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Ondanks het mislukken van de fusie 
tussen de drie landelijke muziekor-
ganisaties heeft er met ingang van 
het nieuwe jaar een bestuurlijke 
aardverschuiving plaatsgevonden in 
de amateurmuziekwereld. Doordat 
alle bij de Nederlandse Federatie van 
Christelijke Muziekbonden (NFCM) 
aangesloten bonden hun lidmaatschap 
bij deze landelijke organisatie hebben 
opgezegd, is er een muzikale herin-
deling op handen die hier en daar al 
vaste vormen heeft aangenomen. Zo 
is de Christelijke Bond voor Oost- en 
West-Nederland (CBOW) overgestapt 
naar de Federatie van Katholieke 
Muziekbonden (FKM). Om deze 
overgang mogelijk te maken, wordt de 
FKM omgevormd van een stichting 

naar een vereniging met de bonden 
als leden. Voorlopig is daarbij gekozen 
voor de naam Verenigde Nederlandse 
Muziekbonden. Behalve de CBOW 
zijn bij deze nieuwe koepel de Hol-
landse Bond van Muziekverenigingen, 
de Brabantse Bond van Muziekvereni-
gingen, de Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen en de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen aangeslo-
ten. De nieuwe organisatie krijgt een 
bijna voltallig nieuw dagelijks bestuur. 
Zowel voorzitter Theo Rongen als se-
cretaris Miel Rasenberg treedt af. Aan 
het hoofd van de organisatie komt 
een nieuwe onafhankelijke voorzitter. 
De overige plekken in het dagelijks 
bestuur zullen worden ingevuld door 
vertegenwoordigers uit de aange-
sloten bonden. In de bestuursstruc-
tuur van de Verenigde Nederlandse 
Muziekbonden krijgt het inhoudelijke 
werkveld een stevige vinger in de pap. 
Zo komen er inhoudelijke commissies 
voor blaasmuziek, slagwerkmuziek, 

majorettes en jeugdbeleid. Voor de 
bezetting van deze doelgroepen wordt 
een beroep gedaan op vakmensen 
uit de praktijk. De voorzitters van de 
respectievelijke doelgroepen gaan deel 
uitmaken van het algemeen bestuur. 
Bij het ter perse gaan van deze uit-
gave was de invulling van de diverse 
bestuursposten nog niet volledig 
bekend. Wel zijn er vergevorderde 
gesprekken met kandidaten. 
De Verenigde Nederlandse Muziek-
bonden hopen nog deze week de 
namen van de nieuwe bestuurders 
en de algemeen voorzitter bekend te 
kunnen maken. Met de toetreding van 
de CBOW telt de nieuwe organisatie 
850 aangesloten verenigingen met in 
totaal 52.500 individuele leden ver-
deeld over 1600 eenheden. 
Mogelijk vinden er de komende 
maanden nog meer verschuivingen 
plaats in de muziekwereld. Diverse 
bonden van de NFCM beraden zich 
nog op hun toekomst. 

Aardverschuivingen 
in de muziekwereld
Door onze redactie

A LG E M E E N

Na jaren van afwezigheid maakte het vrouwelijke geslacht weer eens zijn opwachting op het podium van de Limburgse bondsconcoursen. Inge 
Alberti (foto) en Karin Janssen vielen bij hun concoursdebuut meteen in de prijzen. In deze eerste uitgave van de muziekkrant Klankwijzer vertellen 
ze over hun ervaringen in de door mannen beheerste dirigentenwereld. “De blaasmuziek is gebaat bij goede dirigenten. Het maakt niet uit of dat nu 
mannen of vrouwen zijn.” foto FV Media Producties

De nieuwe koepelorganisatie Verenigde 
Nederlandse Muziekbonden houdt dit 
jaar al eigen kampioenswedstrijden. 
Op 5 februari is in cultureel centrum D’n 
Durpsherd in Berlicum de podiumwed-
strijd voor slagwerkgroepen. Op 16 april is 
in sporthal De Bengele in Nederweert de 
kampioenswedstrijd voor de marssecties. 
De solisten blazers en drumbandmu-
zikanten komen respectievelijk op 24 
september en 29 oktober in D’n Durpsherd 
in Berlicum in actie. Op 17 december vindt 
in De Maaspoort in Den Bosch de kam-
pioenswedstrijd voor majorettesolisten, 
-teams en -groepen plaats. De Verenigde 
Nederlandse Muziekbonden onderzoeken 
nog de mogelijkheid om in 2011 ook een 
kampioenschap voor harmonieën en 
fanfares te houden. Mocht dit voor 2011 
niet meer lukken dan staat deze wedstrijd 
in ieder geval in 2012 op de agenda. 

Nieuwe koepel 
houdt eigen 
titelstrijd

Music en Co is de titel van een 
groot muziekspektakel op 25 juni 
in en rondom Kulturhus De Talter 
in Oldebroek (Gelderland). Op het 
programma staan een jeugdplay-in, 
workshops voor blaasinstrumenten 
en orkestslagwerk en festivals voor 
podiumslagwerk en mars- en show. 
Ter afsluiting verzorgt de christelijke 
muziekvereniging Concordia uit Ol-
debroek een promenadeconcert. 
Music en Co is een samenwerkings-
project van SAMO Gelderland/Fle-
voland, de Muziekschool Noordwest 
Veluwe te Harderwijk, de Christelijke 
Bond voor Muziekverenigingen in 
Oost- en West-Nederland (CBOW), 
het Noord Veluws Muziekverband 
en muziekvereniging Concordia uit 
Oldebroek. Informatie en aanmelden 
voor de jeugdplay-in bij Joop Harm-
sen (j.harmsen30@chello.nl), voor de 
workshops bij Tino Duchateau (tino@
muziekschool-nwv.nl), voor het mars- 
en showfestival bij Wim van Norel 
(wivano2@hetnet.nl) en voor het po-
diumslagwerkfestival bij Wibrand van 
Norel (twopercussion@upcmail.nl). 

