerde onder andere bij Oscar Ramspek 
en Frans de Jong. Tijdens een verblijf in New 
York volgde ze masterclasses bij tal van topklari-
nettisten. Ze speelt bij diverse kamerensembles 
en werkt als freelance klarinettist en saxofonist 
bij verschillende orkesten. 

De Missie:  Een zo goed mogelijk professio-
neel ensemble zijn en mensen een onvergete-
lijke avond bezorgen met een kundige en vaak 
humoristische toelichting. Daarnaast wil het 
ensemble Nederlandse muziek in binnen- en 
buitenland promoten. 

Het Kurios Kwartetensemble presenteert vrijdag 

9 oktober (20.00 uur) de nieuwe cd Triple Dutch 

in de Edesche Concertzaal in Ede. Zaterdag 10 

oktober (14.30 uur) is een presentatieconcert bij 

Terpstra Muziek in Lijnden. 

Nederland telt talloze blazersensembles in de meest kleurrijke bezettingen. Veel 

ensemblespelers zetten in de amateurblaas- en slagwerkmuziek hun eerste muzi-

kale stappen. In de rubriek Het Ensemblespel stellen ze zich voor. In deze tweede 

aflevering een portret van het Kurios Klarinetkwartet.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: EGON SMIT

Kurios: thuis in
alle stijlperioden

BLAASMUZIEK HET ENSEMBLESPEL
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 Het Repertoire:  Het repertoire van het 
Kurios Klarinetkwartet is breed. Van een eigen 
bewerking van het 18e Strijkkwartet van Mo-
zart tot Piazzolla en het huidige Nederlandse 
repertoire. Origineel werk van Uhl, Damase 
en Stoppelenburg, maar ook uit vroegere 
stijlperioden. Ook composities die speciaal 
voor Kurios geschreven of aan Kurios opgedra-
gen zijn. Eigen bewerkingen van romantisch, 
klassiek, barok en zelfs renaissance repertoire. 
Evenals klezmermuziek. Het ensemble treedt 
op tijdens concerten, in de open lucht en bij 
tentoonstellingen. Maakt tournees in binnen- 
en buitenland. In 2006 verscheen de eerste 
cd Kurios met een speciaal voor het kwartet 
gecomponeerde werk van Frank den Herder. 

Vier jaar later volgde de cd Heerlijk met werken 
van Mozart, Debussy, Farkas, Curtis, Verdonck 
en Bach. Deze maand verschijnt de cd Triple 
Dutch met de Nederlandse roots als bindende 
factor. Het album bevat drie totaal verschillen-
de werken van de Nederlandse componisten 
Jurriaan Andriessen, Frank den Herder en 
Henk Tromp.

De Inspiratie:  Het Kurios Klarinetkwartet 
kwam op 1 februari 2002 voor het eerst in 
Zeist bij elkaar op initiatief van Peter Koets-
veld. Voor hem ging daarmee een droom in 
vervulling. Hij had voor die tijd nog niet in 
een klarinetkwartet gespeeld, maar had wel 
de ambitie om in deze bezetting te spelen. 
Het kwartet volgde in de loop der jaren 
lessen bij onder andere Herman Braune, Sjef 
Douwes, Jan Jansen en Lars Wouters van den 
Oudenweijer.

De Website:  www.kuriosklarinetkwartet.nl. 

Ensemblespel biedt nieuwe kansen
Harmonie- en fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijkheden van het ensemblespel vrijwel volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder jammer. 
Amateurblaasorkesten hebben namelijk vaak zonder het zelf te beseffen uitstekende ensembles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot ensemblespel 
binnen de vereniging biedt jonge talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen bovendien makkelijk ingezet worden bij gelegenheden waarbij een 
muzikale omlijsting in kleiner verband passender is dan met een heel orkest. 
Kurios-oprichter Peter Koetsveld over de meerwaarde van het ensemblespel: “Kamermuziek is een goede, misschien wel noodzakelijke aanvulling op orkestspel. 

Zowel voor muzikanten in een symfonisch orkest als in een harmonie, fanfare of brassband. Spelen in een ensemble is makkelijker te organiseren. Professionals 

zouden voor goede begeleiding kunnen zorgen. 

Bij het Kurios Klarinetensemble spelen vier verschillende mensen met vier verschillende instrumenten met enorm veel plezier en passie samen. Ze komen muzi-

kaal tot elkaar en vullen elkaar aan. Bij ensemblespel komen tal van aspecten aan bod: naar elkaar luisteren, samen timen, zuiver spelen, werken aan eenzelfde 

doel, samen uitvinden wat de muzikale bedoeling en richting van een muziekstuk is, subtieler leren omgaan met articulatie en dynamiek, leren solo te spelen, 

maar ook bijvoorbeeld het belang van goed materiaal. Al die aspecten zijn ook voor leden van harmonie- en fanfareorkesten, brassbands of slagwerkensembles 

leerzaam en komen ten goede aan het spelen in het grote orkest.
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Wie is Cathy Kotoun?
Opgegroeid in de horeca. Van onzekere puber 
naar nuchtere Zeeuw. Als musicus ontkom ik 
echter niet aan de afwisseling tussen nuchter 
en onzeker, wat in mijn beleving alles te maken 
heeft met het huidige begrip van onderwijs, mu-
ziekonderwijs en de maatschappelijk gewenste 
competitieve verplichting steeds maar beter te 
moeten worden als het over kunst gaat. Heerlijk 
huis in het oude stadscentrum van Zierikzee met 
de pompeuze maar geliefde Sint-Lievensmon-
stertoren zowat in de tuin. Twee superkinderen. 
Als zelfstandige dag en nacht met muziek bezig 
met als uitdaging werk en niet-werk te scheiden. 

Hobby’s buiten de muziek?
Moet ik nog ontdekken. Wel raak ik sinds de 
start vorig schooljaar met de studie Bachelor 
Music in Education meer en meer geïnteresseerd 
in kunstfilosofie. Dus wie weet? 

Hoe ben je in de muziekwereld terechtge-
komen? 
Gestimuleerd en stil aangemoedigd door mijn 
ouders. Met name mijn vader had hierin een 
sleutelrol. Als hij voor de zaak inkopen ging 
doen, nam hij voor mij ook altijd lp’s mee, voor-
namelijk klassieke muziek. Toen er sprake was 

van meer dan gemiddelde belangstelling voor 
muziek en het leren bespelen van instrumenten 
was ook niets te gek; ondanks de soms moeilijke 
tijden kwamen er altijd instrumenten waarvan 
de kwaliteit ook gewoon meegroeide met de 
ontwikkeling. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Per toeval eigenlijk. Ik was destijds lid van 
Apollo Wissenkerke en tijdens de pauze had 
ik een gesprek met een gastspeler; hij was net 
begonnen met Hafabra-directie op Codarts. 
Aangestoken door zijn enthousiasme heb ik me 
aangemeld voor een auditie. Ik herinner me nog 
goed de verbaasde blik van Jos van der Sijde, 
destijds docent slagtechniek, toen ik aangaf dat 
piano mijn hoofdvak was. Trompet of slagwerk 
had natuurlijk beter gepast in het plaatje.  

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Meer en meer de kunst van het delen van de pas-
sie voor muziek en de kunst eromheen. De soms 
heel intieme verbinding die kan ontstaan tijdens 
het samen musiceren. Wat je geeft, krijg je terug. 
Maar ook het waarnemen van de euforische blik 
van een orkestlid bij bijvoorbeeld een techni-
sche overwinning. Het een-op-een moment dat 
daarop volgt door een blijk van herkenning mij-

nerzijds. De ontspanning die je vervolgens soms 
op meerdere stoelen tegelijk kan waarnemen. 
Wij weten wat voor moeite er vaak aan voorafge-
gaan is en vieren dan heel even dat moment. 
Kan niet bestaat niet en dat zonder druk ook be-
werkstelligen voor de onzekere helden. Muziek 
is voor iedereen en kan door iedereen. Iedereen 
is op zijn individuele manier creatief.
En vanzelfsprekend het educatieve aspect en in 
dit verband ook het uitdagen van de tieners van 
nu. En daar dan een goede match met de andere 
lagen van een orkest mee zoeken. De uitdagin-
gen van deze tijd. 

Belangrijkste wijze les van je docent? 
Ik krijg tegenwoordig gedurende het schooljaar 
dagelijks wijze lessen. En het klinkt misschien 
raar maar ze komen het meest van kinderen. 
Mijn eigen kinderen en mijn leerlingen. Een 
mooi voorbeeld: een meisje van drie bezoekt 
sinds een poosje regelmatig de repetities van het 
leerlingenorkest. Ik krijg tekeningen van haar. 
Op een daarvan was een aantal kleurrijke kras-
sen te zien. Toen ik er bewonderend naar wees, 
zei ze: saxofoon. Toen ik haar vervolgens vroeg 
of ze toevallig in het orkest ook een saxofoon 
kon aanwijzen kreeg ik een vragende blik terug. 
Ik stelde de vraag nog een keer. Duidelijk werd 

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

instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Zeeuwse dirigente 

Cathy Kotoun haar licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE

‘ Laat kinderen iets 
 creëren vanuit hun
eigen fantasie’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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vergeten als het gaat om het begrip kwaliteit en 
daar ben ik blij om. Voor een heleboel amateur-
muzikanten dekt juist dit begrip de lading; het 
sociale aspect is juist de kwaliteit. Dat is iets wat 
je inderdaad niet kunt laten beoordelen door 
een jury. Daarnaast kun je als toehoorder iets 
mooi of lelijk vinden. Dat mag. Het hoort er bij. 
Kunst, muziek is een oefenprogramma voor 
afwijkende zienswijzen. 
Het woord ‘beoordelen’ zou er van mij ook nog 
uit mogen, evenals het beoogde systeem waar de 
mogelijkheid bestaat de kwalificatie ‘onvoldoende’ 
te krijgen. Voor een groot aantal orkesten is het 
feit dat ze op een podium durven te gaan zitten al 
genoeg voor de kwalificatie ‘ruim voldoende’. Het 
zou toch mooi zijn wanneer muziek - kunst dus - 
weer gemaakt wordt zoals het ooit bedoeld was. 
Muziek weer inzetten als een collectieve vormings-
techniek in plaats van een competitieve sport. Het 
prijzenpakket-lokkertje zou overbodig moeten 
zijn. Ik vind het zelfs wat sneu klinken. We lijken de 
zingeving van het muziek maken, het samen musi-
ceren, volledig kwijt en kunnen niet meer muziek 
maken en beleven zonder het gevoel te hebben 

dat ze de vraag wel degelijk had verstaan maar al-
leen niet begreep waarom ik dat vroeg. Ik - haar 
held - die aan haar moest vragen of er een saxo-
foon in het orkest zat, alsof ik niet wist en niet 
kon zien dat er rechts van mij een paar saxofoons 
zaten. Zelden heb ik me zo klungelig gevoeld als 
tegenover dit kleine meisje. Maar ze heeft me wel 
een wijze les geleerd en me bijgestuurd. 

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
harmonie, fanfare of brassband? 
Dat wisselt. Ontroering is de graadmeter. Als 
iets me raakt. Maar dat heb ik eigenlijk bij alle 
instrumenten en bezettingen. 

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent? 
Wanneer is iemand succesvol? Als je spreekt 
over hoge waarderingen in het concourscircuit 
waren er wel een aantal. En ja, die hebben me 
ook wel een zetje gegeven. Maar telkens slechts 
een tijdelijk feestgevoel. De echte hoogtepun-
ten zitten voor mij in heel andere dingen. De 
vrijheid krijgen om anders dan standaard te 
programmeren bijvoorbeeld en daar dan ook 

mensen nieuwsgierig voor krijgen en er binnen 
een vereniging een team mee te kunnen vormen. 
Of tieners in een orkest aan het componeren 
krijgen. Out of the box leren denken.
Een muzikant meer laten kunnen dan hij eigen-
lijk zelf dacht. En dan dat moment van ervaren. 
Daar zitten voor mij de hoogtepunten.  

Concoursen of concerten? 
Concerten. Ik zie een concours niet als een 
noodzakelijk kwaad, maar zeer zeker ook niet 
noodzakelijk.

De doelgroep Blaasmuziek stelt in de nota 
Groei en Bloei een aantal alternatieve 
concoursvormen voor. Wat vind je van die 
plannen? 
Het is een feit dat dit voor de blaasmuziek typi-
sche fenomeen steeds minder gebruikt wordt 
door de orkesten als een middel om de kwaliteit 
te verbeteren. Het concours is dan ook geen 
keiharde garantie voor kwaliteitsverbetering. 
Hooguit een middel, voor wie die schoen past 
… In de nota wordt ook het sociale aspect niet 

PASPOORT
Naam: Cathy Kotoun.

Geboortedatum: 27 september 1966.

Geboorteplaats: Zierikzee.

Woonplaats: Zierikzee.

Instrument(en): Piano, klarinet, saxofoon, 

dwarsfluit.

Muziekopleidingen: Codarts Rotterdam: Pia-

no Klassiek en Hafabra-directie. Momenteel bezig 

met de opleiding Bachelor Music in Education 

met als einddoel Master Education in Arts. 

Begonnen bij: Harmonievereniging Nut en 

Uitspanning Zonnemaire op es-klarinet.

Dirigent bij: Koninklijke Harmonie Kunst en Eer 

Zierikzee, muziekvereniging Crescendo Dreischor 

en muziekvereniging Apollo Wissenkerke.

Overige functies/activiteiten: Pianodo-

cent Keet Kotoun met de eigentijdse educatievorm 

M!Powered by Keet, kunstdocent bij scholengroep 

Pontes Pieter Zeeman Zierikzee, gastdirigent 

leerlingenorkest Escuela Musica de Manilva 

(Andalusië, Spanje), coach tienergroepen CR@

SH (Crescendo Dreischor) en B.A.S.E (Apollo 

Wissenkerke), presentator en lid werkgroep 

kinderconcerten Keet in de Kerk, bestuurslid 

Stichting Zierikzeese Carillons, muziekdocent 

Vitruvio-groepen (hoogbegaafdheidsonderwijs) 

Schouwen-Duiveland.
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steeds beter te willen zijn dan een ander. Onze hele 
samenleving is er inmiddels op gebaseerd. Beter 
zijn dan een ander; gesportificeerd.

Het repertorium van verplichte werken komt 
met ingang van 2016 te vervallen. Wat vind 
je daarvan?
Het bekaderde gevoel vervalt hiermee en dat 
voelt op zich goed. Vervang het door een lijst 
met suggesties van een aantal toonaangevende 
en vooral jonge en trendwatchende dirigenten. 
Vraag ze hun keuze objectief te onderbouwen 
op een aantal relevante criteria en dan zo dat de 
dirigent die met een orkest mee wil doen aan een 
concours een goede keuze kan maken. 

Dirigeren is nog altijd een mannenwereld. 
Het aantal vrouwelijke dirigenten staat to-
taal niet in verhouding tot het aandeel van 
de vrouwelijke muzikanten in de orkesten. 
Hoe komt dat? 
Geen idee. Daar zou een mooi onderzoek naar 
gedaan kunnen worden.

Je bent ook actief in het onderwijs. Daar 
werk je onder andere met het principe van 
empowering education. Kun je in het kort 

uitleggen wat dit inhoudt?
Empowered leren is een van de vele nieuwe 
kreten in het onderwijs. Gelegenheid geven 
om jezelf te ontwikkelen en je eigen - creatieve 
- talenten te ontdekken, dekt de lading wel. Af-
gelopen twee jaar hebben twee van mijn klassen 
van 13/14-jarigen een speelfilm gemaakt: De 
Bunker en The Meeting, beide te zien op www.
netzeeuws.nl. Beide keren was binnen de groep 
sprake van uitzonderlijk talent dat tevoren nog 
niet ontdekt was en dat wanneer het niet op die 
manier ontdekt zou zijn in ieder geval gedurende 
de schooltijd hoogstwaarschijnlijk ongebruikt 
zou zijn gebleven.

Wat zou het effect zijn als deze vorm van 
onderwijs breed zou worden toegepast in 
de wereld van de blaasmuziek?
Bij mijn vereniging Crescendo en komend 
seizoen ook bij Apollo zijn de tienergroepen 
CR@SH! en B.A.S.E. muzikaal actief naast de 
reguliere repetities. CR@SH! heeft vorig seizoen 
een compositie gemaakt voor het Nederlands 
Blazers Ensemble en doet dat dit seizoen weer. 
B.A.S.E. is in de zomervakantie gestart met wer-
ken aan haar eerste compositie voor het NBE. 
Hoe dan? Eigenlijk heel simpel. Ik stel ze in staat 

om zelf hun muzikale verhaal te maken dat hun 
eigen emoties en verbeelding weergeeft. Dat gaat 
een stap verder dan de muziek leren spelen die 
door anderen is gemaakt. Het sluit nauw aan bij 
hun dagelijkse leven. De terugloop van het aan-
tal leden in de tienerleeftijd is voor veel orkesten 
een feit. Men investeert zeer veel tijd en geld in 
het aantrekken van nieuwe leden in de basis-
schoolleeftijd. Niet zelden haken kinderen uit 
zo’n nieuw verworven groep af wanneer ze naar 
het voortgezet onderwijs gaan. De veelgehoorde 
uitspraak dat ze te veel huiswerk hebben, zal 
voor een deel zeker kloppen. Verveling is hierbij 
echter het sleutelwoord. Terug naar de bron, iets 
laten creëren vanuit eigen fantasie. En écht aan-
sluiten bij hun belevingswereld. De kennis die ze 
op straat en op school opdoen, laten integreren 
en toepassen. Dat gaat verder dan onthouden 
en begrijpen. De multidisciplinair denkende 
pubers van deze tijd zijn er klaar voor. 

Hoe zie je de toekomst van de 
 blaasmuziek? 
Er ligt een fantastisch mooie weg voor ons. Ze-
ker nu het primair onderwijs door de overheid 
aangemoedigd wordt verbinding te zoeken met 
de culturele sector, waar de blaasmuziek een 
belangrijk onderdeel van is. Alleen moet de 
juiste weg gevonden worden. Enige kanttekening 
is dat er - weer - een wedstrijd aan gekoppeld 
wordt. Dat dit blijkbaar nodig is, is tekenend 
voor de moeite die het kost een kwalitatieve en 
duurzame verbinding te maken tussen muziek 
en onderwijs. 
Evert Bisschop Boele heeft het in zijn artikel 
Het vak muziek in het creatieve tijdperk over de 
mismatch tussen het muziekonderwijs zoals al-
gemeen gedoceerd en het idee dit te koppelen, te 
verbinden aan de economische sector, consump-
tief maar dan creatief. Boele stelt terecht dat op 
die manier het muzikaal creatieve en expressieve 
individu, de leerlingen in het voortgezet onder-
wijs, vergeten worden. Laat dit nu tegelijkertijd 
ook een heel kwetsbare groep zijn in onze sector. 
Hier ligt een geweldig mooie uitdaging. Hier 
zitten de nieuwe denkers, de trendwatchers. De 
nieuwe componisten, dirigenten. En de nieuwe 
orkestleden van de vernieuwde orkesten die echt 
meegroeien met de tijd en pluriform worden. 
Begin daar al mee in het basisonderwijs. Ga daar 
direct al een paar stappen verder dan het ‘slechts’ 
aanleren van vaardigheden die daarna gestan-
daardiseerd getoetst moeten worden. One size 
fits none. Zij kunnen het verschil maken. Maak 
van de blaasmuziek een afspiegeling van vandaag 
en morgen. En niet van gisteren. 
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Dirigent Jens Schröer van het Sinfonisches 
Blasorchester der Universität Osnabrück is diep 
onder de indruk van ‘...then thy words will take 
wing...’. “Het is een zeer emotionele compositie 
die me al tijdens de repetities kippenvel bezorg-
de”, sprak hij bij de première in 2009. Dirigent 
Jouke Hoekstra van het Frysk Fanfare Orkest is 
het volledig met zijn Duitse collega eens. “Alle 
werken van Marco Pütz, een persoonlijke vriend 
van me, zijn prachtig en hebben veel kippenvel-
momenten. Maar dit werk is wel heel bijzonder. 
Vooral het deel Lisa, waarin het kinderkoor 
steeds ‘Lisa, Lisa’ zingt, gaat door merg en been.”
De inspiratiebron voor ‘...then thy words will 
take wing...’ van Marco Pütz is de tentoonstelling 
De soldaat Tolkatchev, aan de poort van de hel. 
Aan de hand van 27 schilderijen en tekeningen 
legde de Russische schilder en Auschwitz-bevrij-
der Zinovii Tolkatchev aangrijpende momenten 
van de bevrijding van de concentratiekampen 
van Majdanek en Auschwitz vast. Deze tentoon-
stelling vormde voor dirigent Jens Schröer van 
het harmonieorkest van het conservatorium in 
Osnabrück de aanleiding om in het kader van de 

Osnabrücker herdenkingsactiviteiten in 2009 
aan de Luxemburgse toonzetter een composi-
tieopdracht te verlenen. Uit de 27 kunstwerken 
koos Pütz vijf tekeningen waarop hij zijn vierde-
lige compositie baseerde. Het werk ‘...then thy 
words will take wing...’ (dan zullen je woorden 
hun vleugels uitslaan) is oorspronkelijk geschre-
ven voor symfonisch blaasorkest met cellosolo 
en kinderkoor. Hoekstra: “Omdat ik het werk 
voor harmonieorkest zo prachtig vond, heeft 
Marco Pütz dit werk speciaal voor het Frysk 
Fanfare Orkest en mij bewerkt voor fanfarebe-
zetting. Pütz heeft meer werken speciaal voor 
het FFO geschreven, maar dit werk heeft wel een 
heel bijzondere lading.” 
Het eerste deel, geïnspireerd op de tekening Der 
Gekennzeichnete, leidt het thema in en stelt de 
anonimiteit van de slachtoffers op de voorgrond. 
Terwijl deze tragiek in het begin van het tweede 
deel met Einer der Namenlosen verder wordt 
verklankt, klinkt verderop in dit deel met het 
noemen van de naam Lisa door het jongeren-
koor hoop en optimisme. Met het citaat ‘...then 
thy words will take wing...’ uit een gedicht van 

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 aflevering aandacht voor de première 

van de fanfareversie van het aangrijpende ‘...then thy words 

will take wing...’ van Marco Pütz door het Frysk Fanfare Orkest 

op maandag 9 november tijdens het multidisciplinair con-

cert Kristallnacht in Leeuwarden. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JELLE ZIJLSTRA

Leeuwarden herdenkt
Kristallnacht met  
première van Pütz

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

Een van de tekeningen van Zinovii Tolkatchev 

waarop het werk van Marc Pütz gebaseerd is.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND 
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Rabindranath Tagores haakt in het vierde deel 
ook de literatuur aan bij de muzikale beschrij-
ving. De verbinding van cello met blazers voegt 
daar een extra muzikale dimensie aan toe. Soliste 
op cello is Eleonora Tan, studente aan het Prins 
Claus Conservatorium te Groningen. Vanuit 
de christelijke scholengemeenschap Bogerman 
Sneek wordt speciaal voor dit concert onder 
leiding van Anne Oosterhaven een jongerenkoor 
samengesteld. Namens het Prins Claus Conser-
vatorium verlenen verder Maria Fatela (piano), 
Itxaso Etxeberria (celesta), Severiano Paoli 
(contrabas), Simon Haakmeester (slagwerk), 
Femke van Essen (sopraan) en Christy Luth 
(sopraan) hun medewerking. Overigens zal ook 
de componist bij de uitvoering in Leeuwarden 
aanwezig zijn.