Muziekfestijn 
Music & Co 
in Oldebroek 

V R O U W E L I J K  D E B U U T
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Blond op de bok  12
Voor het eerst sinds lange tijd weer eens dirigerende vrouwen op de bondscon-
coursen in Limburg. Inge Alberti en Karin Janssen gooien hoge ogen bij hun debuut. 
Enthousiast vertellen ze over hun werk in de door mannen beheerste dirigentenwe-
reld. Pagina 6

 

Eerlijke majorettestrijd  16
 

De majorettes en twirlers moesten voor het eerst kiezen tussen majorette solo of 
rhythmic twirl. Het Nederlands kampioenschap majorette sectie A solisten, duo’s 
en ensembles leverde daardoor een eerlijke strijd op. Een verslag van de titelstrijd 
nieuwe stijl. Pagina 13

In een flow raken 25
Overal in het land nemen honderden jonge muzikanten uit alle disciplines de komende maanden deel aan 
de solistenwedstrijden. Op de jongerenpagina Festival halen enkele beroepsmusici herinneringen op uit de 
tijd dat ze zelf met knikkende knieën het podium betraden. Pagina 20

Brassbandwereld op zijn kop 30
Geen enkele Friese brassband op het ereschavot. Dat komt niet ieder jaar voor. Een 
verslag van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen met drie Randstedelijke 
bands aan de top en Brassband Schoonhoven als verrassende winnaar. Pagina 25

Blaasmuziek met het bord op schoot  23
De blaasmuziek heeft zijn eigen televisieprogramma. BravaNL zendt sinds december Windkracht 10 uit. 
Iedere week een uur blaasmuziek op de buis. Programmadirecteur Rob Overman en producer Gé Voskuy-
len over hun ambitieuze plannen. Pagina 30
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Contactgegevens
Redactie: redactie@klankwijzer.nl
Abonnementen: administratie@klankwijzer.nl 
Advertentieacquisitie: eddyberg@euronet.nl

Website: www.klankwijzer.nl
Postadres: Postbus 3535 - 6017 ZG  Thorn
Telefoon: 0475 56 30 54

Inlevering kopij
Agendaberichten en kleine verenigingsberichten: 
de 20e van iedere maand voor plaatsing in de 
daarop volgende maand

Tips voor redactionele onderwerpen: aanmelden 
voor de 1e van iedere maand voor plaatsing in de 
daarop volgende maand

Abonnementen
Verenigingsabonnement (10 exemplaren): € 46,50 
per jaar
Individueel abonnement Nederland: € 25,00 per jaar
Individueel abonnement buitenland: € 30,00 per 
jaar

Redactie
Frank Vergoossen Media Producties, Melick

Vormgeving en opmaak
Leon van Dorp Grafische Vormgeving, Heerlen

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Advertentieacquisitie
Eddy van den Berg, Zwolle

Vaste medewerkers
Petra van der Aart, Miel Rasenberg en Frans Stoks

Ja, een krant

Een krant? Ja, een krant. Glossy Music 
& Show zag er gelikt uit. De trouwe 
fans spelden het blad van a tot z. Maar 
de vaste lezerskring was beperkt. De 
muzikant achter de lessenaar werd 

onvoldoende bereikt. Misschien was Music 
& Show wel te mooi. Vandaar de keuze voor 
een meer laagdrempelig medium: een krant. 
Jongeren pikken iedere dag als vanzelfsprekend 
Metro en Spits mee de trein of bus in. Dat effect 
hopen we met Klankwijzer ook te bereiken. Het 
moet een gewoonte worden om na de repetitie 
naar Klankwijzer te grijpen. Daarom ontvangt 
iedere lidvereniging iedere maand tien exem-
plaren. En gaan we Klankwijzer verspreiden op 
concoursen, concerten en andere evenementen. 
Bovendien is Klankwijzer (binnenkort) volledig 
te downloaden via de gelijknamige nieuwsweb-
site www.klankwijzer.nl. 

Klankwijzer is het promotiemiddel van de 
amateurmuziekwereld. De ruimte voor de ama-
teurkunst in de reguliere media wordt steeds 
beperkter. Klankwijzer hoopt deze leemte te 
kunnen opvullen. Tegelijkertijd wil Klankwijzer 
een informatiebron zijn voor de sector. Behalve 
in (openbare) activiteiten zoals concerten, 
wedstrijden, optredens, festivals, workshops of 
clinics, is de redactie bijzonder geïnteresseerd 
in activiteiten en initiatieven die als voorbeeld 
en inspiratie kunnen dienen voor andere. Suc-
cesvolle wervingscampagnes en schoolmuziek-
projecten, vernieuwende bestuursstructuren of 
geslaagde sponsoracties. Maar ook themadagen, 
workshops, lezingen en congressen. Klankwij-
zer is er voor de blaasmuziek-, slagwerk- en 
showsector in Nederland. Daarbij kijken we 
over de federatiemuren heen. De inhoud staat 
voorop, niet de bloedgroep.    

De kracht van Klankwijzer valt of staat bij de 
medewerking van de verenigingen. Zet het 
e-mailadres redactie@klankwijzer.nl bovenaan 
in uw adresboek en bestook de redactie met 
nieuwtjes, aankondigingen van activiteiten, tips 
en andere bijzonderheden. 
Klankwijzer, maak er gebruik van! 

De redactie
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midwinter
Fanfareconcert

Brabants Fanfare Orkest
o.l.v. Frans van Dun

Fanfare De Hoop Stellendam
o.l.v Arie Stolk

Concertzaal Tilburg, 5 februari 2011, kaartverkoop via www.theaterstilburg.nl
of via telefoon 013 54 32 220, entree 14,75 euro incl. garderobe en pauzedrankje

Concertagenda 2011
Zaterdag 19 februari, 20.00 uur  Factorium Tilburg
GrootHarmonieOrkest Berkel-Enschot Kaarten via Spiero Muziek
o.l.v. Dirk van de Weijer 013 54 23 223
Accordeonorkest Apollo ‘77 tickets via voorverkoop 7,50
o.l.v. An Raskin inclusief garderobe en programma

Zondag 27 maart, 14.30 uur  Concertzaal Tilburg
Harmonieorkest Auletes 013 54 32 220
o.l.v. Jos Schroevers www.theaterstilburg.nl
Fanfare Kempenbloei Achel entree: 14,75 inclusief garderobe,
o.l.v. Ivan Meylemans pauzedrankje en programma

Vrijdag 1 april, 20.30 uur  Muziekgebouw Frits Philips
Harmonie Concordia Melick 040 244 20 20
o.l.v. Theo Wolters www.muziekgebouweindhoven.nl
Sophia’s Vereeniging Loon op Zand entree: 15,00 inclusief garderobe
o.l.v. Heinz Friesen

Zondag 15 mei, 14.30 uur  Concertzaal Tilburg
Harmonieorkest St.Michael van Thorn 013 54 32 220
o.l.v. Ivan Meylemans www.theaterstilburg.nl
Harmonie T.O.G. Berlicum entree: 14,75 inclusief garderobe,
o.l.v. Jan Gerrit Adema pauzedrankje en programma

Zondag 9 Oktober, 14.30 uur  Concertzaal Tilburg
Souvenir des Montagnards 013 54 32 220
o.l.v. Peggy Hegeman, www.theaterstilburg.nl
Berry Kolmans en Lex Wiersma entree: 14,75 inclusief garderobe
St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht pauzedrankje en programma
o.l.v. Matty Cilissen

5
Feb

Warmte en sfeer in de concertzaal...
Genieten van toporkesten met verfrissende programma’s is 
mogelijk in de concertserie Verrassende Ontmoetingen 2011.

Naast bijzondere solisten als Jorgen van Rijen, trombonist van het Koninklijk 
Concertgebouworkest zal ook tv-acteur Hubert Damen (Witse) bijdragen aan de 
prachtige concertserie 2011. Wij zijn vereerd om u toporkesten met dito dirigenten 
te mogen voorschotelen in de mooiste zalen van Noord-Brabant. Deze top verdient 
en krijgt bij ons de ruimte om zich in volle glorie te presenteren en u kunt daarbij 
aanwezig zijn. Laat u verrassen of verras een ander! Kom samen naar een of meerdere 
concerten in de serie en ervaar de warmte en sfeer in de concertzaal.

Concertserie Verrassende Ontmoetingen

www.lemondesaxophones.com
info@lemondesaxophones.com

Le Monde
Custom Made Wind Instruments

Het “huismerk” Le Monde van BIN/
EMC behoort tot de absolute topklasse in 
het semi professioneel segment van
saxofoons. Le Monde wordt in 3 series op de 
markt gebracht t.w de Global,
Universal en de Satellite lijn.

Gedegen onderzoek en nauwe samenwerk-
ing met beroepsmusici liggen ten grondslag 
aan de fabricage van de Le Monde saxo-
foons. De Le Monde instrumenten worden 
exclusief voor BIN  gefabriceerd in Taiwan.

GLOBAL
De Global instrumenten zijn vervaardigd van een spe-
ciale legering met 85% koper, deze instrumenten zijn 
rijk van kleur en hebben in het lage register een enorme 
draagkracht.

UNIVERSAL
De Universal lijn verschilt met name in de legering van  
materiaal. Deze lijn laat zich het beste vergelijken met 
de oudere Vintage modellen van weleer zoals, King 
Conn, Martin e.d. Het geluid “met een randje” wat met 
name de beroepsmusici erg aanspreekt.

SATELLITE
Kenmerkend voor de Satellite serie zijn de zogenaamde 
“Rolled Tone Hole Rings.”
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Muziekcentrale Hanssen b.v. - Akerstraat 94-98 - 6466 HM  Kerkrade- NL - tel. 045-5413438 - fax: 045-5426010  - Internet: www.muziekcentralehanssen.com

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

Signature Serie - Chicago Serie
Mariachi Serie - Custom Class Serie
Custom Built Serie
1500 Serie - 1600 Serie

Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten
Herald trompetten - Piccolo  Trompetten - Bb Cornetten - Es Cornetten
C Cornetten - Bb Bugels -  Bb Trombones - Bb/F Trombones -  Bb/F 
Bastrombones - Bb/F/Gb/D Bastrombones - Contra bastrombones 
Ventieltrombones - Eb Altos - Bb Tenorhoorns - Bb Euphoniums - Bastubas  
       Marching instrumenten - Mondstukken

     

USICAL INSTRUMENTS

Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten
Herald trompetten - Piccolo  Trompetten - Bb Cornetten - Es Cornetten
C Cornetten - Bb Bugels -  Bb Trombones - Bb/F Trombones -  Bb/F 
Bastrombones - Bb/F/Gb/D Bastrombones - Contra bastrombones 
Ventieltrombones - Eb Altos - Bb Tenorhoorns - Bb Euphoniums - Bastubas  
       Marching instrumenten - Mondstukken

     
Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten

     
Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten

Kwaliteit spreekt voor zich
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Of de blaasmuziekwereld gebaat is bij meer 
vrouwen voor het orkest? Inge Alberti 
hoeft geen seconde na te denken over het 
antwoord op deze vraag. “De blaasmuziek 
is gebaat bij goede dirigenten. Het maakt 

niet uit of dat nu mannen of vrouwen zijn”, zegt ze 
resoluut. 
Met haar blonde haar is ze een opvallende ver-
schijning op de bok. Inge beseft dat ze vlugger in 
de schijnwerper staat. “Die blonde haren vallen 
natuurlijk wel op in deze wereld. Dat hoeft niet ne-
gatief te zijn. Je zou er ook een beetje misbruik van 
kunnen maken”, merkt ze fijntjes op. 
Inge Alberti, 24 jaar. Geboren in Berg aan de Maas. 
Haar levensloop kreeg een radicale wending na het 
zien van een aflevering uit de Britse televisieserie 
Faking It. Zanger Chris Sweeney van de punkband 