De 21 minuten durende compositie ‘...then 
thy words will take wing...’ is geschreven ter 
nagedachtenis aan de Kristallnacht die symbo-
lisch gezien wordt als het begin van de Joden-
vervolging in Duitsland. In de nacht van 9 op 
10 november 1938 werden 7.500 winkels, 29 
warenhuizen en 171 woningen verwoest en 250 
synagogen verbrand of vernield. Ook joodse 
gemeenschapscentra, dodenkapellen en begraaf-
plaatsen werden in de as gelegd. Het werk is 
opgedragen aan alle slachtoffers van de Holo-
caust. In het bijzonder aan hen die tot op heden 
naamloos zijn gebleven. Van meer dan de helft 

van de slachtoffers van de Jodenvervolging zijn 
de namen onbekend. Uit respect voor al deze 
mensen bepaalde de organisatie in Osnabrück 
dat het werk alleen mag worden uitgevoerd op 
twee data: op 9 november tijdens de Kristall-
nacht en op 27 januari, de dag waarop Auschwitz 
bevrijd werd. De onbekende slachtoffers van de 
Holocaust een naam geven is ook de grond-
gedachte van het concert in Leeuwarden. Het 

Frysk Fanfare Orkest speelt verder Kaddish van 
William Francis McBeth. In dit werk symboli-
seert de voortdurende hartslag door de percus-
sie-instrumenten de overwinning van het leven 
over de dood. Het bewijst dat zolang iemand in 
herinnering blijft, hij nooit echt sterft. Verder 
klinkt de traditionele Engelse christelijke hymne 
Abide with Me en Cantique de Jean Racine van 
Gabriel Fauré. 

Het multidisciplinair concert is een coproduc-
tie van de stichting CityProms Leeuwarden 
in samenwerking met het Fries Museum, het 
Fries Verzetsmuseum, het Befrijdingsfestival 
Fryslân, stichting Tûmba en de reeds genoem-
de uitvoerenden. Bij binnenkomst krijgt het 
publiek beelden te zien van de Kristallnacht. De 
stichting Tûmba geeft aan deze videopresentatie 
een hedendaagse context. 

De initiatiefnemers haken 
met dit concert alvast in op 
het thema van Leeuwarden 
2018, culturele hoofdstad van 
Europa. Onder het motto Iepen 
Mienskip - Fries voor Open 
Gemeenschap - wil Friesland 
over drie jaar Europa laten 
zien wat het aan cultuur in huis 
heeft. Binnen dit thema draait 
alles om binding en verbinding 
van mens en omgeving, tussen 
natuur en cultuur en stad en 

landschap. Het project Kristallnacht geldt alvast 
als voorproefje op de vele activiteiten die over 
drie jaar in de cultuurhoofdstad op stapel staan. 
Zo wordt het concert onder meer geopend 
met muziek uit de verschillende culturen die 
in Friesland gevestigd zijn. Ook zijn de joodse, 
christelijke en moslimgemeenschappen uitgeno-
digd voor het concert. De presentaties worden in 
verschillende talen aangekondigd. 

‘ Dit werk heeft  
wel een heel  
bijzondere lading’ 

Het Frys Fanfare Orkest.

Kristallnacht 2015 CityProms: Fries Museum 

Leeuwarden, maandag 9 november, 20.15 uur 

(inloop van 19.30 uur met klezmermuziek door 

TOV!) Informatie: http://cityproms.nl.
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Workshops 
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voor orkesten en particulieren 
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“De dwarsfluit geeft een mooie klank”, legt 
Nina Knol de kijker uit. “Maar als je niet 
weet hoe het moet, is het heel moeilijk om er 
klank uit te krijgen. Ik probeerde het en het 
lukte meteen de eerste keer.” Nina weet nog 
precies wat voor haar de reden was om bij het 
Drents Jeugdorkest te gaan. “Ik was naar het 
project Boulevard des Misères gaan luisteren. 
Toen ik dat hoorde, dacht ik: ‘Wow, daar wil 
ik ook bij zijn’.” 

Voor Jan Pagters is blazen op de besbas echt 
kicken. “Ik kan met mijn diepe tonen het hele 
orkest sturen”, lacht hij. Jan beschrijft de sfeer 
in het orkest. “Het is een heel leuk orkest. Dat 
komt door het minimale leeftijdsverschil. We 
spreken allemaal dezelfde taal.”

Het Drents Jeugdorkest bestond vorig jaar 25 
jaar. Dat bracht het bestuur op het idee om een 
documentairefilm te laten maken over het or-

kest. Filmmaker en muzikant Jasper van Leenin-
gen legde in een 12 minuten durend filmisch 
portret de repetitie van het provinciale harmo-
nieorkest vast. Het inspelen van de muzikanten, 
oefeningen met ritmiek en samenklank en het 
repeteren van de muziekstukken komen voorbij. 
De bevlogenheid van dirigent Nico Sieffers spat 
van het scherm. Ook de bijzondere manier waar-
op hij met de jongeren omgaat, wordt treffend 
in beeld gebracht. De vele close-ups tonen de 
emoties van de muzikanten. Enkele leden, onder 
wie Nina Knol en Jan Pagters, vertellen hoe ze in 
de muziek terecht zijn gekomen, wat ze zo leuk 
vinden aan het spelen in een harmonieorkest 
en waarom ze voor hun instrument kozen. De 
documentaire geeft een prima indruk hoe het 
is om in een groot orkest te spelen. Imposant is 
ook de krachtige maar transparante orkestklank. 
Je krijgt als kijker het gevoel dat je midden in 
het orkest zit.
Het Drents Jeugdorkest op weg naar het jubileum-
concert is meer dan alleen een leuk aandenken 
voor het orkest zelf. De professioneel opgeno-
men film is een uitstekend promotiemiddel om 
jong en oud enthousiast te maken voor het spe-
len in een blaasorkest. Ook voor vertoning op 
scholen, tijdens muzieklessen of op open dagen 
is de video prima geschikt. De documentaire is 
inmiddels uitgezonden door onder andere RTV 
Drenthe en is online te bekijken op:  
www.jaspervanleeningen.com/djo.  

De documentaire Het Drents Jeugdorkest op weg naar het jubileumconcert is 

gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Drents Jeugdorkest. 

Maar het filmisch portret is meer dan alleen een leuke herinnering voor de orkest-

leden. Het is tevens een mooi promotiemiddel om jong en oud te laten zien hoe 

leuk het is om in een harmonieorkest te spelen. 

TEKST: ONZE REDACTIE

Kijkje in keuken van 
Drents Jeugdorkest

Fluitiste Nina Knol tijdens de film over het Drents Jeugdorkest.

BLAASMUZIEK NIEUWS
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Een 18-mans formatie die op projectbasis in zee 
gaat met een koor dat bovendien sterk klassiek 
georiënteerd is. Dat vraagt om een nadere 
toelichting. Jan Lohstroh, de vaste pianist/
arrangeur van de Lighttown Bigband, kwam 
in contact met Ed Verschuren, de dirigent 
van Koorvereniging De Toonkunst. “Ik ben al 
dertig jaar de dirigent van het koor. Ik heb al 
die tijd al geprobeerd om originele muzikale 

paden te bewandelen. Ook nu was ik weer op 
zoek naar bijzondere koormuziek. Op een 
gegeven moment trok het stuk Magnificat van 
de hedendaagse componist Nicolas White 
de aandacht. Het is een zesdelig werk voor 
gemengd koor, sopraansolo, pijporgel, koper-
blazers en slagwerk. Het duurt ongeveer een 
half uur. Ik hoorde direct dat er veel swing in 
voorkwam. Sterker, de begeleiding van het werk 

vraagt om een strakke jazzy blazerstechniek die 
je eerder in bigbands aantreft dan bij fanfare- en 
harmonieorkesten.” Het stuk liet Verschuren 
niet los. De gevarieerde ritmes, afwisselende 
maatsoorten en jazzy akkoorden schreeuwden 
als het ware om een bigband als begeleidingsor-
kest om het uit zeventig leden bestaande koor te 
ondersteunen. Zo kwam de Lighttown Bigband 
in beeld. Verschuren: “Ik ken Jan Lohstroh van 
de Lighttown Bigband en gooide een balletje op 
over het stuk. Van het een kwam het ander. ‘Wat 
zou het mooi zijn om Magnificat met mijn koor 
en de bigband gezamenlijk op te voeren’, zei ik 
tegen hem.” De gesprekken voor samenwerking 
en uitwerking van de plannen kwamen in een 
stroomversnelling terecht. De besturen van 
zowel het koor als de bigband gaven groen licht. 
“Vervolgens zochten we contact met Nicolas 
White om te vragen wat hij vond van het idee 
en of er een partituur van was. Die heeft hij 
opgestuurd. Omdat de begeleiding geschreven 
was voor een klassiek koperensemble vroeg ik 
Jan Lohstroh om de begeleidingspartijen uit te 
breiden naar een volledige bigbandbezetting. Jan 
ging ermee aan de slag. Op basis van de partijen 
van White heeft hij het arrangement geschre-
ven voor een volledige trompet-, saxofoon-, 
trombone- en ritmesectie. Zo is een uniek 
stuk muziek ontstaan dat uitgevoerd wordt in 
een eveneens  unieke  samenstelling.” 
Inmiddels zijn de repetities in volle gang en 

Een Europese primeur tijdens een ontmoeting tussen swing en zang. De Lighttown 

Bigband Eindhoven en de Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst brengen 

zaterdag 21 november onder de inspirerende werktitel American Sounds, EKV 

De Toonkunst meets Lighttown Big Band gezamenlijk het werk Magnificat van de 

Amerikaanse componist Nicholas White ten gehore. 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: KRIJN WESTERBURGEN (BIGBAND)/BERRY WESTERBURGEN (BIGBAND EN KOOR)

Lighttown Bigband   
in swingend koorwerk

De Lighttown Bigband slaat een nieuwe weg in. 

BLAASMUZIEK BIGBAND
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komt het stuk op stoom. “Er zitten lastige passa-
ges in. Bijvoorbeeld vijf kwarts en zeven kwarts 
maten. Dat is voor zowel de muzikanten als de 
koorleden best een uitdaging. Die moet je ‘voe-
len’, zodat het gaat beklijven.” Jan Lohstroh vult 
aan: “Het werk kent inderdaad een grote vari-

atie aan ritmiek en maatsoorten met vaak een 
jazzy karakter. Het vijfde deel is a capella.” De 
arrangeur van de Lighttown Bigband had zijn 
handen vol aan het omzetten van de partituur. 
“De orgel-pedaalpartij laat ik spelen door de 
basgitaar samen met de bastrombone, terwijl 
het manuaal wordt gespeeld op de elektrische 
piano op pijporgel-sound. De tenorsaxen 
nemen de rol van de hoornpartij over. De twee 
trompetstemmen laat ik spelen door de eerste/
tweede en derde/vierde trompet en door de 
eerste en tweede altsax. De trombonepartij 

wordt gespeeld door trombone één, twee en 
drie. Alles bij elkaar wat meer instrumenten 
dan in het origineel. Er mag dus niet te hard 
worden gespeeld.” Jan Lohstroh legt verder uit 
dat een bevriend paukenist van een harmonie-
orkest ook een ritmische bijdrage zal leveren in 

het geheel. “De elektrische 
gitaar doet hier en daar mee 
met de eerste zangstem 
en ontfermt zich over de 
klokkenspelpartij. Al met 
al zijn we het stuk met veel 
enthousiasme aan het instu-
deren. Afhankelijk van het 
resultaat en succes op 21 
november zullen we al dan 
niet besluiten tot herha-
lingsconcerten, ook buiten 

Eindhoven”, blikt Lohstroh alvast vooruit. 
De ambitie van de Lighttown Bigband is aan 
het veranderen. Naast het vaste repertoire dat 
voortdurend wordt vernieuwd, ziet de band in 
projectmatig werken een mooie uitdaging. Dit 
is zowel voor het publiek als de muzikanten 
zelf een manier om de ‘swing’ erin te houden. 
Lohstroh hierover: “Het Nicholas White Project 
is het eerste project van ons buiten de gangbare 
paden. Afhankelijk van het succes in november 
gaan we wellicht meer van dit soort projecten 
doen. Er zijn nu nog geen vaste plannen.”

Tijdens de uitvoering op 21 november neemt 
koordirigent Ed Verschuren de algehele lei-
ding op zich. Bandleider Joris Minten speelt 
zelf als trompettist mee. “Uiteraard heeft hij 
me tijdens de repetities met raad en daad bij-
gestaan en zijn aandeel geleverd bij het instu-
deren. Ook dat is mooi, die samenwerking”, 
benadrukt Verschuren nog. Voor de pauze 
zal de Lighttown Bigband een set swingende 
instrumentale stukken spelen, waarbij ook de 
eigen vaste vocalisten worden begeleid. 
De eerste complimenten hebben de beide 
Eindhovense gezelschappen overigens al 
binnen. Nadat componist Nicolas White 
het bigbandarrangement onder ogen kreeg, 
schreef hij enthousiast: ‘I am very happy for 
all of you to move forward with the project, 
and very grateful that Magnificat will receive a 
première in Europe under these circumstances.’ 
Een mooiere opmaat kunnen de initiatiefne-
mers van deze bijzondere samenwerking zich 
niet wensen. 

‘ Ik hoorde direct  
dat er veel swing  
in voorkwam’

American Sounds door de Lighttown Bigband Eind-

hoven en de Eindhovense Koorvereniging De Toon-

kunst: zaterdag 21 november in de concertzaal 

van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven 

(CKE). Informatie: www.lighttownbigband.nl.

De Lighttown Bigband Eindhoven en de Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst.
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Het idee is eenvoudig: verenigingen verkopen 
loten waarmee de kopers kans maken op mooie 
prijzen. Loten kosten 3 euro per stuk. Als deel-
nemende club houd je 2,40 euro over van elk 
verkocht lot. Van de overige 20 procent van de 
opbrengst wordt een landelijke loterij georga-
niseerd met grote prijzen. Hoe meer loten je als 
vereniging verkoopt, hoe hoger de opbrengst 
voor je club dus is. Al meer dan veertig jaar 
steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie 

hiermee het Nederlandse verenigingsleven. Of 
beter gezegd, de stichting stelt clubs in staat om 
hun eigen financiële reserves aan te vullen. Want 
je moet er zelf wel wat voor doen! Een website, 
een stappenplan, kant-en-klare promotiemateri-
alen en een helpdesk helpen daarbij. 
 
Vorig jaar deden 6000 clubs mee aan de Grote 
Clubactie. In totaal werden er maar liefst 2,59 
miljoen loten verkocht. Een mooi bedrag van 

6.240.000 euro werd in 2014 verdeeld onder de 
deelnemende verenigingen. Vooral hockey- en 
voetbalverenigingen spinnen garen bij deze 
landelijke actie. Marijke Soeter, coördinator 
marketing en communicatie, verklaart het suc-
ces in de sportsectoren als volgt: “Van oudsher 
zijn het met name kinderen die met loten langs 
de deuren gaan. Zeker 250.000 kinderen tussen 
6-13 jaar gaan jaarlijks langs de deur voor ‘hun 
club.’ Trainers, leiders en ouders moedigen ze 

Het in stand houden van een muziek- of majorettevereniging kost handenvol geld. 

Dan zou je verwachten dat verenigingen alle mogelijkheden om de kas te spek-

ken met beide handen aannemen. De Grote Clubactie verdeelt jaarlijks circa 6 

miljoen euro onder verenigingen uit allerlei maatschappelijke sectoren (sport en 

cultuur). Muziek- en majoretteverenigingen profiteren maar mondjesmaat mee. 

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: GROTE CLUBACTIE

Amateurmuziek 
scoort laag bij 
Grote Clubactie

Aantal deelnemende 

verenigingen

Bruto opbrengst Gemiddelde opbrengst 

per vereniging

Totaal 6000 €  6.240.000 €             1.040
Voetbal(velden) 1055 €  1.838.333 €              1.742

Gymnastiek/turnen 549 €     855.255 €              1.558

Vechtsport 282 €     324.150 €              1.149

Hockey 137 €     297.199 €              2.169

Volleybal 283 €     265.045 €                 936

Muziek/majorette 159 €     101.880 €                 641

   Harmonieën 78 €       55.061 €                 706
   Fanfares 54 €       31.051 €                 575
   Drumbands 10 €         5.446 €                 544
   Majorettegroepen 17 €       10.322 €                 607

ALGEMEEN INFORMATIEF
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daarbij aan.” Om de kinderen te stimuleren hun 
handen uit de mouwen te steken, is het volgens 
Marijke Soeter belangrijk dat er een duidelijke 
bestemming is voor de opbrengst. “Kinde-
ren weten dan precies waar ze het voor doen, 

bijvoorbeeld nieuwe doelpalen. We hebben een 
speciale barometerposter waarop ze de tussen-
standen kunnen noteren in het clubgebouw. Dat 
motiveert enorm om het einddoel te halen.”   

Opmerkelijk is dat muziek- en majoretteclubs 
gezamenlijk slechts een fractie van het deelne-
mersveld innemen: 159 muziek-/majorette-ver-
enigingen namen in 2014 actief deel aan de actie. 
Gezamenlijk hengelden ze 101.880 euro binnen, 
goed voor een gemiddeld bedrag per vereniging 
van 641 euro. “Misschien komt het doordat 
deze verenigingen minder groot zijn en minder 
jeugd hebben”, zoekt Marijke een verklaring 
voor de geringe deelname van de muzieksector. 
“Volwassenen zijn nu eenmaal minder genegen 
om huis-aan-huis te collecteren.”   
Natuurlijk, hoe meer jeugd en hoe groter de 
vereniging hoe groter de potentiële opbrengst. 
Maar of muziekverenigingen nu werkelijk zoveel 
kleiner zijn dan volleybal- of turnclubs en daad-

werkelijk zoveel minder jeugdleden hebben, 
is nog maar de vraag. Meedoen kan overigens 
ook op bescheiden schaal. Fanfare CWO uit 
Groningen doet al jaren mee met de Grote 
Clubactie. Voorzitter Eduard Witteveen vertelt: 

“Tot nu toe nemen 
we jaarlijks 100 à 150 
loten af en vragen elk 
fanfarelid 2 à 3 loten te 
verkopen aan familie 
en vrienden. CWO is 
een fanfare met veel 
studenten en zit in 
de stad Groningen. 
Dat zijn geen ideale 
omstandigheden om 

langs de deur te gaan.” Onder de streep houdt 
fanfare CWO zo’n 250 euro over. Witteveen: 
“Eerlijk gezegd halen we via andere wegen meer 
inkomsten binnen.”   

Marijke Soeter kent een voorbeeld van een fan-
fare die de lotenverkoop combineerde met een 
marsoptreden. “Dat was een gezellige boel, veel 
aandacht, ook in de pers”, vertelt ze. ”Misschien 
is er voor andere muziekclubs wat meer van dit 
soort creativiteit nodig om maximaal profijt te 
hebben van de Grote Clubactie. Maak er een 
gezellige actie van waar je je dorp, het publiek 
of je achterban bij betrekt, stuur persberichten 
en zet sociale media in”, tipt ze. Risico’s loop 
je als vereniging nauwelijks. Voor de contante 
verkoop betaal je 60 cent per boekje en houd je 
de opbrengst direct zelf. “Werk je met machti-
gingen dan krijg je de eerste 100 boekjes gratis, 
maar moet je wat langer wachten op je afreke-
ning (medio december, red.).”   

De Grote Clubactie is op 19 september van start 
gegaan en eindigt met de trekking op 10 decem-
ber. Tot 19 november kunnen clubs nog boekjes 
bestellen of aanmelden om mee te doen. Loten 
mogen ongeveer 2 maanden verkocht en geregis-
treerd worden. 
Naast de hoofdprijs van 100.000 euro zijn in de 
loterij van de Grote Clubactie ook andere prijzen 
te winnen, zoals een Volkswagen Up, vakantie-
cheques en entreekaarten voor pretparken. Door 
een flinke uitbreiding van het prijzenpakket is de 
winkans in 2015 fors gestegen ten opzichte van 
2014. Bij een gelijk aantal verkochte loten, valt in 
2015 1 op de 85 (1,12 procent) verkochte loten in 
de prijzen. Vorig jaar was dat 1 op de 5000 loten 
(0,02%). Dat geeft de verkopers van de clubs een 
mooi extra argument om kopers over te halen één 
of meerdere loten af te nemen. Jonge verkopertjes 
in de leeftijd tot en met 13 jaar maken kans om 
zelf in de prijzen te vallen bij de Kids Verkoop-
wedstrijd. Winnaars gaan naar huis met een iPad, 
een fiets, entreekaarten voor een pretpark of een 
trainingspak. “Daarnaast hebben we dit jaar voor 
de derde keer de Superloten”, vult Marijke Soeter 
aan. “Dat is een lot op A4-formaat, ter waarde van 
50 loten, in een gouden envelop. De bedoeling is 
om ermee naar relaties te gaan. Zij betalen dan in 
één keer 150 euro om met de loterij mee te doen, 
en de vereniging houdt er gelijk 120 euro aan 
over. Verenigingen die Superloten verkopen ma-
ken zelf kans op een feestavond met een DJ Drive 
Show voor alle leden ter waarde van 5000 euro op 
een zelf te bepalen moment en plaats.” 