The Dead Pets kan geen noot lezen en is door een 
ernstige vorm van dyslexie niet eens in staat om de 
naam Wagner uit te spreken. Hij laat zijn hanen-
kam bijknippen, zijn tattoos wegwerken en wordt 
getransformeerd tot dirigent. Een maand later diri-
geert hij in de Fairfield Hall in Croydon The Royal 
Philharmonic Orchestra voor 1500 toehoorders 
door de ouverture van Rossini’s opera The Italian 
Girl in Algiers. Een jury van vakmensen heeft niet 
in de gaten dat Sweeney enkele weken daarvoor 
beschonken uit een pub in Leeds is opgepikt om als 
proefkonijn mee te werken aan het programma. “Na 
de middelbare school wist ik niet wat ik wilde gaan 
doen”, vertelt Alberti. “Mijn hart ging uit naar de 
muziek. Vanaf mijn negende speelde ik klarinet en 
basklarinet bij harmonie Sint Joseph uit Berg aan de 
Maas. Was daar behoorlijk fanatiek in. Maar ja, om 
daar meteen je beroep van te gaan maken, is toch 

even iets anders.” Dus koos ze voor een maatschap-
pelijke carrière. Ze beet zich vast in de wetsartikelen 
van het Nederlands recht. Maar het bloed kroop 
waar het niet gaan kon. “Ik vond mijn rechtenstudie 
toch niet echt bijster interessant. Toen het einde in 
zicht kwam, begon het dan ook weer te kriebelen.” 
De aflevering van Faking It gaf het laatste zetje. Na 
het zien van het programma besloot Inge Alberti 
om in de voetsporen van punker Chris Sweeney 
te treden. De laatste jaren combineerde ze haar 
universitaire rechten-
studie met dirigen-
tenopleidingen. Eerst 
bij Kreato in Thorn, 
waar ze bij Domi-
nique Schreurs en 
Frans Hendrikx het 
diploma van assis-
tent-dirigent haalde, 
en vervolgens op het 
Conservatorium van 
Maastricht, waar ze 
onder de hoede van 
Jan Cober begon 
aan de vakstudie 
hafabradirectie. Op 
het moment dat Inge 
Alberti haar diploma 
Nederlands recht kon 
ophalen, zat ze al in 
het tweede jaar van 
haar conservatoriu-
mopleiding. “Wat me 
zo intrigeert aan dit 
beroep is dat je als 
dirigent bepaalt wat 
er gebeurt. Dat vind 
ik echt te gek.”
In oktober maakte ze 
haar debuut op het 
concourspodium. 
Ze leidde harmonie 
Sint Michaël uit 
Heugem-Maastricht 
in de vijfde divisie met 90,83 punten naar een eerste 
prijs met promotie en lof der jury. Een droomde-
buut voor Inge Alberti. “Het is zeker niet vervelend 
om op deze manier binnen te komen”, lacht ze. De 
invloed van haar leermeester Jan Cober is op het 
podium duidelijk herkenbaar. Opvallend is hoe ze 

voortdurend oog-
contact houdt met 
haar muzikanten. 
Als ze weer eens 
in de directieparti-
tuur kijkt, moet ze 
soms hele pagina’s 
doorbladeren. “Het 
is iets waar Jan 

Cober telkens op hamert”, verklaart ze. “Zo dwing je 
de concentratie en aandacht van het orkest af.”  
Haar sensationele entree op het concourspodium 
bleef niet onopgemerkt. De kranten berichtten er 
over en ze was te zien op een provinciale televisie-
zender. Toch keek ze wel een beetje op tegen haar 

Vrouwen op de dirigentenbok zijn al net zo dun gezaaid 
als dames in het kabinet Rutte I. Na jaren van afwezig-
heid maakte het vrouwelijke geslacht weer eens zijn 
opwachting op het podium van de Limburgse bonds-
concoursen. Inge Alberti en Karin Janssen geven hun 
visitekaartje af in de door mannen beheerste dirigenten-
wereld. 

B L A A S M U Z I E K

De blaasmuziek is gebaat bij goede dirigenten. Het maakt niet uit of dat 
nu mannen of vrouwen zijn”. foto: FV Media Producties

Door Frank Vergoossen

‘We doen het niet
beter of slechter dan
de mannen’

i n t e r v i e w

Blond debuut op de  dirigentenbok

Karin Janssen: “Ik heb niet het gevoel dat er anders naar me gekeken wordt.” foto: FV Media Producties 
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concoursvuurdoop. “Muzikaal wist ik dat er geen 
rare dingen konden gebeuren. Daarvoor ken ik het 
orkest te goed. Ik had meer angst dat me van die 
gekke ongelukjes zouden overkomen. Dat ik bij 
mijn opkomst struikel of dat me een schoen uitvalt.” 
En dan was er nog die onzekerheid waar iedere 
debuterende dirigent mee worstelt. Alberti: “Voor 
iemand zonder ervaring is het lastig inschatten hoe 
hoog de jury de lat legt. Dat voelt als een sprong in 
het diepe.” 

Nergens worden de capaciteiten van een dirigent 
zo sterk afgemeten aan de behaalde concoursresul-
taten als in Limburg. De mooie uitslag komt haar 
dus goed van pas. Toch blijft ze er nuchter onder. 

“Als dirigent moet je de kwaliteit in huis hebben om 
met een orkest het maximale te bereiken. Maar het 
uiteindelijke product is natuurlijk sterk afhankelijk 
van de kwaliteiten van het orkest. Hoe goed je als 
dirigent ook bent, er is altijd een grens.”
Een vrouw op de dirigentenbok. En blond nog wel. 
Het traditionele Limburg moet er wel even aan 
wennen. Het werkterrein van de vrouwelijke diri-
gent beperkt zich in dit deel van het land voorname-
lijk tot het circuit van de jeugdorkesten. Terwijl het 
vrouwelijke aandeel in de orkestbezettingen toch 
zeker niet onder doet voor de mannelijke inbreng. 
Toch moest ook Alberti zelf in haar ritme komen. 
“Mijn eerste repetities bij Sint Michaël zou ik niet 
graag terug willen zien”, herinnert ze zich. “Ik was 

erg onzeker. Als ik verkeerde noten hoorde, dacht 
ik: zijn de muzikanten me nou aan het uitdagen? 
Moet ik er nu wat van zeggen? Of juist niet? Geluk-
kig heb ik bij dit orkest de kans gekregen om als 
beginnend dirigent aan de slag te gaan.”

Een week na de verrassende vuurdoop van 
Inge Alberti liet opnieuw een vrouwelijke 
dirigent van zich spreken tijdens de Lim-
burgse bondswedstrijden. Karin Janssen, 
moeder van drie kinderen, leidde harmonie 

Sint Augustinus uit Geleen in de tweede divisie met 
85,25 punten naar een eerste prijs met promotie. 
“We gingen aanvankelijk voor klassebehoud. Maar 
gaandeweg liep het steeds beter en kregen we stille 
hoop op meer”, reageerde de dirigent op haar suc-
cesvol concoursdebuut.
Ook Karin Janssen twijfelde lang voordat ze zich in 
de door mannen geregeerde wereld van de or-
kestleiders stortte. Het was uiteindelijk haar vader 
Albert die haar over de drempel heen hielp. “Hij zag 
het helemaal in me zitten.” 