‘ Maak er een  
gezellige actie van’

Meer informatie: https://interesse.clubactie.nl

Fanfare CWO uit Groningen doet al jaren mee met de Grote Clubactie. 
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WMC Kerkrade start nieuwe reeks Young Generation projecten 

“Breathing the World”
In navolging van de succesvolle 
Young Generation-pro-
jecten in 2013 is WMC 
Kerkrade bezig met de 
voorbereiding van 
een aantal geheel 
nieuwe projecten 
richting 2017. 
Voor deze pro-
jecten, die zich 
opnieuw richten 
op talentontwikke-
ling, internationale 
samenwerking en 
het onder aandacht 
brengen van  best practi-
ces van over de hele wereld, 
gaat WMC een langjarige samen-
werking aan met het EU Jeugd Harmo-
nie Orkest. Daarnaast worden jeugd-
orkesten uit Estland, Letland, Slovenië 
en Spanje bij de projecten betrokken, 
en in 2017 tijdens het 18e WMC komt 
daar nog het GURI Jeugdorkest uit het 

Braziliaanse Sao Paulo bij. Tussen 
2016 en 2019 wordt jaarlijks 

een aantal samenwerkings-
projecten gerealiseerd in 

de betrokken landen, 
met als hoogtepunt 
het komende WMC 
in 2017, wanneer 
álle deelnemende 
orkesten in Kerk-
rade te horen zullen 
zijn, om van daaruit 

over heel  Europa 
uit te zwermen. Eén 

van de belangrijkste 
speelplekken daarbij zal 

het nieuwe Tivoli/Vredenburg 
in Utrecht zijn, waar op dat moment 

de Internationale WASBE Conference  
plaatsvindt.

De aftrap voor al dat moois zal op za-
terdag 14 november in Abdij Rolduc in 
Kerkrade plaatsvinden.

Gestart wordt met een aantal workshops 
voor jonge blazers uit de Euregio. Aan 
deze workshops wordt in elk geval meege-
werkt door leden van het Limburgs Jeugd 
Harmonie Orkest en de Concertband 
Maasmechelen (B), maar ook andere 
geïnteresseerden kunnen zich melden.
De dag wordt afgesloten met een concert 
door het EU Jeugdorkest onder leiding 
van Jan Cober, waarin het orkest onder 
andere een tweetal prijswinnende jonge 
solisten zal presenteren naast balletmu-
ziek van Maurice Ravel.
De avond wordt gestart met een inleiding 
over het belang van samenwerking in 
Europees verband door Europees Com-
misaris en EU-vice-voorzitter Frans Tim-
mermans. Tevens wordt op 14 november 
afscheid genomen van langjarig WMC-
voorzitter, Reg van Loo.

Voor informatie over deelname 
aan workshops en concert zie: 
www.wmc.nl

Advertorial



Met het AIPF krijgt Nederland een serieus 
slagwerkfestival met internationale allure. “We 
bezoeken zeer regelmatig slagwerkevenemen-
ten door heel Europa en vonden het nu tijd om 
zelf iets neer te zetten,” aldus Albert Straten, 
co-organisator van het festival. “We hebben een 
enorm netwerk van artiesten en het is hartstikke 
leuk om via deze weg iets terug te geven aan de 
slagwerkers in Nederland, België of zelfs heel 
Europa. Het is toch te gek dat we zoiets kunnen 
organiseren op een plek waar we ook onze 
instrumenten produceren?” 

Aan het programma van het AIPF kan het in ieder 
geval niet liggen. De organisatie is erin geslaagd 
een uiterst gevarieerd programma neer te zetten 
voor slagwerkers van diverse niveaus en stijlen. 
“Hier zou iedere slagwerker van moeten smullen. 
Op welk ander festival krijg je de mogelijkheid 
om les te krijgen van de paukenisten van het 
Koninklijk Concertgebouworkest en de Bayeri-
sche Rundfunk? Twee van de beste orkesten ter 
wereld.” Een snelle blik over het timetable leert 
ons dat er naast pauken ook marimba, kleine 
trommel, vibrafoon en zelfs handtrommels aan 
bod komen. Ook drumlegende René Creemers 
komt langs voor een clinic en in samenwerking 
met de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de 
Oud-Limburgse Schuttersfederatie, philharmo-
nie zuidnederland en het Huis voor de Kunsten 
Limburg is er op zaterdag een programma 
samengesteld waarin diverse trommeltechnieken 
centraal staan. Interessant voor zowel beginners, 
nieuwsgierigen of gevorderden.  

Naast de muzikale lessen zijn er ook workshops 
over instrumentenonderhoud, mentale trai-
ning, gehoorbescherming, houding en andere 
randzaken. Zo komt Dominique Vleeshouwers, 
winnaar van de prestigieuze slagwerkcompetitie 
TROMP, uit de doeken doen hoe je je perfect 
voorbereidt op een belangrijk moment.  

Explosieve solo’s, swingende arrangementen 
en opzwepende ritmes. Op zaterdagavond 31 
oktober wordt vanaf 20.00 uur een programma 
voorgeschoteld waar de energie daadwerkelijk 
van af spat. Als hoogtepunt van het eerste Adams 
International Percussion Festival betreden die 
avond de beste slagwerkers ter wereld het podi-
um voor een waar spektakelstuk.
Voor de pauze speelt het Wave Quartet een 
programma vol Latijns-Amerikaanse mees-
terwerken en hippe Mexicaanse songs. Na de 
pauze staan Peter Sadlo & Friends garant voor 
slagwerkspektakel met een gedeelte uit hun 
theatershow Bach, Rhythm & More. Peter Sadlo 
staat bekend als een van de grootste slagwerken-
tertainers ooit. 

Ben jij slagwerker? Dan is Ittervoort van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 

november voor jou de absolute place to be. In dat weekend vindt de eerste editie 

plaats van het Adams International Percussion Festival (AIPF). Drie dagen lang 

topdocenten uit de hele wereld in een boordevol programma met workshops, 

masterclasses, lezingen en concerten. 

Waanzinnig programma 
bij première AIPF 

Programma  
en inschrijven
Zie voor het volledige programma van het AIPF: 

www.adams.nl/aipf. Op deze website kan ook 

worden ingeschreven voor de diverse programma-

onderdelen. 

Paukenist Nick Woud van het Koninklijk  

Concertgebouworkest is een van de vele 

docenten tijdens het AIPF.

SHOW MARS PERCUSSIE PARTNERS IN MUZIEK
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de

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

onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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Wanneer in mei of juni de verplichte werken be-
kend worden gemaakt steekt het NBK-virus even 
kort de kop op. De werken worden besproken, 
reacties gedeeld en opnames beluisterd. Het laat-
ste alleen als het gaat om een bestaand werk, want 
ook dit keer zijn twee van de vijf werken splinter-
nieuw. Daarmee realiseert de Stichting NBK een 
belangrijke nevendoelstelling: het uitbreiden van 
het brassbandrepertoire. Dit keer geen nieuwe 
werken van jonge veelbelovende componisten, 
maar van twee zeer gerenommeerde toonkunste-
naars: Jan de Haan en Stephen Bulla. Ook voor 
twee andere divisies zijn bekende namen geko-
zen: Philip Sparke en John Golland. Alleen in de 
tweede divisie komen we een betrekkelijk nieuwe 
naam tegen: de Deense componist, arrangeur en 
dirigent Jacob Vilhelm Larsen. 

Wat de toekomst brengen moge 
Voor de vierde divisie heeft Stephen Bulla een 
nieuw werk geschreven. Bulla (1953) studeerde 
cum laude af aan het Bostons Berklee College 
of Music voor arrangeren en compositieleer en 
was vanaf 1980 maar liefst 30 jaar als staff-arran-

Op 13 en 14 november komen brassbandliefhebbers uit het hele land in Utrecht 

bijeen voor de 35e Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Maar liefst 45 brass-

bands hebben zich ingeschreven en zijn op dit moment druk bezig om het verplichte 

werk in te studeren. In dit artikel een portret van de vijf geselecteerde werken.

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: O.A. FV MEDIA PRODUCTIES

De Nederlandse 
 Brassband Kampioen-
schappen komen 
er weer aan

Stephen Bulla.
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geur werkzaam bij evenementen van het Witte 
Huis. Ook verzorgde hij muziek voor een aantal 
TV-series van Discovery Channel en arrangeer-
de hij de filmmuziek van John Williams voor Ha-
FaBra-orkesten. Bulla kreeg al opdrachten voor 
wedstrijdwerken vanuit Zwitserland, Nieuw Zee-
land, het Verenigd Koninkrijk en ook voor de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen van 
1992 schreef hij het derde divisiewerk Chorale 
and Toccata. Dit werk heeft de Stichting NBK 
in gedachten bij het verstrekken van de nieuwe 
opdracht: een werk waarin een hymne centraal 
staat. Bulla kiest dit keer voor de bekende hymne 
Beecher en de variatievorm. 

Beecher werd gecomponeerd door de 
Duits-Amerikaanse organist John Zundel en in 
1870 werd het uitgegeven. De hymne ontleent 
zijn naam aan Henry Ward Beecher, de gees-
telijke die Zundel als organist naar zijn kerk 
in Brooklyn New York haalde en een fervent 
voorvechter was van de afschaffing van de 
slavernij. Tegenwoordig is Beecher het meest 
bekend als Love Divine, All Loves Excelling, naar 
de tekst van Charles Wesley. Een Nederlandse 
tekst vinden we in de Liederenbundel van de 
Nederlands Hervormde kerk: Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

Een eerste blik op de partituur toont muziek 
die de vierde divisiebands op alle vaardigheden 
zal testen. Na een majestueuze opening volgen 
de eerste variaties met een aanhoudend zeer 
energiek tempo. De variaties zijn opgebouwd uit 
motieven ontleend aan het thema; soms zijn er 
koraalachtige fragmenten van de melodie te ho-
ren, maar compleet klinkt het koraal niet. In het 
forse tempo volgt een ritmische getinte variatie, 
contrasterend aan het koraalmatige gedeelte: 
lichter en met ostinato elementen. De rol van 
de hoornsectie in dit gedeelte is op zich al reden 
genoeg om de sectieprijs voor deze sectie te 
reserveren. Wie tempo, articulatie en samenspel 
in deze omvangrijke passage vol weet te houden, 
mag zich nog tot de kanshebbers rekenen. 

Wanneer het tempo uiteindelijk vertraagt, wor-
den de solisten van de band getest. Het langzame 
middendeel begint met een expressief duet 
tussen solocornet en euphonium. In de daarop 
volgende koraalachtige variaties, die enigszins 
zwaarmoedig van toon zijn, krijgen ook de 
sopraancornet en de flugelhorn de gelegenheid 
hun solistische kwaliteiten te etaleren. In het hart 
van het werk klinkt een zacht gebed, waarmee 
de controle en kwaliteit om zeer zacht en zuiver 

te kunnen spelen naar voren mogen komen. De 
althoorn, flugelhorn en euphonium luiden dit 
middendeel uit. 

Het laatste deel opent met een speelse , snelle 
variatie, die is gebaseerd op een fragment uit de 
melodie met de Wesley-tekst Pure, unbounded 
love thou art. Een aantal malen is de kop van de 
Beecher-melodie te horen, voordat uiteindelijk 
een uitbundige integrale zetting van het thema 
de finale inleidt. De opbouw van het werk is 
daarmee wel enigszins vergelijkbaar met Edward 
Gregsons beroemde Variations on Laudate Do-
minum. Het werk eindigt met gelijktijdige ver-
wijzingen naar de opening en variaties en vormt 
daarmee een behoorlijke aanslag op de conditie 
van de bands. Hopelijk hebben alle bands, na 
ruim elf minuten, nog voldoende energie over 
voor een triomfantelijk slotakkoord.

Kerktoonsoorten in drieluik
De bands in de derde divisie mogen hun tan-
den zetten in een bekend werk van een nog veel 
bekendere componist: Triptych van Philip Sparke. 
Triptych is in opdracht geschreven voor de tweede 
divisie van de Zwitserse Kampioenschappen in 
1990 in Montreux. De werken van Sparke waren 
op dat moment zeer populair bij muzikanten en 
publiek en met The Land of the Long White Cloud, 
The Year of the Dragon en Harmony Music had 
hij alle grote podia al bereikt. Als logisch gevolg 
grossiert hij in die jaren in opdrachten en, volgens 

zeggen, karakteriseert hij zich in deze periode dan 
ook meer als muziekschrijver dan als componist. 
Sparke (1951) richt zich vanaf 2000 geheel op 
het componeren en is in staat om nieuwe wegen 
in te slaan. Hetgeen ook resulteert in de nodige 
decoraties en prijzen, waaronder de BUMA 
International Brass Award in 2011. Zijn produc-
tie blijft ongekend hoog en boeiend en er zijn 
werken voor elk niveau. 

Triptych is letterlijk een drieluik, drie delen 
die met elkaar verbonden zijn. Het eerste deel 
heeft de titel Pageant. Hoewel dit woord nogal 
wat verschillende betekenissen kent, lijkt het te 
verwijzen naar een gekostumeerde of gemasker-
de optocht. In de Middeleeuwen werden ook de 
wagenspelen ‘pageants’ genoemd. De muziek 
ademt ook die Middeleeuwse sfeer uit door 
het gebruik van de Dorische kerktoonsoort en 
oude technieken zoals hemiolen, imitaties en 
Picardische tertsen. Typisch voor Sparke is het 
gebruik van een hoog en zeer dwingend tempo, 
waardoor de muziek een enorme drive krijgt. 

Na een fanfare-achtige opening wisselen korte 
thema’s elkaar snel af. Ze beginnen vaak op het 
lichte maatdeel en zijn variaties op het be-
ginthema. Hier vinden we direct al diverse oude 
technieken terug. Het gebruik van imitatie zorgt 
er voor dat de instrumentatie dikker wordt, 
laag komt over laag te liggen en dit leidt tot een 
eerste climax. Nieuw muzikaal materiaal wordt 

Philip Sparke.
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geïntroduceerd, minder ritmisch getint, maar 
nog steeds in het hoge tempo. Het leidt tot een 
terugkeer van het fanfarethema, maar nu totaal 
anders geïnstrumenteerd en als opbouw naar 
een slot, waarin we de drie belangrijkste thema’s 
tegelijkertijd terug horen. Het tempo neemt 
nog verder toe en zo wordt het contrast met het 
tweede deel zo groot mogelijk. 

Fantasy on One Note is een koraalachtig deel 
rond de klinkende F. Een noot, die het gehele 
deel hoorbaar blijft. Aanvankelijk aanwezig in 
de lage cornetten en alten verhuist de noot in de 
gedeeltes waarin de hele band speelt wat meer 
naar de tussenstemmen om uiteindelijk terug 
te keren in cornetten en trombones. In een duet 
van solocornet en euphonium wordt het melo-
disch materiaal van de fantasie geëxposeerd, dat 
wordt opgewerkt tot een groots hoogtepunt. Het 
deel eindigt met korte motieven, die teruggrij-
pen naar het duet en de immer klinkende F.

Zoals zo vaak in een driedelig werk komen na het 
hoofd en het hart de benen aan de beurt in het 
derde deel, en in Triptych is dat ook zo. Festival is 
de titel die is meegegeven aan het derde deel, dat 

weer een hoog tempo heeft en vrolijk en optimis-
tisch van inslag is. Trombones, euphoniums en 
cornetten dragen de melodie, deze keer in een 
mixolydische kerktoonsoort, naar een tutti passa-
ge met een tegenmelodie van de euphoniums, die 
op gaan voor de sectieprijs. Een onvervalste brug 
met meerdere toonsoortwisselingen achter elkaar 
komt uit in een tweede melodie, die zangerig van 
karakter is. Solocornet en euphonium krijgen nog 
een keer de kans te excelleren voor het eerste the-
ma terug keert en het werk vrij abrupt en zonder 
al te veel bombast eindigt.

Bands die uitkomen in de derde divisie zullen 
ongetwijfeld vaker Sparke op de lessenaar heb-
ben gehad. Triptych is geschreven in een oudere 
stijl muziek waaraan de bands weer moeten 
wennen. De opgave is onmiskenbaar om de mu-
ziek die in het werk ligt opgesloten tevoorschijn 
te halen: transparant en met de nodige licht-
voetigheid. Het tweede deel zal de bands testen 
op beheersing in zowel de zachte als de sterke 
dynamieken. Daarnaast is er altijd het tempo. 

Een werk dat fonkelt en schittert als vuur
Op de zaterdagmorgen van de kampioenschap-
pen wil het publiek weleens wat opstartproble-
men hebben. Toch mag je, na het geweldige werk 
van Bertrand Moren vorig jaar, ook dit jaar de 
strijd in de tweede divisie niet missen. Na de epi-
sche verhalen van de Egyptische farao Ramses 
II, verdiepen maar liefst tien bands zich dit jaar 
in Noord-Europese mythologie.

Het verhaal vertelt van Svafrlami, kleinzoon 
van Odin, die twee dwergen gevangen neemt en 
ze dwingt een zwaard te smeden met een gou-
den gevest, dat nooit zijn doel zal missen en dat 
even gemakkelijk door steen en ijzer snijdt als 
door kleren. De dwergen smeden Tyrfing, een 
zwaard dat fonkelt en schittert als vuur, maar 
dat ook uit wraak door de dwergen vervloekt 
wordt. Iedere keer dat het getrokken wordt 
zal er iemand sterven en het zal de oorzaak 
zijn van drie grote kwaden. Het eerste kwaad 
blijkt de dood van Svafrlami zelf door Arngrim 
die het zwaard van hem afneemt. Het twee-
de grote kwaad treft de zonen van Arngrim, 
die alle twaalf omkomen door het zwaard. 
Twee generaties later volgt het derde kwaad, 
wanneer achterkleinzoon Heidrek met zijn 
eigen zwaard door slaven wordt gedood. Met 
het derde kwaad wordt de vloek opgeheven en 
Tyrfing zorgt voor een grote overwinning voor 
de Goten in een veldslag tegen een enorme 
overmacht aan Hunnen.

Het werk The Saga of Tyrfing, Rhapsody for Brass 
Band is gebaseerd op deze sage en volgt deze 
globaal. Zoals de ondertitel vermeldt is het werk 
geschreven in de rhapsodievorm. Een vorm die de 
componist maximale vrijheid geeft om zijn muzi-
kale verhaal te vertellen. In de opening van het werk 
worden we meegenomen naar een mysterieuze 
mythologische wereld. Wat klinkt is een decor aan 
tweedelige en driedelige ritmes en een langzame 
melodie in sopraan cornet en solo hoorn, beide 
gedempt. Het duurt niet lang of een veel krachtiger 
fragment sleept de luisteraar het verhaal in. Een 
viertal akkoorden die harmonisch steeds intenser 
worden en gepaard gaan met het geluid van een 
aambeeld verwijzen naar het smeden van het 
zwaard. Symbolisch worden de drie kwaden uitge-
beeld in ritmische scenes. Het gebruik van passages 
van snelle noten en verschillende maatsoorten 
versterkt het gevoel van de scrimmage die plaats 
vindt. De scenes worden afgewisseld met plechtige 
fragmenten: haast onderkoeld klinkende muziek in 
een zestiende-eeuwse sfeer. De eerste keer met een 
hoofdrol voor de flugelhorn en trombonesectie, 
die opgaan voor de sectieprijs, en de tweede keer 
nog meer berustend, met gedempte trombones en 
cornetten. Ritmiek en lyriek komen vervolgens bij 
elkaar wanneer solo’s volgen voor solocornetten, 
solo hoorn en tenslotte de sopraan cornet, die el-
kaar als het ware schaduwen. Pas na een korte derde 
gevechtsscene is er meer ruimte voor contemplatie. 
De toon van de muziek wordt ernstig. Klankbeel-
den uit het begin komen terug, maar nu stijgen de 
toonreeksen, waar ze eerder daalden. Het roept het 
gevoel van verandering op. De flugelhorn klaagt 
zijn nood in een eerste cadenza, gevolgd door de 
repiano cornet. Een tweede cadenza voor solo 
hoorn en euphonium leidt naar een reprise van het 
begin van het werk. Ook de ritmische scenes keren 
terug, maar in een andere volgorde en met een 
duidelijk andere insteek. De vloek is opgeheven en 
de overwinning is aan degene die Tyrfing bezit. Het 
einde is glorieus.

In 2008 ontmoette ik Jacob Larsen tijdens een 
invalbeurt bij de Yorkshire Coöp Band. Larsen 
(1976) is op dat moment dirigent in Aarhus, 
Denemarken, en freelance muzikant, maar heeft 
grootse plannen voor een carrière als componist en 
arrangeur. Korte tijd later wordt hij aangesteld als 
dirigent bij de beroemde Stavanger Brass Band. De 
eerste arrangementen van zijn hand zijn natuurlijk 
voor deze band en vervolgens pakt hij ook het 
componeren serieus op en richt hij Brassfactory op 
om zijn eigen muziek uit te geven. Ook verschijnt 
zijn muziek op de CD Travels van de Tredegar 
Town Band onder leiding van Ian Porthouse. Met 

Bertrand Moren.
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The Saga of Tyrfing heeft hij alvast een populair 
werk op zijn naam staan. Kortgeleden gingen 
alweer twee nieuwe werken van hem in première. 
De verschillen in de uitvoeringen zullen ook voor 
het publiek gemakkelijk waarneembaar zijn, de 
muziek is toegankelijk en bevat diverse sferen en 
grote contrasten. De band die het verhaal met al zijn 
gebeurtenissen in de akoestiek van TivoliVreden-
burg het best weet neer te zetten doet een goede 
gooi naar de titel. 

Een symfonie aan variaties
Als er een werk uit het oeuvre van John Golland 
is waarmee hij wordt geassocieerd, dan is dat 
wel Sounds. Geschreven in 1973 is dit zijn eerste 
grote werk voor brassband en naar eigen zeggen 
een van zijn meest avontuurlijke. Geschreven in 
opdracht van de Ustermusiktage in Zwitserland 
beleeft het werk in oktober 1974 zijn wereldpre-
mière door de Nationale Brassband (voorloper 
van Amsterdam Brass) onder leiding van Mein-
dert Boekel. Tijdens de wereldpremière speelt 
Harro Groenman mee op trombone. Hij vertelt 
dat met Sounds nog een ander werk in première 
ging tijdens de concertreis naar Zwitserland, 
namelijk Constructions van Meindert Boekel. 
Beide voor die tijd modern klinkende werken 
werden enthousiast ontvangen door het Zwitser-
se publiek. Anekdotisch is dat voor Sounds een 

behoorlijke bezetting van het slagwerk nodig 
is. In de vroege jaren zeventig is dat nog niet 
gebruikelijk en John Golland speelt daarom ook 
zelf mee tijdens de tournee. 

Sounds is niet geschreven als een wedstrijdstuk: 
zo ontbreken bepaalde elementen die vaak in 
dit soort werken gebruikt worden, bijvoorbeeld 
solo’s. Mede daardoor wordt het pas in 1993, kort 
voor het overlijden van Golland, geselecteerd als 
verplicht werk voor een groot kampioenschap: de 
Europese Brassband Kampioenschappen in Ply-
mouth. Daarna is het in 1996 verplicht tijdens de 
Britse Regionale Kampioenschappen en tot op de 
dag van vandaag wordt het nog steeds regelmatig 
als vrije keuzewerk in het repertoire genomen. 

Golland werd in 1942 geboren in Tameside, een 
streek die bekend staat om zijn brassbands. Als 
twintiger speelde hij euphonium in de Stalybridge 
Band. Hij studeerde aan het Royal Manchester 
College of Music en aan het Manchester Univer-
sity College of Education. Golland schreef veel 
brassbandmuziek, maakte er zelf bewerkingen 
van voor harmonieorkest en schreef ook muziek 
voor andere orkestvormen waaronder een symfo-
nie en twee strijkkwartetten. 

De titel van het werk is opvallend vaag en de 
ondertitel A Symphonic Study for Brass Bands 
maakt het ook niet veel duidelijker. De ope-
ningsakkoorden in gedempte alten en trom-
bones bestaan uit drie noten die onderling 
slechts een halve toon afstand hebben. Dit plukje 

noten wordt vervolgens gegoten in een kort the-
matisch fragment voor flugelhorn en euphoni-
um. Deze twee openingsfragmenten, de tweede 
een variatie op de eerste, vormen de centrale 
bouwstenen voor een reeks van symfonische 
variaties en kunnen de luisteraar het idee geven 
van een erg modern werk. 

Toch betreft het hier toegankelijke tonaal geschre-
ven muziek. Een mooie illustratie hoe Golland dat 
voor elkaar krijgt is de wals veel later in het werk, 
gezet in de g-mineur toonsoort, maar volledig 
opgebouwd uit de twee clustertjes noten van het 
begin van het werk. Elke variatie na de inlei-
ding, te beginnen met het cornettrio, is zonder 
uitzondering het resultaat van een of meerdere 
ontwikkelingsfases vergelijkbaar met het opgroei-
en van een kind. Wanneer we de groei van het 
melodisch en harmonisch materiaal volgen, wordt 
een stamboom zichtbaar waarbij elke generatie 
de karakteristieken draagt van zijn voorouders, 
maar toch een eigen unieke persoonlijkheid heeft. 
Zowel de relatie als de verschillen zijn dus onder-
werp van studie voor de bands. 

Een ander perspectief op het werk is dat van 
een vierdelige symfonie, waarbij het eerste en 
laatste deel het meest omvangrijk zijn. Deze 
zwaarwegende delen omsluiten twee midden-
delen, een lyrisch niet te langzaam deel en een 
wals, die al eerder werd genoemd en lichter van 
karakter is. Het coda kan omschreven worden 
als een familieportret, met een samenkomst van 
alle belangrijke thema’s voor een bijzondere 

Jan de Haan.

In de kampioensdivisie doorbrak Brassband De Bazuin Oenkerk vorig jaar de hegemonie van 

Brassband Schoonhoven.

72

BRASSIN  O



en beroemde fotosessie: de geluidseffecten die 
refereren aan de toonsoorten waarin de variaties 
geschreven zijn.

Met Sounds kiest de NBK-organisatie weer voor 
een behoorlijke opgave voor de eerste divisie. 
Een complex werk dat nog steeds mee kan op 
het kampioensdivisie-niveau en waar menig 
liefhebber voor naar Utrecht komt. De beste 
cornetsectie wordt in deze divisie extra beloond.

Op avontuur met de ontdekkingsreizigers
De kampioensdivisie wordt ter gelegenheid van het 
zevende lustrum verrast met een nieuw werk. Jan 
de Haan schreef recent het werk Terra Incognita, 
een echt wedstrijdstuk dat de Nederlands kampi-
oen straks in november zal aanwijzen. De Haan 
heeft al een aantal werken voor de Nederlands Bras-
sband Kampioenschappen geschreven waaronder 
Earthquake voor de jubileumeditie van 2005. De 
titel was voor Soli Brass, wat bijzonder was voor De 
Haan, die de band in het verleden heeft gedirigeerd.  

Jan de Haan ziet het levenslicht in 1951 in 
Warns en is al op jonge leeftijd actief als dirigent 
om daarna zijn werkgebied uit te breiden naar 
componeren, arrangeren en produceren. De op-
richting van De Haske Muziekuitgeverij draagt 
bij aan het feit dat hij een zeer bekende figuur is 
in de wereld van de blaasmuziek. Jan de Haan 
is ook gelauwerd met de BUMA Brass Award in 
2012. In 2014 kiest Brassband Schoonhoven 
zijn Metamorphosis als vrij werk voor deelname 
aan de Europese Kampioenschappen in Perth 
en dat is inspirerend genoeg om een nieuw groot 
werk te creëren en dat is Terra Incognita. 

Terra Incognita (Onbekend land) bestaat uit vijf 
doorlopende of elkaar direct volgende delen. 
Het eerste deel Journey into the Unknown (Reis 
naar het onbekende) slingert de luisteraar eeu-
wen terug de tijd in. Er klinkt een didgeridoo en 
dat geeft aan waar we ongeveer terecht zijn geko-
men. Links en rechts staan cornetten opgesteld, 
die met korte gedempte chromatische motiefjes 
de blik verruimen. Voor de band een cornet die 
trompetsignalen speelt, waarmee in vroeger tijd 
contact gemaakt werd met andere schepen en 
de wal, uit de achtergrond klinkt een echo. De 
uitwisseling van signalen gaat door en de eupho-
nium en alten nemen de signalen over, terwijl de 
steeds intensievere figuratie in de cornetten de 
spanning opvoert. 

In Land of Mountains and Streams (Land van 
bergen en rivieren) zijn we aan land gekomen. 
De muziek heeft een hoog tempo, is stuwend en 
wordt regelmatig ruw onderbroken door sterke 
passages in het groot koper. Een zeer technisch 
moeilijke melodische lijn in de hoorns geeft 
het gevoel van een jacht of een wilde rivier. Het 
is niet moeilijk om hier eigen beelden bij te 
krijgen en spannend is het zeker. De muziek zit 
vol effecten en de scenes volgen elkaar op met de 
snelheid van de tegenwoordige actiefilms. Hier 
is het voor de dirigenten zeker zaak om tekening 
te brengen in de vele pieken in de muziek. Als 
de spanning langzaam wegebt neemt ook het 
tempo af en krijgt de muziek een hymne-achtig 
karakter, te beginnen met een bastuba-kwartet 
dat overgenomen wordt door de hele band. De 
bastubasectie is in deze divisie genomineerd 
voor de sectieprijs. Als snel dienen nieuwe ge-

beurtenissen zich aan en de spanning loopt hoog 
op. Een nieuwe variatie op het materiaal leidt tot 
een apotheose, maar nu heel ritmisch neergezet 
met een hoofdrol voor de zweep. De ritmiek ijlt 
nog na voordat vibrafoon en cornet de band in 
Dessert Land (woestijnlandschap) brengen. 

Dit derde deel is een betrekkelijk kort deel in een 
langzaam tempo. Het doel is om hier een klagen-
de en mysterieuze sfeer op te roepen. De muziek 
wordt gekenmerkt door een opstapeling van soms 
wel zeven dicht bij elkaar liggende tonen. Aan 
het eind van het deel zijn euphonium en hoorns 
spreekwoordelijk roepende in de woestijn. 

In hetzelfde trage tempo trekken we het Land 
of Enchantment (Betoverend land) binnen. De 
componist kiest ervoor om ruim baan te geven aan 
de euphoniumspeler van de band. Een technisch 
lastige, maar niet extreem hoge of lage solo waarbij 
veel vrijheid wordt gegeven aan de solist, die aan 
het einde van de solo gezelschap krijgt van de 
solocornet. De solocornet neemt het stokje over 
met een solo gebaseerd op hetzelfde materiaal, iets 
korter en resulterend in een nog langzamer tempo. 
De schoonheid van het landschap wordt voelbaar 
in de hoornsolo, waarbij de flugelhorn aansluit en 
die uiteindelijk wordt voortgezet door de sopraan 
cornet. Een nieuwe spanningsopbouw leidt tot 
grote hartstocht. De vraag is of deze passie goed 
afloopt, want wat volgt is treurmuziek en een 
korte declamatie van de trombone. 

De titel van het laatste deel, Land of Ice and Fire 
(Land van ijs en vuur), zal de nodige associa-
ties oproepen bij fans van de TV-serie Game 
of Thrones. De muziek beschrijft een land van 
uitersten: wild, ruig, onherbergzaam. Thema’s 
volgen elkaar opnieuw in hoog tempo op. Er 
worden elementen uit eerdere delen terugge-
haald. Soms zijn de keuzes duidelijk, zoals bij de 
brede melodie die over de figuratie heen ligt en 
de lijn bepaalt, maar er zijn ook passages waar 
het interessant is te horen wat de afwegingen en 
keuzes van de bands zullen zijn. Daarmee is het 
qua dynamiek een komen en gaan van vooral 
sterke volumes en ook daar is de vraag wie het 
best gebruik maakt van de akoestiek in Tivoli-
Vredenburg, die duidelijk zijn grenzen heeft. In 
al dat geweld mogen flugelhorn en trombone 
opveren en nog een solo brengen. Dan is het 
met een aantal flashbacks naar eerdere thema’s 
richting finale. Nog een keer komt een langzaam 
tempo terug, maar dan is het in razende vaart 
naar het einde, waar pauken en grote trom het 
laatste woord hebben.  

De Bazuin B legde vorig jaar beslag op de zege in de tweede divisie.
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Voor het eerst was het deelnemersveld aange-
vuld met de best presterende niet-Britse band 
op de Europese Kampioenschappen. Dit keer 
zijn dat de Zwitsers van Bürgermusik Luzern. 
Een goede uitvoering levert een achtste plaats 
op in een veld van achttien. Prijzen zijn er voor 
Black Dyke, al zullen ze de zesde plaats als een 
nederlaag ervaren na de successen van het afge-
lopen jaar. Met een wat plichtmatige uitvoering 
leggen ze het net af tegen het symfonische geluid 
van de Fodens Band onder leiding van Allan 
Withington. Verrassend was de vierde plaats van 
de Leyland Band met Thomas Wyss aan het roer. 
Een loting tussen diverse achterhoede bands zou 
ze geholpen kunnen hebben. 
Een net niet in topvorm Cory Band is nog altijd 
goed voor brons en nieuwe aanwinst Glynn 
Williams wint de prijs voor beste euphonium-
speler. Brighouse and Rastrick en een dansende 
David King vallen als combinatie voor het eerst 
in de prijzen bij The Open, maar de titel is voor 

Grimethorpe (foto), dat onder leiding van Ro-
bert Childs een zeer gedegen uitvoering neerzet, 
die dicht bij de partituur blijft en technisch knap 
is. Terugkerend principal Roger Webster wint 

de prijs voor beste cornet, Kevin Crockford die 
voor beste sopraan cornet. 
Erik Janssen gaf als dirigent van Woodfalls een 
Nederlands tintje aan deze editie. De band 
mocht voor het eerst in jaren weer meedoen aan 
dit topevenement. “Woodfalls is geen topband, 
maar door enorm hard werken heeft men het dit 
jaar gepresteerd om niet meteen weer te worden 
verwezen naar de Grand Shield competitie; iets 
waar men tevreden over mag zijn. De samenwer-
king met de band was uitstekend, en de band ziet 
me graag nog een keertje terugkomen”, aldus 
Janssen die verder onder de indruk was van 
het enorm hoge niveau en prachtige ambiance 
tijdens de ‘Open’. 

Na 24 jaar is de British Open titel eindelijk weer voor Grimethorpe Colliery. De laatste titel dateert 

uit 1991. In die tijd is Margaret Thatcher aan de macht en bezig alle mijnen te sluiten. Grimethor-

pe zette op 5 september in Symphony Hall te Birmingham volgens de jury de beste uitvoering 

neer van Reflections on Swan Lake, een eigen kijk van Stephen Roberts op het beroemde ballet 

van Tsjaikovski. Een werk dat na zijn succes van twee jaar geleden met Arabian Nights toch wat 

minder aansprak, maar de bands voldoende testte.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JOHN STIRZACKER 

Open Britse titel voor 
Grimethorpe Colliery

Uitslagen:
1. Grimethorpe Colliery (Dr Robert Childs); 2. Brighouse & Rastrick (Prof. David King); 3. Cory (Philip Harper); 

4. Leyland (Thomas Wyss); 5. Fodens (Allan Withington); 6. Black Dyke (Prof. Nicholas Childs); 7. Tredegar (Ian 

Porthouse); 8. Brass Band Burgermusik Luzern (Michael Bach); 9. Co-operative Funeralcare (Allan Ramsay); 

10. Flowers (Paul Holland); 11. Fairey (Garry Cutt); 12. Rothwell Temperance (David Roberts); 13. Milnrow 

(Mark Bentham); 14. Desford Colliery (Tom Davoren); 15. Hammonds Saltaire (Morgan Griffiths); 16. Woodfalls 

(Erik Janssen); 17. Carlton Main Frickley Colliery (Phillip McCann)*; 18. Kirkintilloch (Russell Gray)*.

* Bands dienen zich via de Grand Shield te plaatsen voor deelname in 2016.

74

BRASS (INTER)NATIONAAL NIEUWSBRASSIN  O





Voor veel beroepsmusici is het een droom om van kamermuziek te kunnen leven 

en eigenlijk is dat alleen weggelegd voor ‘strijkers’. Die droom is voor professionele 

koperblazers vrijwel onmogelijk. Trombonist Zoltán Kiss had het geluk dat hij in de 

laatste fase van zijn studie in Warschau (Polen) in aanraking kwam met de Oos-

tenrijkse formatie Mnozil Brass. Sinds 2005 werkt hij nu alweer 10 jaar samen met 

Mnozil Brass en heeft hij zich ontwikkeld tot een veelzijdig musicus die leeft van 

kamermuziek in grote zalen. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN • FOTO’S: BEN CRUIMING

Veelzijdig performer: 
Zoltán Kiss
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Korte Bio
Zoltán Kiss is geen onbekende in de muziek-
wereld. De in 1980 geboren Hongaar was 
eigenlijk voorbestemd om balletdanser te 
worden. “Mijn moeder wilde me na verplich-
te blokfluitlessen op ballet doen maar daar 
heb ik me tegen verzet”, zegt Zoltán lachend. 
Hij werd ingeschreven op de muziekschool 
van zijn thuisstad Budapest. Zoltán wilde en 
probeerde vele verschillende instrumenten 
op de muziekschool: van slagwerk, trompet, 
piano en klarinet tot de euphonium. Vanaf 
twaalfjarige leeftijd komt hij aan zijn muzikale 
trekken op de trombone. Op de jonge leeftijd 
van 14 jaar startte hij op een Hongaarse 
militaire muziekschool toen hij twee jaar later 
naar Warschau (Polen) verhuisde om daar aan 
het Chopin Conservatorium te gaan studeren. 
Hij won daar Poolse nationale jeugdconcour-
sen, een studiebeurs en zowel het junioren- als 
senioren Poolse Trombone concours. Zijn 
echte doorbraak kwam toen hij in 2005 werd 
uitgenodigd om auditie te doen voor Mnozil 
Brass en werd aangenomen. Sinds 2005 toert 
hij met Mnozil en geeft met hen 100 concer-
ten per jaar over de hele wereld.
 
Wennen
Het is voor Zoltán Kiss wel wennen om te 
starten bij Mnozil Brass. “Ik ben klassiek op-
geleid en dat betekent dat je voornamelijk van 
blad speelt. Het was toen wel schrikken om 
erachter te komen dat Mnozil vrijwel niets op 
papier heeft staan”, lacht Zoltán Kiss. “Ik weet 
nog goed dat ik in voor mijn eerste concert 
van Mnozil (live op de Oostenrijkse radio) 
een paar dagen kreeg om me de show eigen 
te maken. Ik kreeg alleen een dvd…, ik heb 
letterlijk dag en nacht aan de tv gekluisterd 
gezeten samen met mijn trombone”. 
De klik tussen de leden van Mnozil Brass 
voelt, vanaf het begin van de samenwerking, 
goed en het plezier spat ervan af. Zoltán Kiss 
is niet meer weg te denken uit Mnozil Brass 
en hij heeft zich ontwikkeld tot een van de 
sterren van het ensemble. “Het is gewoon 
ontzettend leuk om bezig te zijn met Mnozil 
Brass”, zegt Kiss. “Een fout maken bestaat 
eigenlijk niet meer; het past allemaal binnen 
het idee van chaotische improvisatie. We zijn 
veel meer bezig met humor, grappen en zaken 
uitproberen in de show en kijken dan hoe het 
publiek op iets reageert. We improviseren 
eigenlijk constant in een soort van geplande 
chaos en dat is ontzettend leuk om met elkaar 
te doen”, aldus Zoltán Kiss. 

Techniek
“Uiteraard komt er naast het performen ook 
een heleboel techniek kijken bij optredens 
van Mnozil Brass. Ik heb veel geleerd van lead 
trompet spelers over projectie en het maken 
van veel (of luid) geluid. Dat is bij Mnozil erg 
belangrijk want je hebt niet alleen volume nodig 
maar ook veel uithoudingsvermogen om de 
shows vol te kunnen houden. Trompettisten met 
name in de lichte muziek verwisselen nog wel 
eens van mondstuk naar een kleiner model om 
harder of hoger te kunnen spelen. Dat idee van 
een smallere luchtweg kan natuurlijk niet tijdens 
een show. Je kunt misschien het formaat van je 
mondstuk niet wijzigen tijdens het spelen maar 
natuurlijk wel je mond. Van trompettisten leerde 
ik hoe je met je tong en de vorm van je mond 
ook je luchtstroom kunt beïnvloeden zonder dat 
je aan je embouchure hoeft te sleutelen. Zo kun 
je heel geprojecteerd spelen en houd je het ook 
lang vol; het kost je niet je embouchure”, doceert 
Zoltán Kiss. 

De wil om te blijven verbeteren
Zoltán Kiss ontwikkelde zich tot een veelzijdig 
performer met een drive om zichzelf te blijven 
verbeteren. Zo bleef bij zich ontwikkelen in 
zijn trombone speltechniek en liet zich sterk 
inspireren door leidende trompet spelers. Zijn 
bereik op de bastrombone is spectaculair en 
vrijwel ongeëvenaard net als zijn technische 
kunnen op het instrument. Het leidde tot vele 
uitnodigingen als solist, docent of jurylid. Hij 
onderscheidde zich als excellent solist met 
drie indrukwekkende solo albums: Slideshow 
(2010), Rebelión (2011) en het funky album 
Non-Stop (2014) ieder met een totaal eigen 
karakter en idee. Tenslotte werd Zoltán in 2014 
aangesteld als Internationaal Trombone Tutor 
in het Philip Jones Centre for Brass aan het 
befaamde Royal Nothern College of Music in 
Manchester, United Kingdom. 

Verbetering
De drive naar verbetering beperkt zich bij Zoltán 
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Kiss niet alleen tot zijn technische capaciteiten. Zo 
is Kiss ook nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van een eigen instrument en een eigen mondstuk. 
Het instrument waar hij zijn handtekening onder 
zette is de Kissbone (2007) en de Kissbone X 

(2014). Door Kiss zelf ontwikkeld in samenwer-
king met het Oostenrijkse instrumentenmerk 
Schagerl. “Elke muzikant droomt van de kans om 
een eigen instrument te ontwikkelen dat helemaal 
op de eigen wensen en ideeën is toegespitst. Ik 
wilde graag een instrument dat een briljant geluid 
maakte, een perfecte intonatie had en dat ik vrij 

kon bespelen over alle registers heen”, aldus 
Zoltán. “Daarom hebben we bij dit instrument ei-
genlijk wat oude ideeën opgepoetst en een aantal 
innovaties doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een 
tweetal prima instrument. Het innovatieve X-ven-

tiel geeft het instru-
ment niet alleen zijn 
karakteristieke uiterlijk 
maar heeft tot doel 
om een gelijkmatige 
luchtdoorvoer en een 
minimale weerstand te 
faciliteren. 
 
Mondstuk
Naast instrumenten 
mocht Zoltán Kiss 
van de Duitse firma 
Lätzsch Custom Brass 

een mondstuk ontwikkelen. Hij nam daar de tijd 
voor want het kostte uiteindelijk twee jaar tot 
het definitieve model er was. Kiss is bijzonder 
enthousiast over het mondstuk: “het idee achter 
het mondstuk is veelzijdigheid. Het geeft me niet 
alleen de flexibiliteit die noodzakelijk is voor 
bijvoorbeeld Mnozil Brass, maar ook maakt vir-

tuositeit mogelijk en geeft het mondstuk me een 
goede klank in vrijwel elke akoestiek. Alleen een 
mondstuk met bijzondere eigenschappen bleek 
hiertoe in staat.” De Zoltán Kiss Edition van het 
Lätzsch Trombone mondstuk is een perfectie 
fusie van ebbenhout en koper. “Messing mond-
stukken geven heel veel projectie en controle 
maar dat gaat ten koste van boventonen. Om die 
reden hebben we op bepaalde plekken in het 
mondstuk messing weggehaald en hout toege-
past. Het meesterschap van Hans Mook (Lätzsch 
Custom Bras) mag niet onvermeld blijven. Hij 
willigde geduldig al mijn rare verzoeken in en 
het resultaat mag er zijn. Ik ben ongelofelijk 
trots op het mondstuk dat we samen ontwikkeld 
hebben”, besluit Zoltán Kiss. “ 
 
Toekomstige concerten
Zoltán Kiss is de komende maanden op veel 
plekken te horen en zien. Zo speelt hij in 
 september op het Artic Trombone Festival in 
Noorwegen en speelt hij met Mnozil Brass de 
komende maanden over de hele wereld. Met 
vele concerten van Oostenrijk tot Denemarken 
en van Italië tot een korte tour in en rond de 
Verenigde Staten.  

‘ We improviseren   
constant in een soort 
van geplande chaos’ 
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PROVINCIE DRENTHE

Requiem van Hidas in 
Grand Gala Classique
Vrijdag 20 november presenteert Orkestvereniging 

Hoogeveense Harmonie in theater- en congrescentrum 

De Tamboer het Grand Gala Classique. Hoogtepunt is 

de uitvoering van het Requiem (Frigyes Hidas) in sa-

menwerking met het Toonkunstkoor Hoogeveen en vier 

professionele zangsolisten. Het is het enige requiem 

dat speciaal voor deze bezetting is gecomponeerd. 