Janssen groeide op als fluitist bij harmonie Berg-
galm uit Noorbeek. Studeerde fluit aan de conser-
vatoria van Maastricht en Tilburg. Uit haar ambitie 
om een jeugdorkest te willen leiden, meldde ze 
zich bij de muziekschool in Kerkrade aan voor de 
opleiding assistent-dirigent. Daar kreeg ze van Alex 
Schillings al vlug het advies om het een stapje hoger 
te proberen. Schillings nam zijn pupil mee naar 
Groningen voor de vakopleiding hafabradirigent. 
Ze heeft er nooit spijt van gehad. “Het ging eigenlijk 
van begin af aan goed. Heel natuurlijk ook. Na die 
hoopvolle start begon het pas echt te kriebelen.” In 
2003 haalde ze haar bachelordiploma. Inmiddels 
loopt de 36-jarige musicus al weer enkele jaar-
tjes mee in de mannenwereld. Behalve harmonie 
Sint Augustinus uit Geleen leidt ze het Harmonie 
Orkest Brunssum, harmonie Amicitia uit Banholt 
en harmonie L’Union uit Born. “Ik ben er inmid-
dels al aardig aan gewend geraakt. Ik heb niet de 
indruk dat er anders naar me gekeken wordt omdat 
ik vrouw ben. Ik voel ook niet dat ik me als vrouw 
extra moet bewijzen.”
Veel verenigingen durven niet met een vrouwelijke 
dirigent in zee te gaan uit angst dat een vrouw het 
charisma mist om gezag uit te stralen. Karin Janssen 
wuift dat vooroordeel van tafel. “Als je zelfverzekerd 
overkomt, maakt het niet uit of je een man of vrouw 
bent. Uitstraling creëer je door je parate kennis. 
Niet alleen op muziekgebied, maar ook kennis van 
mensen. Vaak wordt gezegd dat vrouwen te sociaal-
voelend zijn. Ik ben ook sociaalvoelend, maar wel 
op een professionele manier. Ik weet altijd wat er 
speelt en dat is alleen maar goed. Wellicht dat man-
nen in hun dirigeerbeweging wat makkelijker ogen. 
Maar dat is dan ook het enige verschil.”
Wat Karin Janssen betreft zouden meer vrouwen de 
stoute schoenen aan mogen trekken. “Waarom niet? 
We doen het niet beter of slechter dan de mannen. 
Vrouwen hebben te weinig durf om te starten. Het 
zou goed zijn als er meer vrouwen voor dit beroep 
kiezen. Dan zou het wat minder een machowereldje 
zijn.”

Blond debuut op de  dirigentenbok

Karin Janssen: “Ik heb niet het gevoel dat er anders naar me gekeken wordt.” foto: FV Media Producties 
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Gezocht: DIRIGENT
Voor het fanfareorkest van onze ‘jonge’ en dynamische vereniging Société St. Martin, 

opgericht in 1893, zijn wij op zoek naar een dirigent(e) die aan onze visie “Samen muziek 
maken, met anderen en voor anderen” een bijdrage weet te leveren. 

     Zie jij het als een uitdaging om op een enthousiaste en inspirerende wijze mensen te     
     boeien en binden: 

      - Tijdens de wekelijkse repetitie op vrijdagavond;
      - Binnen de vereniging m.b.t. de drumband, het jeugdorkest, de opleiding; en 
      - Bij publiekstoegankelijke concerten en (sponsor-) evenementen?

Heb jij:
Een (afgeronde) Conservatoriumopleiding HaFa directie (of vergelijkbaar); een 

vernieuwende kijk op muziek; en ben je bereid om mee te werken om onze vereniging 
naar een nieuw niveau te tillen?

Schrijf dan tot uiterlijk 26 januari 2011 een motivatiebrief, aangevuld met je CV, waaruit 
jouw competenties en ervaring blijken.

Tevens vragen we je een antwoord te geven op bovenstaande twee vragen door te 
beschrijven hoe je aan het gevraagde in het verleden invulling hebt gegeven of ideeën 

over hoe je dit in onze vereniging voor ogen hebt. Creativiteit en breeddenkendheid 
worden gewaardeerd, maar je mag je beperken tot een of enkele voorbeelden.

Gesprek en proefrepetitie maken deel uit van de selectieprocedure. Voor vragen kun je 
contact opnemen met onze voorzitter: Ruud Kraan, telefoonnummer. 046-4260570.

Société St. Martin, Fanfare de Stein, Kelderstraat 8, 6171 GB Stein, secretaris@stmartin.nl

FULL-SIZE 
conducting 2011
................................. 
hafabra-directieproject met 
focus op solistenbegeleiding

2-5 februari 2011

Met medewerking van: 
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 
“Bereden Wapens”, Provinciale Brassband 
Groningen, Noord Nederlands Jeugd Orkest 
en Brassband Gloria Deï 

(Gast)docenten: Jan Stulen, Francis Pieters, 
Jos van der Sijde, Klaas van der Woude 
en Tijmen Botma

www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
meer informatie via w.t.de.jong@pl.hanze.nl

Fanfare “De Echo” uit Hout-Blerick is een bloeiende vereniging welke muziek 
maken en saamhorigheid op de eerste plaats heeft staan. Fanfare “De Echo” 

komt uit in de derde divisie van de LBM. De vereniging omvat verder een grote 
jeugdfanfare, een slagwerkgroep en een uitgebreide (jeugd)opleiding. Het 
fanfare orkest bestaat uit 60 leden en viert in 2012 haar 100 jarig bestaan.

Fanfare “De Echo” is voor haar fanfare orkest op zoek naar 
een creatieve, gedreven, enthousiaste en inspirerende

DIRIGENT (M/V)
Welke met een jonge geest open staat voor (muzikale) veranderingen binnen 
onze vereniging. We komen graag in contact met gekwalificeerde kandidaten 

die onze fanfare een warm hart toedragen. Repetitie is elke dinsdagav
ond van 20.00 uur tot 22.00 uur . Naast de reguliere repetities en optredens 

organiseren we elk jaar een voor- en een najaarsconcert.