Het 60 leden tellende harmonieorkest speelt verder 

Marche Hongroise (Hector Berlioz), Hungarian Rhap-
sody no. 2 (Frans Liszt), O Magnum Mysterium (Morten 

Lauridsen) en Szvit Suite (Frigyes Hidas). Informatie: 

www.detamboer.nl.

Wilhelmina twirlt de klok rond
De majorettes en minirettes van de christelijke muziek-

vereniging Wilhelmina Hoogeveen gaan vanaf vrijdag 

6 november (19.00 uur) in het Wilhelmina Muziek 

Centrum 24 uur non-stop twirlen. Na een gezamenlijke 

start op vrijdag 6 november om 19.00 uur gaan de 

minirettes verder. In de loop van de avond nemen 

de majorettes het stokje over. De recordpoging sluit 

zaterdag 7 november (19.00 uur) met een gezamen-

lijke show. Met demonstraties en workshops willen de 

meiden geld inzamelen voor nieuwe wedstrijdpakjes. 

Slagwerk Event 
in Hollandscheveld
Sporthal De Marke in Hollandscheveld is zaterdag 

10 oktober (19.30 uur) voor de vierde keer op rij 

het decor van een slagwerkevenement. Malletband 

Juliana-De Bazuin Hollandscheveld/Nieuwlande, 

malletband Crescendo Sleen,MSE De Bergklanken 

Ruinerwold/Koekange en slagwerkgroep Energy X 

Zwartsluis brengen een breed repertoire variërend 

van klassieke tot populaire hedendaagse muziek. Het 

concert sluit met een gezamenlijke uitvoering van ruim 

zestig slagwerkers. 

Oranje verwelkomt 
euphoniumspeler Robbert Vos
Fanfare Oranje Assen krijgt zaterdag 21 november in 

het ICO-gebouw euphoniumspeler Robbert Vos op 

bezoek. In de middag geeft Vos een workshop voor 

euphonium- en baritonmuzikanten, mede mogelijk 

gemaakt door Sterling Musical Instruments. ’s Avonds 

treedt hij samen met slagwerker Niels Verbeek als 

het ensemble Silver Vibes op tijdens een concert van 

fanfare Oranje. Inschrijving voor de workshop: www.

buroreprise.nl. Informatie over het dubbelconcert: 

www.oranjeassen.nl.

Drentse swingband 
speelt première

Op tekst van Bertus Beltman, gemeentedichter van 

Emmen, heeft arrangeur en componist Henri Gerrits 

het Lied van Emmen gecomponeerd. Het stuk gaat 

zaterdag 24 oktober (19.30 uur) in première tijdens 

het symposium Hoe brengen we meer ‘swing’ in het 
jeugdbeleid van de amateurmuziek in de Grote Kerk 

van Emmen. Voor de uitvoering tekent de Swingband, 

een ad-hocbigband van amateurmuzikanten uit de 

regio. De repetities voor dit project zijn inmiddels 

begonnen. Meespelen in de Swingband is nog 

mogelijk. Aanmelden kan via www.swingband.info. De 

première vindt plaats tijdens een avondsymposium 

over jeugdbeleid. Sprekers zijn onder andere Bart van 

Meijl (voorzitter KNMO) en Reinout Douma (orkestlei-

der Noordpoolorkest). Overdag leidt dirigent Jasper 

Staps van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht de 

lichte muziekplay-in Sw!ng-!nn. Zo’n 60-80 muzikanten 

studeren een programma van lichte muziek in dat 

rond 16.30 uur wordt uitgevoerd. Informatie: www.

buroreprise.nl.

Triple Concert in 
Oosterhesselen
Zaterdag 31 oktober (19.30 uur) houdt muziekvereni-

ging Excelsior Oosterhesselen in sporthal De Goorn 

een Triple Concert. De drie blaasmuziekvormen worden 

vertegenwoordigd door brassband Excelsior Zalk (eer-

ste divisie), de in 2014 opgerichte regionale harmonie 

Symfonisch Blaasorkest Overijssel (SBO) en 

gastheer fanfare Excelsior Oosterhesselen.

Informatie: rubato@live.nl.

O K T O B E R

Za 10 HOLLANDSCHEVELD, SPORTHAL DE MARKE 19.30 UUR Slagwerk Event met Juliana-De Bazuin Hollandscheveld/Nieuwlande, Crescendo Sleen, de  Bergklanken  

   Ruinerwold/Koekange en Energy X Zwartsluis. 

Za 24 EMMEN, GROTE KERK 09.30 UUR Sw!ng-!nn 2015. Informatie: www.swinginn.info. 

Za 24 EMMEN, GROTE KERK  Symposium: Hoe brengen we meer ‘swing’ in het jeugdbeleid. Aanmelden: www.buroreprise.nl. 

Za 31 OOSTERHESSELEN, DE GOORN 19.30 UUR Triple Concert door Excelsior Oosterhesselen, Excelsior Zalk en SBO Overijssel. 

N O V E M B E R

Vr 06 / Za 07 HOOGEVEEN, WILHELMINA MUZIEKCENTR. 19.00 UUR Recordpoging 24 uur non-stop twirlen, majorettes en minirettes Wilhelmina Hoogeveen. 

Za 14 HOOGEVEEN, DE TAMBOER 11.00 UUR Concertwedstrijd MGD. 

PROVINCIE FLEVOLAND

O K T O B E R

Za 24 LELYSTAD, DE KOPLOPER  NBTA Twirl Academy. Informatie: www.nbta.nl. 

Zo 25 LELYSTAD, DE KOPLOPER  NBTA Twirl Academy. Informatie: www.nbta.nl. 

N O V E M B E R

Zo 15 LELYSTAD, DE KOPLOPER  NBTA Twirl Academy. Informatie: www.nbta.nl. 
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NBK try-out in Gorredijk 
De Spijkerpakkenband houdt vrijdag 30 oktober (19.00 

uur) in cultureel centrum De Skâns in Gorredijk een 

try-outconcert ter voorbereiding op de Nederland-

se Brassband Kampioenschappen (NBK). Alle vijf 

testpieces passeren de revue. De deelnemers zijn De 

Wâldsang Buitenpost (kampioensdivisie), De Spijker-

pakkenband Opsterland (eerste divisie), De Lofklank 

Ureterp (tweede divisie), Greidebrass Greidehoeke en 

De Nije Bazún Britsum (derde divisie), UDI Oosternij-

kerk, Wilhelmina Kollum en Blaast de Bazuin Oude- en 

Nieuwebildtdijk (vierde divisie). Informatie: www.

spijkerpakkenband.com.

Muziekles op Harlinger  
basisscholen 
Kinderen uit de groepen 4 van de basisscholen in 

Harlingen krijgen vanaf dit schooljaar muziekonderwijs 

onder schooltijd. De lessen worden afwisselend gege-

ven door de eigen groepsdocent en vakdocenten van 

muziekschool Ritmyk. De kinderen maken op een speel-

se manier kennis met muziek. Ze leren zingen, bewegen, 

luisteren en samen muziek maken met verschillende 

instrumenten. De organisatie is in handen van Akte2 

(www.akte2.nl), het projectbureau van muziekschool 

Ritmyk dat voor alle basisscholen in Harlingen het 

kunst- en cultuuronderwijs ontwikkelt en mogelijk maakt. 

Harlingen wil in 2018 muzieklessen mogelijk maken 

voor alle groepen van de basisscholen.

Donateursconcert 
door Constantia
De hoorn staat zaterdag 24 oktober (20.00 uur) in 

Greatebuorren in Menaam centraal tijdens het jaarlijks 

donateursconcert van fanfare Constantia Menaam. 

Tijdens het concert worden de onlangs aangeschafte 

nieuwe hoorns in de spotlights gezet. Het Northern 

Horn Ensemble verzorgt een gastoptreden.

Sânman & Sikke en 
Joost Wiersma in concert
Het duo Sânman & Sikke is zaterdag 17 oktober 

(20.00 uur) in De Ikker in Burgum te gast tijdens het 

concert van fanfare Joost Wiersma Jistrum. Sânman 

& Sikke wisselen meerstemmige songs van groepen 

als The Mills Brothers en Crosby, Stills, Nash & Young 

af met eigen muziek op Friese gedichten van onder 

anderen Fedde Schurer, Henk de Boer en Aggie van der 

Meer. Zij worden bij enkele nummers begeleid door 

blazers van Joost Wiersma. De gastheer speelt Festival 
Variations (Smith), Delphic Hymn and Dance (Gerds), 

Sunken Village (Sparke) en enkele werken uit het lich-

tere genre. Informatie: kaartverkoopjw@hotmail.com. 

Jubilaris bij Friese bond
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

heeft Gerk Slager gehuldigd voor zijn vijftigjarig jubi-

leum als muzikant. De jubilaris is lid van de Stedelijke 

Harmonie Dockum.

Try-out voor NBK 
in Gerkesklooster
Vrijdag 6 november (19.00 uur) komen in de Gerefor-

meerde Kerk te Gerkesklooster/Stroobos deelnemers 

uit alle divisies aan de start tijdens een try-out voor 

de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. De 

line-up: Blaas de Bazuin Oude en Nieuwebildtdijk 

(vierde divisie), Blaast de Bazuin Surhuisterveen en 

De Nije Bazún Britsum (derde divisie), Martini 

Brassband Groningen, Gloria Deï Gerkesklooster/

Stroobos en Constantijn Huygens Appingedam (twee-

de divisie), De Spijkerpakkenband Opsterland en 

Excelsior Zalk (eerste divisie), De Wâldsang Buitenpost 

en Provinciale Brassband Groningen (kampioensdivi-

sie). 

Jubileumconcert door 
fanfare Melodia Wijckel
De christelijke muziekvereniging Melodia Wijckel 

bestaat 85 jaar. Dat heuglijke feit wordt zaterdag 7 

november (20.00 uur) gevierd met een jubileumcon-

cert in de Paadwizer te Balk. Het muzikale menu omvat 

onder meer Excalibur (Jan Bosveld) waarmee Melodia 

vorig jaar de open Nederlandse fanfaretitel won. 

Verder klinkt Oranje (Carl Wittrock) waarmee Melodia 

succesvol was bij de muziekwedstrijd 200 jaar Konink-

rijk. Medewerking verlenen trompettist Friso Valkema 

(Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso), zangtalent 

Piet Kroes (The Voice Kids) en verteller en zanger Gerrit 

Breteler. Informatie: www.melodiawijckel.nl.

Zestien deelnemers op 
seniorenfestival van OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

houdt woensdag 14 oktober (9.05 uur) in De Flambou 

in Surhuisterveen het Noordelijk Senioren Festival. 

Zestien seniorenorkesten en -koren hebben voor 

deze dertiende editie ingeschreven. De deelnemende 

orkesten zijn: Koraalorkest Hymne Sneek, Brassband 

50+ Leeuwarden, Frysk Senioren Orkest Leeuwarden, 

Kennemer harmoniekapel Oud Goud Velsen, Echo der 

Golven Emmeloord, Gerrit Heeringa Orkest Leeuwar-

den, Provinciaal Seniorenorkest Groningen, Symfonisch 

harmonieorkest Fryslân H 2002 Mantgum. De orkesten 

worden beoordeeld door Jacob Slagter. Koraalorkest 

Hymne begeleidt cabaretier Ruurd Walinga in het op 

de melodie van Het Dorp geschreven Friese lied It 
Korps.

Concordia Balk omlijst 
spektakel Remys Flecht 
Streekharmonie Concordia Balk werkt zaterdag 17 

oktober (19.30 uur) in manege Gaasterland te Harich 

mee aan de voorstelling Remys Flecht. Het spektakel 

vertelt over de Belgische familie Collins tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Het verhaal wordt ondersteund 

met spel, beelden en paarden met ruiters. De sketches 

worden afgewisseld met passende muziek en liederen 

door onder andere Streekharmonie Concordia. Infor-

matie: www.concordiabalk.nl.

Concert in Harmony met 
zangeres Belle Perez
Vrijdag 30 oktober (20.00 uur) presenteert muziekver-

eniging De Harmonie Wolvega in het Victoria Park het 

jaarlijkse Concert in Harmony. Publiekstrekker is de in 

België opgegroeide Spaanse zangeres Belle Perez, on-

der meer bekend van Que viva la vida, de soundtrack 

van de animatiefilm Madagascar. Informatie: www.

harmoniewolvega.nl.

Looft den Heer met 
solisten in herfstconcert
Zaterdag 31 oktober (20.00 uur) houdt fanfareorkest 

Looft den Heer Oudega in it Ljochtbeaken het jaarlijkse 

herfstconcert. Het orkest speelt een programma met 

een knipoog naar de geschiedenis van het 925 jaar 

oude dorp Oudega. Solistische inbreng komt van trom-

pettist Saleem Khan (oud-winnaar Prinses Christina 

Concours) en organist Jochem Schuurman (winnaar 

muziekprijs Zilveren Viooltje). Informatie: www.looft-

denheeroudega.nl.
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Vrienden van Akkrum Live!
Naar het voorbeeld van de populaire concertserie 

Vrienden van Amstel Live! viert de Akkrumer fanfare 

Harmonie zaterdag 10 oktober (21.00 uur) het dertig-

jarig bestaan van de plaatselijke sporthal met Vrienden 

van Akkrum Live! Het orkest omlijst een programma 

met optredens van de Friese zanger Syb van der Ploeg, 

de Limburgse singer-songwriter Gé Reinders (foto), 

‘De stim fan Fryslân’ Piter Wilkens, zanger Jelle B, de 

Friese zangeres en multi-instrumentalist Elske de Wall, 

The Voice of Holland-deelnemer Johannes Rypma, 

singer-songwriter Brenda Bee en de band Box Of 

Chocolates. Informatie: tel.: 0566 - 65 21 96.

Najaarsconcert door 
Egerländer Oldehovekapel 
Egerländer en Böhmische polka’s en walsen vol dyna-

miek en verrassende samenklanken komen zondag 

18 oktober (15.00 uur) in dorpshuis Yn ‘e Mande te 

Tytsjerk voorbij tijdens het najaarsconcert van de 

Egerländer Oldehovekapel.

De kapel brengt onder meer een ode aan Ernst Mosch 

und seine Original Egerländer Musikanten. Informatie: 

www.oldehovekapel.nl.

Harmonie meets Fanfare
Symfonisch Harmonieorkest H2002 en de Jouster Fan-

fare concerteren zaterdag 31 oktober (20.00 uur) in 

sporthal De Stuit te Joure. Het uit 65 leden bestaande 

harmonieorkest, met voornamelijk 50-plussers uit alle 

windstreken van Friesland, speelt repertoire variërend 

van klassiek tot licht. De zestigkoppige Jouster Fanfare 

brengt alle facetten van de fanfareklank ten gehore 

van een symfonische ouverture tot een Hollandse 

medley.

Die Twa op bezoek 
bij 70 jaar Excelsior
Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule viert zater-

dag 7 november (20.00 uur) het zeventigjarig bestaan 

met een concert in De Oerdracht te Joure. Met een 

klassieke ouverture, concertmars, concourswerk en 

populaire muziek kijkt het orkest muzikaal terug op de 

afgelopen zeventig jaar. Samen met de Friese popfor-

matie Die Twa worden onder meer de nummers Fûgels 

en Eachcontact ten gehore gebracht. Informatie: www.

excelsior-ouwsterhaule.nl. 

Bugeldag bij 
Excelsior Schraard 
Fanfare Excelsior Schraard zet zaterdag 14 november 

in het Marne College in Bolsward de bugel in de 

schijnwerpers. Overdag verzorgen de bugelspelers Wil-

ly Krol en Thijs Musch masterclasses voor muzikanten 

van niveau A tot en met vergevorderd. In verschillende 

groepen worden speciale werken voor bugel ingestu-

deerd die aan het eind van de dag worden uitgevoerd 

voor publiek. ‘s Avonds geeft Excelsior Schraard een 

concert met Thijs Musch als solist. Informatie: www.

excelsior-schraard.nl.

Sternse Slotlanders 
in het nieuw
Showband Sternse Slotlanders Franeker bestaat 

zestig jaar. Ter gelegenheid van het jubileum hebben 

de showband en de jeugdband nieuwe uniformen 

gepresenteerd. Zaterdag 10 oktober houdt de band in 

sportcomplex De Trije samen met de Organisatie van 

Muziekverenigingen in Fryslân een mars- en showcon-

cours (zie voor meer informatie de voorbeschouwing 

op de najaarsconcoursen elders in dit blad). Op deze 

dag is tevens een reünie en een muziek- en sho-

wavond. Informatie: reunie60@sternseslotlanders.com.

O K T O B E R

Za 10 AKKRUM, SPORTHAL 21.00 UUR Concert Vrienden van Akkrum Live door fanfare Harmonie m.m.v. Syb van der Ploeg, Gé Reinders, Piter Wil- 

   kens, Jelle B, Elske de Wall, Johannes Rypma, Brenda Bee en Box Of Chocolates. 

Za 10 FRANEKER, DE TRIJE  Mars- en showconcours OMF. Organisatie: Sternse Slotlanders. 

Wo 14 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU  Noordelijk Senioren Festival OMF. 

Za 17 BERGUM, DE IKKER 20.00 UUR Concert door fanfare Joost Wiersma Jistrum m.m.v. Sânman en Sikke. 

Za 17 HARICH, MANEGE GAASTERLAND 19.30 UUR Voorstelling Remys Flecht met spel, beelden, paarden en ruiters, omlijst door Streekharmonie Concordia  

   Balk. www.concordiabalk.nl. 

Zo 18 TIETJERK, YN’E MANDE 15.00 UUR Najaarsconcert Egerländer Oldehovekapel. Informatie: www.oldehovekapel.nl. 

Za 24 MENALDUM 20.00 UUR Donateursconcert fanfare Constantia Menaldum. 

Vr 30 GORREDIJK, DE SKÂNS 19.00 UUR NBK try-out met De Wâldsang Buitenpost, De Spijkerpakkenband, De Lofklank Ureterp, Greidebrass Greide- 

   hoeke, De Nije Bazún Britsum, UDI Oosternijkerk, Wilhelmina Kollum, Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwe 

   bildtdijk, Informatie: www.spijkerpakkenband.com. 

Vr 30 WOLVEGA, VICTORIA PARK 20.00 UUR Concert in Harmony door De Harmonie Wolvega m.m.v. Belle Perez. Informatie: www.harmoniewolvega.nl. 

Za 31 OUDEGA, IT LJOCHTBEAKEN 20.00 UUR Herfstconcert door fanfare Looft den Heer Oudega-Smallingerland m.m.v. Saleem Khan en Jochem  

   Schuurman. Informatie: www.looftdenheeroudega.nl. 

N O V E M B E R

Vr 06 GERKESKLOOSTER/STROOBOS, GEREF.KERK 18.30 UUR NBK try-out met Blaas de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk, Blaast  de Bazuin Surhuisterveen, De Nije  

   Bazún Britsum, Martini Brassband Groningen, Gloria Deï’ Gerkeskloos ter/Stroobos, Constantijn Huygens  

   Appingedam, De Spijkerpakken Band Opsterland, Excelsior Zalk, De  Wâldsang Buitenpost en Provinciale  

   Brassband Groningen. 

Za 07 JOURE, DE OERDRACHT 20.00 UUR Najaarsconcert in kader van 70-jarig jubileum muziekverening Excelsior Ouwsterhaule. 
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Za 07 BALK, DE PAADWIZER 20.00 UUR Jubileumconcert door fanfare Melodia Wijckel. Informatie: www.melodiawijckel.nl. 

Zo 08 DONKERBROEK, ‘T WITTE HUIS 15.00 UUR Concert door Die Dorfplatz Musikanten Vledder. 

Ma 09 LEEUWARDEN, FRIES MUSEUM 20.15 UUR Kristallnacht 2015 CityProms door Frysk Fanfare Orkest, projectkoor CSG Bogerman en solisten Prins Claus  

   Conservatorium. Informatie: http://cityproms.nl. 

Za 14 BOLSWARD, MARNE COLLEGE  Masterclass bugel door Willy Krol en Thijs Musch. Informatie: www.excelsior-schraard.nl. 

Za 14 DRACHTEN, DE SPLITTING 10.00 UUR Concertconcours slagwerk OMF. 

Za 14 HIJUM, DE KAMPIOEN 20.00 UUR Concert door Crescendo Hijum Finkum met filmmuziek. 

PROVINCIE GELDERLAND

Gelderse topfanfares 
spelen in Ede
Het Gelders Fanfare Orkest (GFO) en fanfare Eendracht 

Eerbeek delen zaterdag 17 oktober (20.15 uur) het 

podium van Akoesticum in Ede. Het GFO speelt het 

nieuwe werk Glimpses of a Life (Harrie Janssen) dat 

door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

tot nu toe alleen voor een cd-opname is uitgevoerd. 

Verder klinkt het hedendaagse Walls come tumbling 
down (Steve Martland), Armeense Rhapsodie nr 3 (Al-

exander Comitas) en By the River (Jan Van der Roost). 

Bij Eendracht debuteert Jaap Musschenga als dirigent 

met Procession du Vendredi Saint (Henri Tomasi), Deep 
Harmony (Alfred Willering), Pentagram (Johan de 

Meij), Oblivion (Astor Piazolla) met solist Henk Wensink 

op sopraansaxofoon, Norwegian Blue (Philip Wilby) en 

Mercury (Jan Van der Roost). Informatie: www.gelders-

fanfareorkest.nl en www.eendracht-eerbeek.nl.

Muzikale topontmoeting in 
Gaanderen
Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (foto) en 

de Douane Harmonie Nederland ontmoeten elkaar 

zondag 8 november (15.00 uur) tijdens een concert in 

De Pol in Gaanderen. Gaanderen speelt ter voorbe-

reiding op de KNMO-concertwedstrijd in Zutphen 

onder meer Guggisberg (Rob Goorhuis) en The Fool’s 
Journey (Hans van der Heide). De semiprofessionele 

Douane Harmonie Nederland brengt Jupiter uit The 
Planets (Gustav Holst) en Libertadores (Oscar Navarro 

González) ten gehore. Verder klinkt met C’est Si Bon 

(Henri Betti), Brothers in Arms (Mark Knopfler/Dire 

Straits) en een Abba-medley (arr. Jasper Staps) een 

licht programma. Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. 

Openbare beëdiging 
in Apeldoorn
Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

verzorgt vrijdag 13 november (11.00 uur) op het 

Marktplein in Apeldoorn de muzikale omlijsting bij de 

openbare beëdiging van marechaussees. Tijdens deze 

militaire ceremonie leggen jonge marechaussees, die 

hun opleiding gevolgd hebben aan het Opleidings-, 

Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaus-

see in Apeldoorn, hun eed of belofte van trouw en 

gehoorzaamheid af. De Koninklijke Marechaussee 

biedt belangstellenden de kans om deze plechtigheid 

van dichtbij mee te maken.

Derde Veluwe Taptoe 
Indoor in Barneveld
Voor de derde keer op rij is de Veluwehal in Barneveld 

vrijdag 23 oktober (19.30 uur) het decor van de 

Veluwe Taptoe Indoor. Tijdens een twee uur durend 

programma presenteert Da Capo Lisse de shows 

Flowering the World en Jetzt Gehts Los, Jubal Zwolle 

Dreams: Emotions of Sleep, Excelsior Renkum A World 
of Music, Sint Sebastianus Gendt The 4 Elements Expe-
rience en malletpercussionband DBR Rhenen Mallets 
& Musicals. Sluitstuk vormt een gezamenlijk optreden 

met alle 160 muzikanten. Informatie: www.taptoe.info.

Uitwisseling OBK Brakel 
met WDV Clinge 
Zaterdag 14 november (20.00 uur) ontmoeten fanfare 

Oefening Baart Kunst (OBK) Brakel en fanfare Weldoen 

door Vermaak (WDV) Clinge elkaar tijdens een uitwis-

selingsconcert in Huis Brakel in Brakel. Het programma 

van OBK vermeldt onder meer Jericho (Bert Apper-

mont) en Composition VIII (Leon Vliex). Informatie: 

www.obkbrakel.nl.

Gelderse jubilarissen bij MBGF
Diverse Gelderse muzikanten vieren hun jubileum bij 

de Muziekbond Gelderland-Flevoland. Een overzicht.

Zestig jaar: Frans Wolterink, Bennie Wolterink, Leo 

Wolterink, Hugo klein Severt en Leo Koldeweij (Sint Jan 

Meddo/Winterswijk); Jan Lenderink en Joop Salarie 

(Advendo Lochem); Bertus Braakhekke (De Harmonie 

Gorssel-Eefde).

Vijftig jaar: Raymond Raben (Sint Jan Meddo/

Winterswijk); Minie Kleine Haar-Wassink (Advendo 

Lochem).

Veertig jaar: Frank Huls (Kunst na Arbeid Ulft); 

Dineke van der Horst (De Harmonie Gorssel-Eefde).

Najaarsconcert bij 
Sint Jan Meddo
Muziekvereniging Sint Jan Meddo houdt zaterdag 31 

oktober (19.30 uur) bij Spiekerman in Meddo-Winters-

wijk het najaarsconcert. Het jeugdorkest, de jeugdslag-

werkers, de majorettes, het slagwerkensemble en het 

fanfareorkest verzorgen een afwisselend programma. 

Tevens worden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet.

 

Dubbelconcert in Lievelde
Zaterdag 28 oktober (20.00 uur) verzorgen muziekver-

eniging Excelsior Eibergen en harmonie Sint Willibrord 

Lievelde een dubbelconcert in de Christus Koningkerk 

te Lievelde. Excelsior speelt Symfonie nr. 1, The Lord 
of the Rings (Johan de Meij). Sint Willibrord zet Marta 
Agustin (Pere Sanz Alcover), The Fools Journey, part 1 

(Hans van der Heide) en Machu Picchu, City in the Sky 

(Satoshi Yagisawa) op de lessenaars. 

Slagwerkgroep Crescendo 
met Stick Together
Slagwerkgroep Crescendo Hengelo geeft zondag 

25 oktober (15.00 uur) en vrijdag 13 november 

(20.00 uur) onder de titel Stick Together concerten 

in De Gruitpoort in Doetinchem. Op drums, percussie, 

marimba en andere, niet-alledaagse, instrumenten 

klinkt swingende hedendaagse muziek gecombineerd 

met zang van Marise den Bakker, Deborah Terlouw en 

Mieke en Els van Uum. Gastoptredens zijn er van Me-

lody Percussion Band Concordia Hengelo (25 oktober) 

en slagwerkgroep Beatrix Dinxperlo (13 november). 

Informatie: ticketscrescendo@gmail.com.
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KHO voor de vijfde keer 
in concertserie HRFSTWND
De Koninklijke Harmonie Oosterbeek (KHO) treedt 

zondag 25 oktober (15.00 uur) in Musis Sacrum te 

Arnhem voor de vijfde keer in successie op in de 

concertserie HRFSTWND. Het programma vermeldt de 

koraalbewerking Be Thou My Vision (David R. Gilling-

ham), Time Travels (Robert Thurston) en The Raven 
(Harrie Janssen). Gastorkest is dit keer de Bouw- en 

Infra Harmonie Nederland met Concert pour Trombone 

(Korsakoff/Zurmühle) met Hessel Veldman als solist, 

Portrait of a City (Philip Sparke) en Danzón no. 2 (Mar-

quez/Nickel). Informatie: www.harmonie-oosterbeek.nl . 

Maestro van Crescendo 
in Ermelo met prominenten
In een parodie op het succesvolle tv-programma Mae-

stro strijden zaterdag 31 oktober (19.30 uur) in het 

Kerkelijk Centrum vijf prominente Ermeloërs om de titel 

Maestro van Crescendo. Jan van den Bosch (wethou-

der), Nero de Boer (Nero Barbershop), Sjaak Teuwissen 

(predikant), Natalie Overkamp (Ermelo van NU) en 

Willemien Blankenaauw (Hema Ermelo) kruipen met 

begeleiding van de christelijke harmonie Crescendo 

Ermelo in de huid van de dirigent. Informatie: www.

crescendo-ermelo.nl.

O K T O B E R

Vr 09 EDE, EDESCHE CONCERZAAL 20.00 UUR Presentatie cd Triple Dutch door Kurios Klarinetkwartet. 

Zo 11 HUISSEN, OBC 14.00 UUR Slagwerkspektakel Volharding Huissen m.m.v. DCAP en Sla Je Slag Dieverbrug. 

Za 17 EDE, AKOESTICUM 20.15 UUR Concert door Gelders Fanfare Orkest en fanfare Eendracht Eerbeek. Info: www.geldersfanfareorkest.nl.

Vr 23 BARNEVELD, VELUWEHAL 19.30 UUR Veluwe Taptoe Indoor met Da Capo Lisse, Jubal Zwolle, Excelsior Renkum, Sint Sebastianus Gendt. 

Zo 25 ARNHEM, MUSIS 15.00 UUR Concertserie HRFSTWND door Koninklijke Harmonie Oosterbeek en Bouw- en Infra Harmonie Nederland. 

Zo 25 DOETINCHEM, GRUITPOORT 15.00 UUR Concert door Slagwerkgroep Crescendo Hengelo m.m.v. Melody Percussion Band Concordia Hengelo. 

Wo 28 LIEVELDE, CHRISTUS KONING KERK 20.00 UUR Try-outconcert Excelsior Eibergen en Sint Willibrord Lievelde. 

Vr 30 ZUTPHEN, DE HANZEHOF 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND door De Eendracht Aalten en Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging. 

Za 31 NUNSPEET, THEATER VELUVINE 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND door De Eendracht Wezep en Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers  

   Assen. 

Za 31 MEDDO-WINTERSWIJK, SPIEKERMAN 19.30 UUR Najaarsconcert Sint Jan Meddo/Winterswijk. 

Za 31 ERMELO, KERKELIJK CENTRUM 19.30 UUR Dirigentenwedstrijd Maestro door Crescendo Ermelo. Informatie: www.crescendo-ermelo.nl. 

Za 31 HATTEM, DE MARKE  Concoursoptreden volgens de concoursvorm ‘Jury aan huis’ door fanfare Ons Genoegen Hattem. 

Za 31 ‘T HARDE, MFC APERLOO  Open MBGF kampioenschap majorette en twirl voor solisten, duo’s, ensembles, (small) teams en grote  

   groepen. Inschrijfformulier: www.mbgf.nl. 

N O V E M B E R

Zo 08 GAANDEREN, DE POL 15.00 UUR Concert door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en de Douane Harmonie Nederland. 

Vr 13 APELDOORN, MARKTPLEIN 11.00 UUR Opluistering beëdiging jonge marechaussees door het Trompetterkorps van de Koninklijke  Marechaussee. 

Vr 13 DOETINCHEM, GRUITPOORT 20.00 UUR Concert door slagwerkgroepen Crescendo Hengelo en Beatrix Dinxperlo. 

Za 14 HAARLO, ’T STIELTJEN 20.00 UUR Concert door CMV Accoord Haarlo. 

Zo 15 DOETINCHEM, AMPHION 14.00 UUR Concertserie HRFSTWND door Union Zelhem en Dutch Ladies Orchestra m.m.v. Irma ten Brinke. 

PROVINCIE GRONINGEN

Jubileumconcert door 
In Corpore Wagenborgen
Muziekvereniging In Corpore Wagenborgen viert 

zaterdag 24 oktober (19.30 uur) in sporthal Weerland 

haar 45-jarig bestaan met een jubileumconcert. Het 

fanfareorkest en de melodypercussionband brengen 

een gevarieerd programma. De Groninger zanger 

Erwin de Vries zingt samen met In Corpore diverse 

succesnummers uit zijn repertoire. 

Muziekkorpsen Kanaalstreek 
trekken samen op
Zaterdag 10 oktober (13.30 uur) verzorgen muziekkorp-

sen uit de Kanaalstreek een gezamenlijke presentatie op 

het Molenplein in Ter Apel. Het negentig muzikanten tel-

lende orkest, bestaande uit leden van Amicitia Musselka-

naal, Con Spirito Stadskanaal, Crescendo Stadskanaal, De 

Harmonie Tweede Exloërmond en Ter Apeler Harmonie Ter 

Apel, speelt een populair programma. Ook zijn er geza-

menlijke optredens van de malletband en majorettegroep.

Hakim vertelt Peter en de Wolf
Fanfareorkest CWO Groningen speelt zondag 1 

november (14.30 uur) tijdens een kinderconcert in De 

Oosterpoort in Groningen het muzikale sprookje Peter 
en de Wolf (Sergej Prokofjev). De avonturen van het 

jongetje Peter worden verteld door Sesamstraat-acteur 

Hakim Traïdia (foto). Informatie: www.fanfarecwo.nl.

Amerikaan Stephen Bulla 
leidt avondplay-in
De Amerikaanse componist-dirigent Stephen Bulla leidt 

woensdag 11 november (19.00 uur) in het repetitie-

gebouw van Gruno’s Postharmonie in Groningen een 

play-in voor hafabra-muzikanten. Het play-inorkest 

gaat aan de slag met de werken Shipston Prelude, 

The Hetheridge Sketches en March Creole (onder 

voorbehoud) van de maestro zelf. Deze play-in wordt 

georganiseerd door Buro Reprise en De Haske Hal 

Leonard. Informatie: www.buroreprise.nl. 

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

Jannie Boven gehuldigd voor het vijftigjarig lidmaat-

schap bij De Woudklank Schildwolde. Koos van Dijken 

vierde zijn veertigjarig jubileum bij Wilhelmina Bedum. 
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Brassband Heman met 
straatmuzikant Moti
Moti Rymarczuk is Gronings bekendste straatmuzikant. 

Met zijn gitaar, basedrum en zijn kenmerkende grijze 

haardos is hij na dertig jaar niet meer weg te denken 

uit het Groningse straatbeeld. Zaterdag 17 oktober 

(20.00 uur) is hij in trefcentrum Bedum te gast tijdens 

het najaarsconcert van Brassband Heman. De presen-

tatie is in handen van Piet van Dijken van RTV Noord. 

Informatie: voorverkoop@brassbandheman.nl.

Benefietconcert voor Jolan
levert 2550 euro op
Honderden muzikanten van de muziekverenigingen 

Vios, Excelsior en Avanti uit Groningen, Mercurius 

Assen, CBS Spijk, muziekvereniging Oosterbroek, 

showband Marum, showband Concordia Zevenhuizen 

en boerenkapel De Harrekieten hebben met een bene-

fietconcert 2550 euro opgehaald. Het geld is bestemd 

voor de driejarige zieke Jolan uit Noordbroek die lijdt 

aan neuroblastoomkanker. Voor de behandeling in 

de Verenigde Staten is 60.000 euro nodig. De avond 

eindigde met een gezamenlijke vertolking van Let 
me Entertain You (Robbie Williams). Informatie: www.

zorgvoorjolan.nl.

O K T O B E R

Za 10 TER APEL, MOLENPLEIN 13.30 UUR Concert muziekkorpsen Kanaalstreek met Amicitia Musselkanaal, Con Spirito Stadskanaal, Crescendo  

   Stadskanaal, De Harmonie Tweede Exloërmond, Ter Apeler Harmonie. 

Za 17 BEDUM, TREFCENTRUM 20.00 UUR Najaarsconcert brassband Heman. 

Za 24 WAGENBORGEN, SPORTHAL WEERLAND 19.30 UUR Jubileumconcert door In Corpore Wagenborgen.  

N O V E M B E R

Zo 01 GRONINGEN, DE OOSTERPOORT 14.30 UUR Kinderconcert Peter en de Wolf door fanfareorkest CWO Groningen m.m.v. Hakim Traïdia. 

Za 07 GRONINGEN  Taptoe Groningen met opening door vier Groninger Brassbands. 

Wo 11 GRONINGEN 19.00 UUR Play-in voor hafabra-muzikanten door componist/dirigent Stephen Bulla.  Inschrijven: www.buroreprise.nl. 

PROVINCIE LIMBURG

DRUMPOP met 8e editie
Drumband Jong Nederland Horst houdt zondag 1 

november de achtste editie van het muziekevenement 

DRUMPOP. In een sfeervol aangeklede Mèrthal in Horst 

brengen diverse groepen en muziekverenigingen 

moderne, melodische en populaire slagwerkmuziek 

ten gehore. Deelnemers zijn Semper Avanti Grashoek, 

Sint Cecilia Milheeze, Pak Rammel Horst en Slag-

werk Ensemble Maasbree (SLEM). Informatie: www.

drumpop.nl.

Mariniers met Eric Vloeimans
Donderdag 12 november (20.00 uur) treedt de Mari-

nierskapel der Koninklijke Marine samen met trompet-

tist Eric Vloeimans op in de Rodahal in Kerkrade. In het 

programma Around the world in 90 minutes nemen 

orkest en solist het publiek mee op een muzikale trip. 

Informatie: www.parkstadlimburgtheaters.nl

Eerste Internationaal 
Slagwerk Festival bij Adams
Van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november 

houdt Adams Musical Instruments voor de eerste keer 

een internationaal slagwerkfestival. Gedurende de drie 

festivaldagen presenteren artiesten en docenten van 

wereldformaat bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort 

een interessant programma gericht op slagwerkers 

van alle niveaus. Op de zaterdagavond vindt in de 

concertzaal een groot galaconcert plaats. Informatie: 

www.adams-music.com. 

Lentekrans Linne eert 
beroemde vredestichters
In een concert rond het thema 70 jaar Vrede brengt 

harmonie Lentekrans Linne zondag 8 november 

(15.00 uur) in het cultureel centrum Don Bosco 

in Heel een eerbetoon aan vredestichters zoals 

Moeder Theresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Mahatma Gandhi en Dalai Lama. Centraal werk is The 
Peacemakers (Karl Jenkins), uitgevoerd samen met het 

Veldhovens Mannenkoor. De compositie is opgedragen 

aan allen die het leven lieten tijdens een gewapend 

conflict en in het bijzonder aan onschuldige burgers. 

De tekst bestaat uit uitspraken van wereldberoemde 

voorvechters voor vrede en liefde. Verder klinken The 
Holocaust (Morton Gould), Banja Luka (Jan de Haan), 

The Planets (Gustav Holst) en Liberty Fanfare (John 

Williams). Informatie: www.lentekrans.nl.

Sint Cecilia viert jubileum 
met C-Majeur
Harmonie Sint Cecilia Grevenbicht-Papenhoven pre-

senteert zaterdag 7 november (20.00 uur) in de Stads-

schouwburg te Sittard in het kader van het 115-jarig 

bestaan het muzikaal evenement C-Majeur. In een mix 

van genres treden de Limburgse bariton Sef Thissen, 

de soulzangeres Shirma Rouse, cornetsolist Harmen 

Vanhoorne van de Koninklijke Muziekkapel van de 

Belgische Gidsen en het koor Synoidos, harmonie en 

slagwerkgroep Sint Cecilia en het combo Dimension12 

in wisselende samenstellingen voor het voetlicht. De 

presentatie is in handen van Cyrille Niël en Sjef Schur-

gers. De harmonie speelt onder meer Toccata en Fuga 

en Libertadores, terwijl Harmen Vanhoorne Fortune’s 
Fool en Aranjuez uitvoert. Informatie: www.c115.nl.

Saxo 200+1 door 
Euregio Sax Orkest
Na het succes van het premièreconcert Saxo200+1 

voor een uitverkocht huis in Eupen (België) verzorgt 

het Euregio Saxophone Orchestra (ESO) zaterdag 

7 november een concert bij Adams Muziekcentrale 

in Ittervoort. Met 35 tot 50 saxofonisten, allen uit de 
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Euregio Maas-Rijn, is het orkest uitgegroeid tot een van 

de grootste saxofoonorkesten. Onder internationale 

leiding verkennen de muzikanten nieuw gevarieerd 

repertoire van klassiek, swing, jazz, rock en popmuziek.

Rothem’s Harmonie 
met solisten
Zondag 18 oktober (15.00 uur) verzorgt Rothem’s 

Harmonie in De Stip in Meerssen een concert. Op 

het programma staat muziek uit de films At World’s 
End,  Pilatus en Mountain of Dragons. Samen met het 

koperkwintet klinkt Brass Experience en Concertino 

(John Cheetman). De solisten Christianne Neven en 

Davey Odekerken zingen liedjes uit bekende musicals. 

Informatie: secretaris@rothems-harmonie.nl. 

Benefietconcert door 
Sainte Cécile Eijsden
Muziek uit het hart! is de titel van een benefietconcert 

door de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden op 

dinsdag 13 oktober (20.00 uur) in Theater a/h Vrijthof 

in Maastricht. Samen met Limburgse artiesten zoals 

Gé Reijnders, Frans Pollux, Jack Vinders, Sef Thissen, 

Hubert Delamboye, Brigitte Heitzer, Imke Heitzer, Enrico 

Delamboye, Pascal Pittie, Claudia Couwenbergh, 

Christiaan Moolenaars, Veerle Winkelmolen (Francis) 

en jazzband Marc Huynen wordt geld ingezameld voor 

projecten van Health Foundation Limburg Hart- en 

vaatziekten. De presentatie is in handen van L1-pre-

sentatrice Fabiënne Nijsten. 

Informatie: www.saintececile.nl. 

Colours of Music door 
Concordia Ittervoort
Fanfare Concordia Ittervoort verzorgt zaterdag 7 no-

vember (20.00 uur) in cultureel centrum De Mortel de 

dertiende editie van Colours of Music met een Oosten-

rijks programma. Medewerking verlenen Thijs Claessen 

(alpenhorn), de jonge accordeonist Kyle Schielen en 

zanger/entertainer Dieter Koblenz. 

LBM huldigt 
Melickse jubilarissen
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

heeft Herman Kamperman, Annie Schmitz-Wolters en 

Herman Frenken gehuldigd voor hun vijftigjarig muzi-

kantenjubileum bij harmonie Concordia Melick. Paul 

Pelzer, Peter van Wandeloo, André Wenteler en Marien 

den Boer ontvingen een insigne voor hun veertigjarig 

jubileum bij de Melickse vereniging.

Jubileumfeest De Maasoever 
Roosteren met promsconcert
Fanfare De Maasoever en carnavalsvereniging De 

Borchgrave Roosteren vieren samen respectieve-

lijk hun 130-jarig en 3x11-jarig bestaan met een 

feestweekend in de Royal Albert Zaal bij sportpark De 

Heilige Kamp te Roosteren. De inbreng van de fanfare 

bestaat uit een promsconcert met de titel Friday Night 
op vrijdag 13 november (20.30 uur). Artiesten zoals 

Geralt van Gemert, Guido & Martin van De Schintaler 

en Britt Eberson (Holland’s got Talent) brengen met 

begeleiding van de fanfare en het Echter Revuekoor 

een populair programma. Informatie: www.jubileum-

feestroosteren.nl.

De Schintaler in Ubachsberg
Op uitnodiging van fanfare Sint Cecilia Ubachsberg 

treedt de Tirolerfeestband De Schintaler vrijdag 23 

oktober (20.00 uur) op in fanfarezaal De Auw Sjoeël in 

Ubachsberg. Doordat enkele leden van De Schintaler 

spelen in het orkest van André Rieu is de complete 

groep niet vaak te zien. Het optreden in Ubachsberg is 

het derde en meteen ook het laatste optreden in 2015. 

Informatie: www.fanfareubachsberg.nl.

Slagwerkfestival bij 
Sint Jan Sittard-Leyenbroek
Fanfare Sint Jan Sittard-Leyenbroek zet zondag 11 

oktober (11.00 uur) het zestigjarig jubileum van de 

slagwerkgroep luister bij met een slagwerkfestival in 

Fanfarezaal Leyenbroek te Sittard. Behalve de jubile-

rende vereniging komen negen slagwerkgroepen aan 

de start. De optredens worden beoordeeld door jurylid 

Rob Janssen. Informatie: www.fanfaresintjan.com. 

Jong talent in Something ELLs 
Fanfare Ellona Ell biedt jonge talenten uit de regio een 

podium. Tijdens de tweede editie van Something ELLs 

op vrijdag 6 en zaterdag 7 november krijgen twintig 

jongeren de kans om met begeleiding van het fanfa-

reorkest, een band en het koor Join Us op te treden. 

Een grote variatie aan muziekstijlen, van Soldaat van 

Oranje tot Kenny B en nummers uit de film Frozen, 
komt voorbij. Informatie: www.ellona.nl.

The Best of Gerlachus 
The Best of Gerlachus - al 110 jaar springlevend is 

de titel van een concert waarmee harmonie Sint 
Gerlachus Oirsbeek het 110-jarig bestaan 
herdenkt. Een selectie van werken uit de historie van 

het orkest zoals The Phantom of the Opera, Elisabeth, 

Wicked, muziek uit de film Frozen en Sinatra in Concert 
passeert zaterdag 7 november (20.00 uur) in party-

centrum De Oirsprong de revue. Vocale medewerking 

komt van Marleen Rutten en Erik Moonen. 