Functie-eisen:
          - Enkele jaren ervaring in het leiden van een (fanfare)orkest.
          - Uitstekende sociale en didactische vaardigheden.
          - Goede balans weten te vinden tussen plezier en muzikale prestaties.
          - De muzikanten, met een grote diversiteit in leeftijd, weten te 
            enthousiasmeren en stimuleren. 
          - Openstaan voor opinies en suggesties van leden en bestuur.
          - Affiniteit met het verenigingsleven.

Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u sturen aan het secretariaat: 
Fanfare “De Echo” tav de heer P. Goertz, Diepenbroeklaan 8, 5991 PT  Baarlo.

E-mai l :  fanfaredeecho@hetnet .n l
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c o n c e r t  v a n  d e  m a a n d

“Na vijftig meter links 
afslaan. U heeft uw 
bestemming bereikt na 
500 meter.” Via een door 

de stem van de TomTom ingesproken 
routebeschrijving vindt de slagwer-
ker van de slagwerkgroep Afslag 
Sneek in de doolhof van trommels 
zijn plek achter zijn instrument. Het 
toneelstukje vormt de humoristische 
inleiding tot een tien minuten durend 
spektakelstuk, waarbij het visuele 
aspect een essentiële rol speelt. De 
spelers bewegen voortdurend sprin-
gend en dansend heen en weer. De 
muzikale uitvoering is doorspekt met 
allerlei humoristische fragmentjes. 
Zo zien we dat trommelstokken met 
een beetje oefening ook prima dienst 
kunnen doen als Chinese chopsticks 
om er een flinke portie bami mee weg 
te happen. Ook de inrichting van het 
podium oogt spectaculair. Het instru-
mentarium, bestaande uit onder meer 
thunderbales, toms, djembes en een 
sambatrommel met de afmeting van 
een olievat, hangt deels aan grote alu-
minium stellages. De hele voorstelling 
wordt ondersteund met videobeelden.

Theatrale percussie. Je kan het zelfs 
in je eentje doen. Multi-percussionist 
Oscar Alblas toont hoe je met mi-
nimal music een adembenemende 
performance kunt neerzetten. Met 
zijn gezicht verstopt achter een wit 
masker tovert hij uit twee eenvoudige 
maracas de meest spectaculaire ritmes 
en klanken. De visuele omlijsting 
vormt ook bij het optreden van deze 

percussie-duizendpoot een wezenlijk 
onderdeel van de show. 
Ook in de serieuze klassieke wereld 
wordt het toevoegen van showelemen-
ten niet meer gezien als vloeken in de 
kerk. Leerlingen van de Nederlandse 
paukenist Bert Flas aan de Robert 
Schumann-Hochschule in Düsseldorf 
spelen het marimba-trio Afta Stuba 
van Mark Ford. Het atonale muziek-
stuk is geschreven voor drie spelers 
aan één marimba. De musici wisselen 

achter het instrument voortdurend 
van positie en staan soms vanaf de 
zijkant op de resonantiebuizen te 
trommelen. De witte mallets steken 
mooi af tegen het zwarte tenue van de 
spelers. 
“Theatrale percussie is in opmars”, 
zegt Michel Mordant. “Als we als 
slagwerkgroepen leden willen bin-
nenhalen en willen behouden, zullen 
we de grenzen moeten verleggen. 
Slagwerktheater is een uitstekend 
middel daarvoor.” Mordant weet waar 
hij over praat. Hij is voorzitter van 
de Nederlandse afdeling van Percus-
sive Arts Society (PAS). Een in 1965 

in de Verenigde Staten opgerichte 
belangenorganisatie voor percussio-
nisten. “We zijn een vereniging van 
en voor slagwerkers”, legt Mordant 
uit. “De club bestaat uit geschoolde en 
ongeschoolde muzikanten. Allemaal 
mensen die gek zijn van percussie.” 
De organisatie heeft afdelingen in tal 
van landen. Iedere maand verschijnt 
er (in het Engels) een vakblad met alle 
nieuwtjes op het gebied van percussie. 
Ook bestaan er tussen de leden van de 
diverse afdelingen intensieve contac-
ten. “Door de PAS blijven we op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelin-
gen”, weet Mordant. “Amerika loopt 
op dat gebied nog steeds voorop”. Met 
de organisatie van een jaarlijkse Day 
of Percussion wil de PAS de Neder-
landse slagwerkwereld kennis laten 
maken met de nieuwste trends uit de 
Verenigde Staten. Dat gebeurt aan de 
hand van workshops, masterclasses en 
demonstraties. Tijdens de vijfde editie 
in het gebouw van Codarts, Hoge-
school voor de Kunsten in Rotterdam 
stond theatraal slagwerk centraal. Een 
ontwikkeling die volgens Mordant 
ook in Nederland gaat doorzetten. 
Met een wedstrijd slagwerktheater 
wilde de PAS de Nederlandse slag-
werksector laten snuffelen aan de 
onbegrensde mogelijkheden op dit 
terrein. Want dat de theatrale slag-
werkmuziek ook in het verenigings-
circuit doorbreekt in Nederland is vol-
gens Mordant nog slechts een kwestie 

van tijd. “Theater krijgt op termijn 
vast en zeker een plek binnen de 
verenigingen. Als je het publiek voor 
je wil winnen, moet je niet alleen een 
muzikaal verhaal vertellen, maar het 
ook laten zien. Een leuke presentatie 
spreekt het publiek vaak meer aan dan 
een geweldige symfonie. In Amerika 
is die beweging al duidelijk gaande. 
En dat gaat ook hier gebeuren.”

• Meer informatie over Percussive Arts Society 
(PAS): www.pas.org. Voor inlichtingen over 
de Nederlandse afdeling: percussion@home.nl

Theatraal slagwerk rukt op
In de serie ‘Concert van 
de maand’ richt Klankwij-
zer de schijnwerper op 
concerten, presentaties 
en manifestaties met een 
opvallende artistieke 
invulling of een bijzon-
dere aanleiding. In deze 
aflevering aandacht voor 
de vijfde aflevering van de 
Day of Percussion van de 
Percussive Arts Society in 
Rotterdam.