Concordia Meterik 
maakt tijdreis door De Peel
Legendarische fanfaremuziek, filmbeelden, lichteffecten, 

zang, dans, figuranten en vertellers laten 12, 13, 14 

en 15 november (20.00 uur) in de kerk in Meterik de 

geschiedenis van de Peel herleven tijdens de muzikale 

voorstelling Sagas. Muziekvereniging Concordia Meterik 

werkt voor deze vernieuwende voorstelling samen met 

filmamateurs van filmclub ’t Lenske uit Sevenum, speci-

alisten op het gebied van hightech licht en geluid van 

Houben Souren Verhuur en Up-Stage, toneelvereniging 

Tovri Meterik, zangtrio BAM, blokfluitensemble Syrinx, 

troubadours ParelMoer en verteller Romé Fasol. Het pro-

gramma vermeldt muziekwerken zoals Sagas, Rubicon, 

Aurora, Schindler’s List, La Flat Flayan en Sunken Village. 

Informatie: http://sagas.concordiameterik.nl.

Federatief concerttreffen 
in Bemelen
Harmonie Sint Laurentius Bemelen houdt zaterdag 31 

oktober (19.00 uur) in het Gemeenschapshuis van 

Bemelen het 56e concerttreffen onder auspiciën van 

de Muziekfederatie Limburg Zuid West. De deelnemers 

zijn harmoniecombinatie Berggalm Noorbeek/Oude 

Harmonie Sint Cecilia ’s-Gravenvoeren (België), fanfare 

Sint Blasius Cadier en Keer, harmonie Sint Laurentius 

Bemelen en fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid. De 

beoordeling is in handen van Rob Goorhuis. Informatie: 

www.stlaurentiusbemelen.nl. 

Muziekavond bij Sint Hubertus
Fanfare Sint Hubertus Maastricht houdt zondag 10 

oktober (16.30 uur) in Centre Manjefiek Malberg een 

muziekavond. Voor het voetlicht treden drumband Sint 

Cecilia Kanne, Koninklijke fanfare Sint Cecilia Kanne, 

fanfare Sint Hubertus Maastricht, pianiste Xuanxuan, 

de Koninklijke harmonie Sint Isidorus Rijkhoven en 

kapel Laat en Zaat.

Sint Cecilia huldigt jubilarissen
De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Mheer luistert 

zondag 8 november (10.00 uur) in het kader van het 
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jaarfeest de hoogmis in de Sint Lambertuskerk op. 

Na afloop is er een receptie waar vijftien jubilarissen 

worden gehuldigd.

Circus Habracadabra 2.0
Zondag 8 november (13.30 en 15.30 uur) presenteert 

de Kerkelijke Harmonie Sint Joseph 1880 in samen-

werking met de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk 

(PSW) en circus Tadaa! een circusprogramma waarin 

cliënten van de stichting PSW (mensen met een ver-

standelijke beperking) spannende en verrassende acts 

opvoeren. Het clublokaal aan de Schuttebeemd wordt 

hiervoor omgebouwd tot circuspiste. Het harmonie-

orkest tekent voor de muzikale omlijsting. Informatie: 

www.harmonieweert.nl. 

Caldenbroich Music Night 
in Grubbenvorst
Zaterdag 7 november (20.00 uur) is ’t Haeren in 

Grubbenvorst het decor van de zesde editie van Cal-
denbroich Music Night. Aan het promsconcert werken 

harmonie en slagwerkensemble Sint Joseph Grub-

benvorst, popzanger Roy Verbeek, zanger/gitarist Joep 

Thijssen en de zangroep Angels Rule mee. Informatie: 

www.caldenbroichmusicnight.nl.

Eijsden en Obbicht: 
slagwerk op topniveau
Alle facetten van de slagwerkmuziek, van ongestemd 

tot melodisch slagwerk, komen zondag 25 oktober 

(14.00 uur) aan bod tijdens een ontmoeting tussen de 

slagwerkensembles van de Koninklijke Oude Harmonie 

van Eijsden (foto) en harmonie Concordia Obbicht in 

de zaal van KOH Eijsden. Wereldkampioen Concordia 

speelt werken van Etiënne Houben, Vincent Cox, Gian 

Prince, Sam Gevers en Reimer-Jan Rondaan. Onder 

meer de compositie Fantasia (Vincent Cox) waarmee 

het ensemble dit jaar het Open Nederlands Slagwerk 

Kampioenschap won. Meervoudig Limburgs en Neder-

lands kampioen KOH Eijsden speelt muziek van Menno 

Bosgra, Vincent Cox, Mathijs van Driel en Eric Peel, 

waaronder Mystic Prophecy waarin het ensemble de 

combinatie aangaat met bugel en trombone.

Concertino met Valuas Venlo
Zaterdag 17 oktober (20.00 uur) presenteert muziek-

vereniging Valuas Venlo in ’t Raodhoes in Venlo de vijf-

de editie van de concertserie Concertino. Het publiek 

wordt tijdens een muzikale reis meegenomen naar 

onder meer de fictieve wereld van Game of Thrones, 

het Wenen van Strauss en de Highlands in Schotland. 

Medewerking verlenen (jeugd)brassband en percussi-

ongroep Valuas, een vijfkoppig combo, de zangeressen 

Jacqueline van Elsbergen, Daisy Gaspersz en Jaydie 

Rutten, figuranten van carnavalsvereniging De Kwas. 

Informatie: www.mvvaluas.nl.

Sint Jan biedt podium 
aan jeugdige solisten
De jeugd staat centraal tijdens het evenement Dorp-

Op-De-Planken-Junior dat fanfare Sint Jan Tungelroy 

zaterdag 17 (19.00 uur) en zondag 18 oktober 

(14.00 uur) op de planken zet in het gebouw van 

Sport- en Cultuurpromotie Tungelroy. Alle groepen van 

de lokale basisschool, het jeugdorkest Tung-Ell-Rooj, 

percussiegroep en fanfare Sint Jan, The Big Seven en 

diverse jeugdige solisten presenteren een programma 

met uitvoeringen van onder meer The Mickey Mouse 
March, The Flinstones, K3 Hitmix, Holiday for Tuba’s, The 
Joker en Rolling in the Deep. 

Sint Antonius Lomm 
bestaat 70 jaar
Harmonie St. Antonius Lomm leidt het publiek zaterdag 

17 oktober (20.00 uur) tijdens het jubileumconcert in 

gemeenschapshuis Pastoorshof met klassiek repertoire 

en musical-, pop- en filmmuziek door de zeventigjarige 

geschiedenis van de vereniging. Publiekstrekker is 

zanger Joep Reijnen, bekend van de Voice Kids. Tevens 

presenteert het orkest de nieuwe uniformen.

Podiumconcert bij 
Sainte Cécile in Eijsden 
Het trommel- en klaroenkorps van de Koninklij-

ke Harmonie Sainte Cécile Eijsden presenteert 

zaterdag 7 november 2015 (20.15 uur) in het 

Cultureel Centrum te Eijsden een gezamenlijk 

podiumconcert met trommel- en fluiterkorps 

Heide Swalmen. Sainte Cécile speelt in variabele 

bezettingen met natuurinstrumenten traditioneel 

en vernieuwend repertoire. Heide komt met veelal 

moderne muziekwerken die speciaal voor het korps 

zijn geschreven. Informatie: www.saintececile.nl. 

De famfaar Roermond
viert 125-jarig jubileum
Fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand Roermond (in de 

volksmond: de famfaar) viert deze maand het 125-jarig 

bestaan. Vrijdag 16 oktober (19.30 uur) is in gemeen-

schapshuis ’t Sjoolpaad een receptie en reünie met 

huldiging van jubilarissen. Zaterdag 17 oktober (20.00 

uur) speelt de Janse Bagge Band. Zondag 18 oktober 

(11.30 uur) is een eucharistieviering in de Kapel 

in ’t Zand met medewerking van sopraan Margriet 

Laumen-Schlössels. Het feestweekend sluit met een 

optreden van Die Original Maaskapelle Wessem. 

O K T O B E R

Za 10 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 10.00 UUR Masterclass Actieve Ademhaling. Informatie: www.adams-music.com/events. 

Za 10 MAASTRICHT, CENTRE MANJEFIEK 17.30 UUR Muziekavond met Sint Cecilia Kanne, Sint Hubertus Maastricht, pianiste Xuanxuan, Sint Isidorus Rijkhoven  

   en Laat en Zaat. 

Za 10 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Cursus De Maestro met als thema: Het Concours, muzikale presentatie, resultaat, doel en middel. 

Zo 11 SITTARD, FANFAREZAAL LEYENBROEK 11.00 UUR Slagwerkfestival fanfare Sint Jan Sittard-Leyenbroek. Informatie: www.fanfaresintjan.com. 

Di 13 MAASTRICHT, THEATER AAN HET VRIJTHOF 20.00 UUR Benefietconcert Muziek uit het hart! door Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden, jazzband Marc  

   Huynen en Limburgse arftiesten Informatie: www.saintececile.nl. 

Vr 16 - Zo 18 ROERMOND, ‘T SJOOLPAAD   Jubileumweekend fanfare O. L. Vrouw in ’t Zand Roermond. 

Za 17 VENLO, ’T RAODHOES 20.00 UUR 5e Concertino door muziekvereniging Valuas Venlo. Informatie: www.mvvaluas.nl. 

Za 17 TUNGELROY, SPORT/CULTUURPROMOTIE 19.00 UUR Dorp-Op-De-Planken-Junior door het jeugdorkest Tung-Ell-Rooj, percussiegroep en fanfare Sint Jan, The Big  

   Seven, kinderen van de basisscholen en diverse jonge solisten.  

Za 17 LOMM, PASTOORSHOF 20.00 UUR Jubileumconcert 70 jaar Harmonie Sint Antonius Lomm m.m.v. Joep Reijnen (The Voice Kids). 
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Zo 18 HORST, ’T GASTHOÊS 20.00 UUR Concert door Koninklijke Harmonie van Horst en Excelsior Gemert. 

Zo 18 MEERSSEN, DE STIP PAST 15.00 UUR Concert door Rothem’s Harmonie. 

Zo 18 TUNGELROY, SPORT/CULTUURPROMOTIE 14.00 UUR Dorp-Op-De-Planken-Junior door het jeugdorkest Tung-Ell-Rooj, percussiegroep en fanfare Sint Jan, The Big  

   Seven, kinderen van de basisscholen en diverse jonge solisten.  

Zo 18 ROERMOND, DE ORANJERIE 10.00 UUR Concertwedstrijd LBM. 

Vr 23 UBACHSBERG, AUW SJOEËL  Concert door De Schintaler. 

Zo 25 ROERMOND, DE ORANJERIE 10.15 UUR Concertwedstrijd LBM. 

Zo 25 EIJSDEN, ZAAL K.O.H. 14.00 UUR Concert door slagwerkensembles Concordia Obbicht en Koninklijke Oude Harmonie Eijsden. 

Vr 30 - Zo 01 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Adams International Percussion Festival met concerten, workshops en clinics. Informatie: www.adams-mu- 

   sic.com/events. 

Za 31 BEMELEN, GEMEENSCHAPSHUIS 19.00 UUR Concerttreffen met Berggalm Noor beek/Oude Harmonie Sint Cecilia ’s-Gravenvoeren, Sint Blasius Cadier  

   en Keer, Sint Laurentius Bemelen en  Sint Gertrudis Sint Geertruid. Informatie: www.stlaurentiusbemelen.nl. 

N O V E M B E R

Zo 01 HORST, MÈRTHAL  Drumpop met Jong Nederland Horst, Semper Avanti Grashoek, Sint Cecilia Milheeze, Pak Rammel Horst en  

   Slagwerk Ensemble Maasbree (SLEM). Informatie: www.drumpop.nl. 

Vr 06 / Za 07 ELL  SomethingELLs 2.0 door fanfare Ellona Ell, een band en koor Join us. Informatie: www.ellona.nl. 

Za 07 ITTERVOORT, DE MORTEL 20.00 UUR Cross-over concertserie Colours of Music door fanfare Concordia Ittervoort m.m.v. Thijs Claessen (alpen 

   horn), accordeonist Kyle Schielen en zanger entertainer Dieter Koblenz. 

Za 07 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Concert trilogie SAXO200 +1 door het Euregio Saxophone Orchestra (ESO). Informatie: www.adams-mu- 

   sic.com/events. 

Za 07 WIJLRE, WIELDERHOES 19.30 UUR Jubileumconcert door drumband harmonie Sint Gertrudis Wijlre m.m.v. slagwerkgroep DrumZ. 

Za 07 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 20.15 UUR Podiumconcert trommel- en klaroenkorps Sainte Cécile Eijsden en fluit- en tamboerkorps Heide Swalmen. 

Za 07 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 10.00 UUR Selmer Klarinetdag Ittervoort o.l.v. Roeland Hendrikx. Opgave: www.selmer.nl. 

Za 07 SITTARD, STADSSCHOUWBURG 20.00 UUR Concert C-Majeur in kader van 115-jarig bestaan harmonie Sint Cecilia Grevenbicht-Papen hoven m.m.v.  

   zanger Sef Thissen, zangeres Shirma Rouse, cornetsolist Harmen Vanhoorne, koor Synoidos  Sittard en  

   Combo Dimension 12. Informatie: www.c115.nl. 

Za 07 OIRSBEEK, DE OIRSPRONG 20.00 UUR Concert in kader van 110jarig bestaan harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek. 

Za 07 GRUBBENVORST, ’T HAEREN 20.00 UUR Concert Caldenbroich Music Night door harmonie en slagwerkensemble Sint Joseph Grubbenvorst en  

   combo m.m.v. Roy Verbeek, Joep Thijssen en Angels Rule. Informatie: www. caldenbroichmusicnight.nl. 

Zo 08 HEEL, DON BOSCO 15.00 UUR Concertmiddag harmonie Lentekrans Linne met het Veldhovens mannenkoor. 

Zo 08 MHEER, LAMBERTUSKERK 10.00 UUR Opluistering H. Mis door Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Mheer met aansluitend huldiging  jubilarissen. 

Zo 08 WEERT, SCHUTTEBEEMD 132 13.30/15.30 UUR Concert Circus Habracadabra 2.0 door Kerkelijke Harmonie Sint Joseph 1880 i.s.m. cliënten van de stich- 

   ting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) en circus Tadaa! Informatie: www.harmonieweert.nl. 

Do 12 KERKRADE, RODAHAL  Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine m.m.v. trompettist Eric Vloeimans. 

Do 12 / Zo 15 METERIK, KERK 20.00 UUR Themaconcert Sagas, een muzikale tijdreis door de Peel door fanfare Concordia Meterik met  muziek,  

   filmbeelden, lichteffecten, zang, dans, figuranten en vertellers. Informatie: http://sagas.concordia meterik.nl. 

Vr 13 ROOSTEREN, SPORTPARK DE HEILIGE KAMP 20.30 UUR Promsconcert door fanfare De Maasoever m.m.v. CV De Borchgrave.  

Za 14 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Professionele mondstukaanmetingen door Henk Rensink. 

Zo 15 VENRAY, SPORTHAL DE WETTELING 13.00 UUR Mars-/concertconcours LBT. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Fons van Aert stopt na 50 jaar
Fons van Aert (71) heeft afscheid genomen als 

instructeur van de drumband van muziekvereniging 

Sint Martinus Achtmaal. De 71-jarige Van Aert heeft 

de band vijftig jaar geleid. Hij is tevens een van de 

oprichters. Van Aert leidde de Brabantse slagwerkers 

drie keer naar de federatieve landstitel. Voor zijn inzet 

voor de Achtmaalse muziekvereniging werd hij vorig 

jaar koninklijk onderscheiden. 

MEW viert 70-jarig bestaan
Muziekvereniging Eindhoven West viert zondag 18 

oktober (13.00 uur) het zeventigjarig bestaan met 

een jubileumdag in Het Ketelhuis in Eindhoven. Op het 

programma staan uitvoeringen van het jeugdorkest, 

het groot orkest en gastoptredens van dameszang-

groep KLOOS Westerhoven, Strijper Blaozers MEW en 

zanger/entertainer Lesley Lynch. Ook is er een reünie 

van oud-leden. MEW is opgericht op 21 juni 1945 door 

een groep enthousiaste muzikanten die soms letterlijk 

hun instrument deden opgraven voor het opluisteren 

van de bevrijdingsactiviteiten. 

Memories & Dreams 
voor Villa Pardoes
Met de voorstelling Memories & Dreams zamelt Symfo-

nisch Blaasorkest Drunen geld in voor de interactieve 

muziektuin voor Villa Pardoes. In sporthal De Slagen in 

Waalwijk zet het negentig leden tellend orkest samen 

met zangtalenten, dansers en showartiesten een drie 

uur durend entertainmentprogramma op de planken. 

Publiekstrekkers zijn de musicalster Mariska van Kolck 

en zanger Nol Havens (VOF De Kunst). De voorstelling 

van woensdag 11 november is bestemd voor het 

bedrijfsleven. Vrijdag 13 en zaterdag 14 november zijn 

openbare voorstellingen. Verder verlenen de zangta-

lenten Carine en Saskia, Suzanne Brok, Thom Craane, 

Bianca de Vaan, jongerenmusicalgroep DJEMM! Waal-

wijk en kindermusicalgroep De Notenkrakers Waalwijk 
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medewerking. Informatie: www.memoriesanddreams.

nl.

Henk Mertens dirigent bij Con-
cordia
Muziekvereniging Concordia Berkel-Enschot heeft de 

Limburger Henk Mertens benoemd tot dirigent. Hij is 

de opvolger van Dirk van de Weijer die het Concor-

dia-orkest de afgelopen tien jaar leidde. Mertens is van 

huis uit klarinettist. Hij is al 15 jaar verbonden aan de 

Koninklijke Philharmonie in Bocholtz. Informatie: www.

mv-concordia.nl.

Play-in met de Marinierskapel 
in Bredase muzikanten
Amateurs ontmoeten professionals tijdens de play-in 

die de Federatie van Bredase Verenigingen voor 

Blaasmuziek zaterdag 14 november (9.00 uur) in 

de aula van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda 

organiseert voor leden van de Bredase blaasorkesten. 

Het ochtendprogramma wordt ingevuld met workshops 

per instrumentgroep onder leiding van leden van 

de Marinierskapel der Koninklijke Marine. ’s Middags 

volgt een gezamenlijke repetitie waarbij nagenoeg 

de volledige Marinierskapel aansluit. De dag eindigt 

met een openbare uitvoering van het ingestudeerde 

programma. Voor de play-in hebben circa honderd 

blazers en slagwerkers van Bredase muziekverenigin-

gen ingeschreven. 

Dorpenconcours voor 
slagwerkgroepen
In navolging van de dorpenconcoursen voor 

blaasorkesten zet Muziek & Vriendschap Riel zondag 

8 november (13.00 uur) in Ontmoetingscentrum De 

Leybron in Riel een vergelijkbaar treffen voor slagwerk-

groepen op touw. 

Deelnemers zijn de slagwerkgroepen Concordia Hilva-

renbeek, De Vriendschap Oost-, West- en Middelbeers, 

Sint Willibrordus Diessen, Oefening & Uitspanning 

Goirle en de organiserende vereniging.

Slagwerkgroep Concordia 
De Rips bestaat 60 jaar
De slagwerkgroep van muziekvereniging Concordia De 

Rips viert het zestigjarig bestaan. Vrijdag 6 november 

treden de jeugdslagwerkgroep Young Rhythm en het 

jubilerende korps op met een gastoptreden van de 

Drumbassadors. Zaterdag 7 november is er een feest-

avond en worden diverse jubilarissen gehuldigd.

Clarinet Choir sluit festival 
Zondag 25 oktober (15.00 uur) sluit het Piet Jeegers 

Clarinet Choir in Zalencentrum Prinsenhof in Best het 

festival Muzikale Oktober Best af met een programma 

rond het thema 70 jaar vrijheid. Populaire muziek uit 

de jaren 40 is speciaal voor het klarinetensemble 

gearrangeerd. Sopraan Olga van der Pennen zingt over 

(on)gehoorzaamheid en es-klarinettiste Nicole van 

Gogh vertolkt vier dieren in de Animals Suite (Marcel 

de Jonghe). Informatie: home.kpn.nl/pj-clarinetchoir.

Jubilarissen bij 
Brabantse muziekbond
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft 

Sjaan van Bergeijk en Dirry van der Pijl onderschei-

den voor hun zeventigjarig jubileum als muzikant. 

Beiden zijn lid van Nooit Gedacht Almkerk. De overige 

jubilarissen.

Zestig jaar: Frans van Elven, Henk Hultermans en 

Jos Martens (Kunst Na Arbeid Schijf).

Vijftig jaar: José van de Koevering en Jos van 

Bers (Drie Donken Den Dungen); Piet Tijssen (Kunst 

Adelt Hapert); Bep van Os-Kuijpers en Peter van Hout 

(Helmonds Muziek Corps); Jan Verheij (Nooit Gedacht 

Almkerk).

Veertig jaar: Liesbeth Leijten (De Eendracht 

Raamsdonksveer); Margreet Vermeulen (Vlijt en Een-

dracht Rijen); Jan Burmanje (Cornu Copiae Waalwijk).

Senioren presenteren 
circusconcert
Het Seniorenorkest Tilburg presenteert woensdag 21 
(20.00 uur) en donderdag 22 oktober (14.00 uur) 

in het MIDI-theater in Tilburg een circusconcert. Op 

het programma staat typische circusmuziek zoals 

A Day at the Circus, Zirkusfantasie en Salto Mortale, 

maar ook gouden hits zoals You’ll Never Walk Alone 

en Queen-Medley. Het duo Janneke & Carlijn zingt 

naast stemmige musicalsongs ook populaire liedjes 

zoals Valerie, Happy en A Night Like This. Jongleurs 

van WeJuggle vertonen circusacts. Informatie: www.

seniorenorkesttilburg.nl.

Viking Dinther Proms
Stevige rocknummers, poppy-meezingers en klassiek 

werk in een verrassend jasje komen vrijdag 30 en 

zaterdag 31 oktober (20.15 uur) in sporthal De Zaert 

in Dinther voorbij tijdens Dinther Proms. Het affiche 

vermeldt optredens van harmonie Sint Servaes, het 

koor Enjoy, dansers van Souplesse en diverse solisten. 

Informatie: www.st-servaes.nl.

Jong ontmoet oud in Dinther
Harmonie Sint Servaes Dinther houdt zondag 1 no

vember (11.00 uur) in sporthal De Zaert in Dinther een 

muzikale ontmoeting tussen jong en oud. Jeugdorkes-

ten uit de regio delen het podium met seniorenorkes-

ten. Informatie: www.st-servaes.nl.

O K T O B E R

Zo 11 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met harmonieën Petrus en Paulus Wolder-Maastricht en Sophia’s  

   Vereeniging Loon op Zand. 

Za 17 KLUNDERT, DE NIERVAERT  Marching & Music Contest BBM. 

Zo 18 EINDHOVEN, HET KETELHUIS 13.00 UUR Jubileummiddag Muziekvereniging Eindhoven West. 

Zo 18 SINT OEDENRODE  Majorettewedstrijd BBM. 

Zo 25 BEST, PRINSENHOF 15.00 UUR Concert 70 jaar vrijheid door Piet Jeegers Clarinet Choir. Informatie: home.kpn.nl/pj-clarinetchoir. 

Vr 30 - Zo 01 EERSEL, DE MUZENVAL  Muzikale theatershow Hallowah!? door 120 jeugdleden muziekvereniging De Goede Hoop Eersel en zang-  

   en theaterschool WensMuziek Luijkgestel. 

Vr 30 / Za 31 DINTHER, SPORTHAL DE ZAERT 20.15 UUR Viking Dinther Proms door harmonie Sint Servaes Dinther. Informatie: www.st-servaes.nl/Proms1/. 

Za 31 / Zo 01 KNEGSEL, MFA DE LEENHOEF  Concert en pre-concoursfestival. Organisatie fanfare Heide Echo Knegsel. 

Wo 21 TILBURG, MIDI-THEATER 20.00 UUR Circusconcert door Seniorenorkest Tilburg. Informatie: www.seniorenorkesttilburg.nl/cirque-de-musique. 
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Do 22 TILBURG, MIDI-THEATER 14.00 UUR Circusconcert door Seniorenorkest Tilburg. Informatie: www.seniorenorkesttilburg.nl/cirque-de-musique. 

Za 31  ETTEN-LEUR, NIEUWE NOBELAER  Concertwedstrijd Slagwerkensembles BBM. 

N O V E M B E R

Zo 01 ETTEN-LEUR, NIEUWE NOBELAER 10.00 UUR Concertwedstrijd Slagwerkensembles BBM.  

Zo 01 DINTHER, SPORTHAL DE ZAERT 11.00 UUR Jong ontmoet Oud door harmonie Sint Servaes. Informatie: www.st-servaes.nl/Proms1. 

Vr 06 DE RIPS  Jubileumconcert slagwerkgroep Concordia De Rips met Young Rhythm en de Drumbassadors. 

Za 07 / Zo 08 WAALWIJK, SPORTHAL DE SLAGEN  Brabantse kampioenswedstrijd majorettes BBM. 

Zo 08 RIEL, DE LEYBRON 13.00 UUR Dorpenconcours voor slagwerkgroepen m.m.v. Muziek & Vriendschap Riel, Concordia Hilvarenbeek, De  

   Vriendschap  Oost-, West- en Middelbeers, Sint Willibrordus Diessen, Oefening & Uitspanning Goirle. 

Wo 11 - Za 14 WAALWIJK, DE SCHAGEN  Muziekshow Memories & Dreams door Symfonisch Blaasorkest Drunen, m.m.v. Mariska van Kolck, Nol  

   Havens musicalgroepen DJEMM!, De Notenkrakers en diverse solisten. www.memoriesanddreams.nl. 

Za 14 BRAKEL, HUIS BRAKEL 20.00 UUR Concert door OBK Brakel met WDV Clinge. Informatie: www.obkbrakel.nl. 

Za 14 BREDA, ONZE LIEVE VROUWE LYCEUM 09.00 UUR Play-in met de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zo 15 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Concertreeks Verassende Ontmoetingen met L’Aventura Musicale en Dordrechts Philharmonisch Orkest. 

Vr 13 DRUNEN, DE VOORSTE VENNE 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met Andels Fanfare Corps en De Ontzetting Wageningen m.m.v. Vita Aeterna,  

   sopraan Fenna Ograjensek en het Wagenings studentenorkest. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Crescendo houdt van Holland
Fanfare Crescendo De Weere houdt vrijdag 13 en 

zaterdag 14 november bij Loonbedrijf West-Fries-

land de concertavond Crescendo houdt van Hol-
land. Zangers en zangeressen uit eigen dorp zingen 

met begeleiding van het fanfareorkest bekende hits. 

Informatie: www.crescendo-online.nl. 

Oranje Harmonie met 
première van Goorhuis
Oranje Harmonie Hilversum viert zaterdag 7 november 

(20.00 uur) in de Zuiderkerk in Hilversum het negen-

tigjarig bestaan met de première van het werk DUDOK 

(Rob Goorhuis). De compositie is in opdracht van de 

Oranje Harmonie speciaal voor dit jubileum geschre-

ven. Goorhuis liet zich inspireren door de stijl van 

de beroemde Hilversummer architect Willem Dudok, 

ontwerper van onder meer het Stadhuis van Hilversum. 
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Dancing with Crescendo
Muziek en dans gaan zaterdag 7 november (20.00 

uur) in theater De Kunstgreep in Oostzaan hand in 

hand tijdens Dancing with Crescendo. Muziek van de 

christelijke muziekvereniging Crescendo Oostzaan 

wordt uitgebeeld door dansers van de stijldansschool 

LekkerStijldansen Zaandam. De voorstelling vertelt 

het verhaal van Marique. Ze doet auditie bij een 

dansgezelschap maar wordt afgewezen. Ze besluit 

een switch te maken naar het stijldansen en raakt 

op de dansschool verliefd op de trompettist van het 

orkest. Nummers zoals Manhattan Skyline, Suspiros de 
Espagna, Lilo & Stitch, Let Me Entertain You, Bugle Call 
Rag en Piano Man worden omlijst met bijpassende 

dansen. Informatie: www.crescendo-oostzaan.nl. Foto: 
J.C. Koelink

Gezamenlijk concert 
in Zaandijk
Zaterdag 31 oktober (20.00 uur) houdt het Zaan-

dijks Fanfare Corps (ZFC) een concertavond in het 

Saenredam College in Zaandijk. Speciaal voor deze 

gelegenheid voeren muziekvereniging Ons Genoegen 

Krommenie en het Zaandijks Fanfare Corps als één 

gezamenlijk fanfareorkest van zestig muzikanten 

onder meer War of the Worlds (Peter Graham) en De 
Ruigewaard (Jan de Haan) uit. Na de pauze verzorgt 

brassband Amsterdam Brass een try-out-concert voor 

de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Jubilaris bij MNHU 
Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht heeft 

Dineke Kromkamp gehuldigd voor haar veertigjarig 

muzikantenjubileum. De jubilaris speelt bij 

Niedorps Fanfare.

O K T O B E R

Za 10 LIJNDEN, TERPSTRA MUZIEK 14.30 UUR Presentatie cd Triple Dutch door Kurios Klarinetkwartet. 

Za 31 ZAANDIJK, SAENREDAM COLLEGE 20.00 UUR HaFaBra-concert Zaandijks Fanfare Corps (ZFC), Amsterdam Brass en OG Krommenie. 

N O V E M B E R

Zo 01 ZAANDAM, ZAANTHEATER 15.30 UUR Concert door OrkestZ, bestaande uit 150 leerlingen en jeugdleden van tien Zaanse muziekverenigingen  

   m.m.v trompettiste Melissa Venema. 

Za 07 HILVERSUM, ZUIDERKERK 20.00 UUR 90-jarig jubileumconcert door Oranje Harmonie Hilversum. 

Za 07 OOSTZAAN, THEATER DE KUNSTGREEP 20.00 UUR Concert Dancing with Crescendo door Crescendo Oostzaan met dansschool LekkerStijldansen. 

Vr 13 / Za 14 DE WEERE, LOONBEDRIJF WEST-FRIESLAND  Crescendo houdt van Holland door fanfare Crescendo De Weere. Informatie: www.crescendo-onli ne.nl. 

Za 14 ZAANDAM, ZAANTHEATER 12.00 UUR Concertconcours MNHU. 

Zo 15 ZAANDAM, ZAANTHEATER 11.00 UUR Concertconcours MNHU. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Workshops op fanfare-
promotiedag in Ommen
Fanfare Soli Deo Gloria Ommen houdt zaterdag 21 

november in samenwerking met de Regimentsfanfare 

Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) een fanfarepro-

motiedag. Leden van de RFGGJ houden in de middag 

masterclasses voor muzikanten op tuba, bugel, hoorn 

en scherp koper en voor marcheren. Opgave voor 7 

november via: fanfaredag@sdgommen.nl.

O K T O B E R

Vr 30 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 19.15 UUR Concertserie HRFSTWND met Het Groot HRFSTWND Orkest en HET Symfonieorkest. 

N O V E M B E R

Zo 08 ZWOLLE, DE SPIEGEL 14.30 UUR Concertserie HRFSTWND met Excelsior Westenholte en Brassband Buizingen (België). 

Za 14 / Zo 15 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 10.00 UUR Concertconcours OBM.

PROVINCIE UTRECHT

Veteranenconcert in Zegveld 
Woensdag 4 november (20.00 uur) speelt de Mari-

nierskapel der Koninklijke Marine een concert voor 

veteranen en overige belangstellenden in Gasterij 

De Milandhof in Zegveld (gemeente Woerden). Op 

het programma onder meer de voorstelling Marinier 

van Michiel de Ruyter met acteur en verteller Frank 

Groothof. Medewerking verleent vocal group YesSister, 

JazzSister.

Jubilaris bij MNHU 
Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht heeft L. 

v/d Meijden-Wagensveld gehuldigd voor haar veertig-

jarig muzikantenjubileum. De jubilaris speelt bij 

Veenendaalse Harmonie Caecilia.
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AdeZi-concert met 
JongNBE en AJO
Het jongNBE (foto) en het Amersfoorts Jeugd Orkest 

verzorgen zondag 1 november (14.30 uur) in het 

Leidsche Rijn Theater Vleuterweide een concert in 

de serie AdeZi. Het jongNBE - de kweekvijver voor 

het Nederlandse Blazers Ensemble - bestaat uit 

tien jonge en talentvolle musici die door ervaren 

NBE-musici gecoacht worden om samen bijzondere 

voorstellingen te maken. Het Amersfoorts Jeugd 

Orkest speelt werken van Tsjaikovsky en Josef Suk. 

Informatie: www.adezi.nl. Foto: Fred van ’t Slot

O K T O B E R

Za 10 KAMERIK, MFC DE SCHULENBURCH 20.00 UUR Goodwillconcert door Douane Harmonie Nederland. 

Za 10 VLEUTEN, MANEGE VAN VULPEN 13.30 UUR Jeugdmuziekspektakel Het Mysterie van het Verdwenen Geluid door jeugdorkesten Harmonieorkest Vleu 

   ten, Excelsior IJsselstein en Soli Deo Gloria Tienhoven. Informatie: www.harmonieorkestvleuten. 

Za 31 UTRECHT, CONSERVATORIUM 10.00 UUR Klarinetdag Utrechts Conservatorium. 

N O V E M B E R

Zo 01 UTRECHT, THEATER VLEUTERWEIDE 14.30 UUR AdeZi concert met JongNBE en Amersfoorts Jeugd Orkest. Informatie: www.adezi.nl. 

Wo 04 ZEGVELD, DE MILANDHOF  Veteranenconcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

PROVINCIE ZEELAND

Veteranenconcert in Zierikzee
Vrijdag 6 november (20.00 uur) speelt de Marinierska-

pel der Koninklijke Marine een concert voor veteranen 

en overige belangstellenden in de Nieuwe Kerk in 

Zierikzee. De avond wordt georganiseerd door het 

Contact Oud Mariniers afdeling Zeeland. Informatie: 

www.com-zeeland.nl

Michiel de Ruyter en Euterpe
Het leven van Michiel de Ruyter is zaterdag 10 

(19.30 uur) en zondag 11 oktober (14.30 uur) in de 

Stenge te Heinkenszand de rode draad tijdens een 

muzikale voorstelling van muziekvereniging Euterpe 

Heinkenszand. Medewerking verlenen shantykoor Het 

Veerse Scheepstuig, toneelvereniging Baarland en 

het leerlingenorkest van Euterpe. Informatie: www.
euterpeheinkenszand.nl.

Muzikanten op de bres 
voor muziekles op school
Harmonievereniging Nut en Uitspanning Zonnemaire 

en het koperensemble NEOS Brass (foto) verzorgen 

vrijdag 6 november (10.30 uur) in de NH Kerk te Zon-

nemaire een benefietconcert. De opbrengst is bestemd 

voor muziekonderwijs op de basisschool.

O K T O B E R

Za 10 BURGH-HAAMSTEDE  Himalaya Music Jeugdfestival. 

Za 10 HEINKENSZAND, DE STENGE 19.30 UUR Concert Michiel de Ruyter door muziekvereniging Euterpe Heinkenszand, m.m.v.  shantykoor Het Veerse  

   Scheepstuig, toneelvereniging Baarland. 

Zo 11 HEINKENSZAND, DE STENGE 14.30 UUR Concert Michiel de Ruyter door muziekvereniging Euterpe Heinkenszand, m.m.v.  shantykoor Het Veerse  

   Scheepstuig, toneelvereniging Baarland. 

N O V E M B E R

Vr 06 ZIERIKZEE, NIEUWE KERK 20.00 UUR Veteranenconcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine. Informatie: www.com-zeeland.nl. 

Vr 06 ZONNEMAIRE, NH KERK 19.30 UUR Benefietconcert voor muziekonderwijs op de basisschool door NEOS Brass en (leerlin gen)orkest van  

   Harmonievereniging Nut en Uitspanning.

Za 07 TERNEUZEN, SCHELDETHEATER 11.30 UUR Concertconcours ZMB. 
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PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Harpe Davids speelt met 
trombonist Jos Jansen
CMV Harpe Davids Schiedam geeft zaterdag 7 

november in De Ark te Schiedam een concert met 

Jos Jansen als gastsolist. De bastrombonist wisselt 

klassiek repertoire af met lichte muziek en omlijst 

zijn soloshows met komische elementen. Informatie: 

www.harpedavids.nl.

De Donuts met 
theatershow Stamppot
Een vleugje rock & roll, een snufje ballad en een 

lepeltje Hollandse hits. Dat zijn de ingrediënten van de 

nieuwe theatershow Stamppot van De Donuts. Het uit 

negen muzikanten bestaande blazersensemble speelt 

de nieuwe show op 9 oktober in het muziekcentrum 

van de Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem, op 

10 oktober in de schouwburg Kunstmin Dordrecht, op 

30 oktober in het Verenigingsgebouw K&G in Leiden 

en op 31 oktober in Cultuurhuis Garenspinnerij in 

Gouda. Informatie: www.dedonuts.nl. 

Benefietconcert voor RoPaRun
De christelijke harmonievereniging Prinses Juliana 

Klaaswaal verleent zaterdag 31 oktober (20.00 uur) 

in sporthal Cromstrijen in Numansdorp medewerking 

aan een benefietconcert voor de RoPaRun. RoPaRun is 

een jaarlijkse estafetteloop van Parijs naar Rotterdam 

waarbij geld wordt ingezameld voor zorg en onder-

steuning van mensen met kanker. Verdere medewer-

king verlenen zangeres Silvia Robbemont, zanger/

acteur Jurko van Veenendaal en Egerländerkapel Die 

Alpenjäger. Informatie: www.pjklaaswaal.nl.

Try-out in Sommelsdijk
Ter voorbereiding op de deelname aan de KNMO-con-

certwedstrijd in Zaandam houdt fanfare Sempre 

Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk zaterdag 7 

november (19.30 uur) een try-outconcert in De Staver 

in Sommelsdijk. Behalve Sempre Crescendo treden 

fanfare TAVENU Schoonhoven en fanfare Concordia 

Krimpen a/d IJssel op. Alle orkesten komen uit in de 

eerste divisie.

Triple Concert bij 
lustrumfeest Streekfestival
Stichting Streekfestival viert zondag 8 november 

(14.00 uur) in theaterzaal Evertshuis in Bodegraven 

het derde lustrum met een Triple Concert. De drie 

blaasmuziekbezettingen worden vertegenwoordigd 

door de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Culemborg 

(foto), fanfare Door Samenwerking Sterk (DSS) Aarlan-

derveen en brassband Amsterdam Brass. DSS opent 

met Candide Overture (Leonard Bernstein), Rubicon 
(Bert Appermont), Mein Herr Marquiss (Johann Strauss 

jr.), een deel uit Lohengrin (Wagner) en Summertime 
(Gershwin). Soliste is de zangeres Martha Bosch. 

Pieter Aafjes speelt onder meer Variazioni sinfoniche 
su Non potho reposare (Hardy Mertens) en Hymn of 
the Highlands (Philip Sparke). Amsterdam Brass pakt 

uit met Terra Incognita (Jan de Haan), het verplicht 

werk voor het NBK. Verder klinkt La Forza del Desti-
no (Giuseppe Verdi), Sosban Fach (Gareth Wood), 

Magnum Mysterium (M. Lauridsen) en Suavito (Arturo 

Sandoval) met als solist Edward de Bode. Informatie: 

www.evertshuis.nl.

Arti raakt de juiste snaar!
Harmonie Arti Alphen aan den Rijn verdiept zich tijdens 

het najaarsconcert op zaterdag 31 oktober (20.00 

uur) in de Adventskerk in de wereld van de snaren. 

Onder de titel Arti raakt de juiste snaar! treden met 

vioolsoliste Marijke Schaap en gastspelers op cello, 

contrabas en harp verschillende instrumenten met 

snaren toe tot de harmoniebezetting van Arti. Het 

orkest wil hiermee de ontwikkeling van de blaasmuziek 

laten zien. Informatie: www.arti-alphen.nl.

Lustrumeditie Streekfestival 
Het Streekfestival voor muziekverenigingen in het 

Groene Hart beleeft zaterdag 7 november (9.30 uur) 

in theaterzaal Evertshuis in Bodegraven zijn twintigste 

aflevering. Het is tevens vijftien jaar geleden dat voor 

de organisatie van het evenement een stichting werd 

opgericht. De deelnemers aan de lustrumuitgave zijn 

fanfare Excelsior Bunschoten-Spakenburg, fanfare 

Wilhelmina Zwammerdam, fanfare Flora Aalsmeer, 

harmonie Sursum Corda Aalsmeer, slagwerkgroep 

Crescendo Alphen a/d Rijn, fanfare K.E.S.F.O. Nieuw 

Leven Vianen, harmonie Prinses Irene Huizen, har-

monie Excelsior Hoofddorp, Excelsior ’64 Ammerstol, 

Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen, harmonie Sint 

Carolus Montfoort, fanfare Concordia Bergschenhoek, 

fanfare Euphonia Meerkerk en fanfare Symphonia 

Hoogblokland. Informatie: www.streekfestival.nl.

Open week bij Flora Band
De Jong Flora Band Rijnsburg houdt zaterdag 10 okto-

ber (14.00 uur) in clubgebouw De Kazerne een open 

dag. Kinderen kunnen trommelen, op een blaasinstru-

ment spelen en meelopen met de Jong Flora Band. 

Het korps presenteert zijn show A World of Disney. In 

de week van 12 tot en met 17 oktober kunnen belang-

stellenden een kijkje in de keuken nemen tijdens een 

open repetitieweek van de band. Maandag 12 oktober  

repeteert Flora Brass, woensdag 14 oktober de show-, 

marching- en concertband en donderdag 17 oktober 

de Jong Flora Band. Informatie: pr@floraband.nl.

O K T O B E R

Vr 09 GORINCHEM, MUZIEKCENTRUM DE BAZUIN  Theatershow Stamppot door De Donuts. Informatie: www.dedonuts.nl. 

Za 10 RIJNSBURG, DE KAZERNE 14.00 UUR Open dag Jong Flora Band Rijnsburg. 

Za 12 - Za 17 RIJNSBURG, DE KAZERNE  Open repetitieweek Flora Band orkesten.

Za 10 POELDIJK, DE LEUNINGJES 12.00 UUR Festival voor HaFaBra-orkesten. Organisatie: WFM. 

Za 10 DORDRECHT, SCHOUWBURG KUNSTMIN  Theatershow Stamppot door De Donuts. Informatie: www.dedonuts.nl. 

Za 24 SCHOONHOVEN  Muziekfestival. Organisatie: muziekvereniging TAVENU Schoonhoven. 

Vr 30 LEIDEN, VERENIGINGSGEBOUW K&G  Theatershow Stamppot door De Donuts. Informatie: www.dedonuts.nl. 

Za 31 GOUDA, CULTUURHUIS GARENSPINNERIJ  Theatershow Stamppot door De Donuts. Informatie: www.dedonuts.nl. 

Za 31 NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN 20.00 UUR Benefietconcert RoPaRun door harmonie Juliana Klaaswaal m.m.v. Silvia Robbemont en  zanger/acteur  

   Jurko van Veenendaal. Informatie: www.pjklaaswaal.nl. 
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De volgende uitgave verschijnt op 10 november 2015.

Za 31 ALPHEN AAN DE RIJN, ADVENTSKERK 20.00 UUR Najaarsconcert door harmonie Arti Alphen. Informatie: www.arti-alphen.nl. 

N O V E M B E R

Za 07 SCHIEDAM, DE ARK  Concert door Harpe Davids m.m.v. trombonist Jos Jansen. Informatie: www.harpedavids.nl. 

Za 07 SCHIEDAM, SPORTHAL MARGRIET 09.30 UUR Marching & Music Contest ZHBM. 

Za 07 SOMMELSDIJK, DE STAVER 19.30 UUR Concert door TAVENU Schoonhoven, Concordia Krimpen a/d IJssel en Sempre Crescendo Middelhar nis- 

   Sommelsdijk. 

Za 07 BODEGRAVEN, BIJ EVERTS 09.30 UUR Streekfestival 2015 met Excelsior Bunschoten-Spakenburg, Wilhelmina Zwammerdam, Flora Aalsmeer,  

   Sursum Corda Aalsmeer, Crescendo Alphen a/d Rijn, K.E.S.F.O. Nieuw Leven Vianen, Prinses Irene Huizen,  

   Excelsior Hoofddorp, Excelsior ’64 Ammerstol Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen, Sint Carolus Mont 

   foort, Concordia Bergschenhoek, Euphonia Meerkerk en Symphonia Hoogblokland. 

Zo 08 BODEGRAVEN, BIJ EVERTS 14.00 UUR Streekfestival Jubileum Triple Concert met Pieter Aafjes Culemborg, Door Samenwerking Sterk (DSS)  

   Aarlanderveen en Amsterdam Brass. Informatie: www.streekfestival.nl. 

Za 14 SOMMELSDIJK  Try-outconcert door fanfareorkest Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk.
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