Leerlingen van de Robert Schumann-Hochschule uit Düsseldorf in actie tijdens de Day of Percussion in Rotterdam. foto: Liesbeth van Asseldonk

Door onze redactie

In de serie ‘Concert van de maand’ be-
licht Klankwijzer bijzondere concerten 
of optredens met opmerkelijke cross-
overs, medewerking van verrassende 
(professionele) solisten, gebruik van 
bijzondere (niet-eigen) instrumenten 
of een opvallende programmakeuze. 
Ook concerten met een zeer lange 
traditie, een bijzondere aanleiding of 
bij een opmerkelijke gelegenheid zijn 
welkom. Datzelfde geldt voor originele 
of aansprekende manifestaties om de 
interesse van de jeugd te wekken voor 
de amateurmuziek. Stuur tips voor deze 
rubriek naar: 

• redactie@klankwijzer.nl

T I P S  V O O R  D E Z E  R U B R I E K

S L A G W E R K

‘Theater krijgt 
een plek binnen  
de verenigingen’
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SScchhrreeeevveenn BBRRAASSSS
zziitt iinn WWiijjcchheenn

sinds 1933 het adres voor blaasinstrumenten en percussie
voor elke muzikant biedt    Schreeven BRASS
kwaliteitsinstrumenten, verkoop van nieuw en occasion
Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen,
telefoon 024 - 322 00 68

we bieden uw instrumenten de optimale zorg in reparatie
en onderhoud, verzorgd in eigen atelier. meer informatie
onder www.schreeven.nl of bezoek onze showroom

U bent van harte welkom op:
di. t/m. do. 09.00 - 17.30 uur
vrijdag 09.00 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Nijmegen:
Pop & Classic

Plein 1944 -24
024- 3222129

SpinCity DJ afd
Zeigelhof 26

024-3222184

www.schreeven.nl

w w w . s c h r e e v e n . n l

Muziekhandel

Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

H.v. Weersel & Zn

www.weersel .nl

info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland w

w
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Hit it Drums & Percussion uit Roden 
heeft Adams concertslagwerk in het 
assortiment opgenomen. Behalve pau-
ken staan ook marimba’s, vibrafoons, 
xylofoons, concertbassdrums en buis-
klokken speelklaar in de winkel aan 
de Ceintuurbaan Noord 112 in Roden. 

C O N C E R T S L A G W E R K

Hit it verkoopt 
Adams-slagwerk

Blaasinstrumenten Import Nederland 
en de Biltse Muziekschool houden 
19 maart een Selmer Saxofoondag in 
De Bilt. De deelnemers (vanaf B/C-
niveau) studeren onder leiding van Jo-
han van der Linden (Aurelia Saxofoon 
Kwartet) nieuw en gevarieerd reper-
toire in met aandacht voor allerlei 
speelfacetten. Info: www.selmer.nl.

S E L M E R

Saxofoondag 
in De Bilt 

Om muziek toegankelijker te maken 
heeft Vision2Music uit Best onder de 
naam V2M een nieuwe instrument-
lijn op de markt gebracht. Projecten 
zoals Ieder kind een instrument en 
Muziek=Cool hebben het bedrijf 
op het idee gebracht om betaalbaar 
instrumentarium voor beginners te 
gaan aanbieden. Informatie: www.
vision2music.nl. 

B E G I N N E R S

Nieuwe lijn bij 
V2M leverbaar 

Louis Neefs Producties heeft vier nieuwe 
avondvullende programma’s samenge-
steld. In Nuevo Flamenco gaan orkest en 
flamencogitaar hand in hand. Solist is de 
flamencogitarist El Periquin. In Tour du 
vin met zang van de Franse chansonnier 
Philippe Elan passeert muziek van Brel, 
Duteil, Brassins en Trenet de revue. De uit 
Roemenië afkomstige multi-instrumen-
talist Marius Preda is de hoofdrolspeler 
in het gevarieerde programma Muziek-
vitrine. Gipsy Swing vormt de rode draad 
in het programma Rosenberg in concert 
met het trio Rosenberg en van Mullem. 
Mozes Rosenberg, Johnny Rosenberg 
(succesvol in The Voice of Holland) en Sani 
van Mullem vormen de nieuwe generatie 
uit de beroemde Sinti familie. Deze pro-
gramma’s voor concertband en solisten 
zijn exclusief te boeken bij Louis Neefs 
Producties. Kijk op www.louisneefs.nl of 
bel 024-3244054.

Vier nieuwe 
programma’s  
bij Louis Neefs

p r o d u c t i n f o r m a t i e

Vierenzeventig jaar is hij en 
hij oefent nog steeds met 
genoegen zijn vak uit. In zijn 
bescheiden werkruimte tonen 

foto’s aan de muur mooie momenten 
uit zijn loopbaan. Hij is een gebo-
ren verteller en komt dan ook geen 
woorden tekort voor de uitleg die 
erbij hoort. Afkomstig uit een familie 
van kleermakers begon hij als jongen 
in de verwerking van lederwaren, 
werd chef in een naaiatelier, volgde 
tekenlessen en kwam tenslotte in het 
vaandelmaken terecht. Ontwerpen 
en borduren is wat hem boeit en zijn 
atelier Becla is het enige in ons land 
waar nog met de hand wordt gebor-
duurd. Zijn mooiste werkstuk vindt 
hij zelf het vaandel van het Schut-
tersgilde in Ulft. En het meest recent 
is het ontwerp voor schutterij Willem 
Tell in Silvolde. Harmonie Constantia 
in zijn woonplaats Ulvenhout draagt 
hij in het bijzonder een warm hart toe. 
André van der Schoot is er weliswaar 
geen spelend lid maar wel een trouwe 
donateur die bij het honderdjarig 
bestaan van de vereniging als per-
soonlijk geschenk een klein jubileum-
vaandel ontwierp.  
 
Al meer dan vijfenveertig jaar houdt 
hij zich met het ambacht bezig en 
naast vaandels borduurt hij bande-
liers, decoraties voor uniformen en 
uniformpetten, stadswapens voor 
ambtskleden en toga’s. “Prins Wil-
lem Alexander en commandant Dick 
Berlijn bijvoorbeeld dragen petten 
waarvan ik de kleppen met goud-
draad heb geborduurd. Al vijf dubbele 
gouden kleppen heb ik voor onze 
kroonprins gemaakt. Aan alle leger-
onderdelen en de koopvaardij lever ik 
werk en ook aan diverse kleermakers 
in het land. Het gouddraad laat ik uit 
Lyon komen, de firma die dat levert 
bewaart het fabricagegeheim ervan. 
Er zit een hoog percentage goud in 
waardoor het draad minstens vijftig 
jaar meegaat. En de fluwelen stof 

voor de vaandels laat ik uit Duitsland 
komen, ik werk alleen met materialen 
van hoge kwaliteit.”  
Dat het nauwkeurigheid en vaardig-
heid vereist wordt snel duidelijk als 
André van der Schoot uitlegt hoe het 
borduurproces in elkaar zit. Met veel 
geduld en precisie knipt hij van stof - 
soms is dat goudlaken - figuren uit die 
hij met een fraaie rand op het fluweel 
vastzet, de letters steekt hij uit in pa-

pier. Zij dienen als ondergrond voor 
de tekst die met zijde of gouddraad 
wordt gecreëerd. Mappen vol met 
tekeningen laat hij daarbij zien, want 
het ontstaan van een vaandel begint 
bij het ontwerp op papier. 
Af en toe worden er exposities van 
zijn werk ingericht zoals onlangs 
in Breda, Ulvenhout en Bavel. Het 
ambacht is onderhand uitgegroeid tot 
een vorm van toegepaste kunst.

Vaandelmaken als 
uitstervend vak

Borduurder is hij van beroep, handmatig wel te verstaan. Een vak dat aan het  
uitsterven is omdat machines het werk grotendeels hebben overgenomen. 
Maar André van der Schoot in het Brabantse Ulvenhout raakt de passie voor het 

handwerk niet kwijt.  

Vaandelmaker André van der Schoot met een van zijn creaties. foto: Miel Rasenberg

Door El van Broekhoven
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Selmer saxofoons
Een keuze voor identiteit

www.selmer.nl
info@selmer.nl

Serie III

Super Action 80
Serie II

‘Sand Blasted’

Kenmerkend voor de Selmer
saxofoons is het unieke
concept, de ongeëvenaarde
klankkwaliteit en het hoogwaardig
ambachtelijk fabricageproces.

De Super Action 80 Serie II
met z´n warme en open geluid is leg-
endarisch en nog steeds up-to-date. De 
serie III is door z´n souplesse, de zuiv-
erheid en transparante klank perfect 
passend in elke muziekstijl. 

Nu leverbaar: de nieuwe “Sand 
Blasted” serie II en III Alten en Teno-
ren. Deze speciale uitvoering kenmerkt 
zich door een vernieuwd procedé van 
mattering, de kleppen zijn hoog-
glans gelakt terwijl de beker fraai 
gegraveerd is. De prijs is gelijk aan de 
“Standaard” gelakte uitvoering zonder 
gravure! Een zeer mooi instrument 
voor een heel bijzondere prijs!

Bezoek onze site voor een lijst
met exclusieve dealers.

MARGRIET ESHUIJS
ALS SPECIALE MUZIKALE GASTE BIJ UW CONCERT.

Met een mooi en aansprekend concept, duidelijke 
adviezen, inclusief nieuwe goed geschreven en gratis 
te gebruiken arrangementen voor Harmonie, Fanfare, 
Brassband en Koor . 
Uitnodigend voor elk orkest uit elke divisie.

Margriet Eshuijs neemt 
singer/songwriter Maarten Peters 
(gitaar en zang) en Co Vergouwen 
(piano, zang en percussie) mee

een professionele en zorgvuldige 
voorbereiding  

een ontspannen repetitie 
en een fantastisch, 
bruisend gezamenlijk concert

vrijblijvende informatie

info@margrieteshuijs.nl
075-6161307
www.margrieteshuijs.nl
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d e  w e d s t r i j d

JEUGD 1
De Jeugd 1 was een leuke categorie 
om naar te kijken, maar doordat deze 
categorie niet is onderverdeeld in 
verschillende niveaus is het verschil 
natuurlijk groot. Lisa Feddema van 
The Yellow Rainbows uit Schiedam, 
winnaar van de bronzen medaille, gaf 
op het nummer Bonita een werve-
lende show weg, maar de jongste 
kampioene van de dag was Lisa de 
Ronde van Inspiration Voorhout. Zij 
liet de jury een show zien op muziek 
van Sneeuwwitje. Met een heel mooi 
uitgebeelde routine wist zij de gouden 
plak te veroveren. In de categorie 
Jeugd 1 duo sectie A wonnen Whit-
ney Boom en Demi Moerkerk van 
Prestige uit Kampen. Zij brachten een 
vlotte, grappige routine op een mix 
van The Lion King en The Little Mer-
maid. Er werd goed gebruik gemaakt 
van de lenigheid van deze dametjes en 
door de leuke muziekkeuze straalden 
zij veel plezier uit.

JEUGD 2
In de jeugd 2 ging Melissa Zonneveld, 
eveneens van Inspiration uit Voor-
hout, er met het goud van door. Zij 
gaf met haar routine op het nummer 
Babouschka van K3 een wervelende 
show weg. Een prachtige uitstraling 
en goede baton en lichaamstechnie-
ken zorgden ervoor dat zij de ware 
kampioen is. Op een punt achter de 
winnaar eindigde Femke Bont. Zij gaf 
een prima vertolking van het Zwa-
nenmeer, al is die muziek ontzettend 

zwaar voor haar leeftijd. Toch was 
deze routine mooi om naar te kijken, 
doordat Femke liet zien een goede 
lichaamscontrole te hebben. Geen 
enkele deelnemer kon tippen aan haar 
ballettechnieken en hiermee liet zij 
zien dat twirlen en ballet twee prima 
te combineren sporten zijn. 

JEUGD 3 & JUNIOREN
De Jeugd 3 was zowel in de basis, 
midden en top klasse van hoog 
niveau. In de basis klasse won Sefanja 
Lallhit van vereniging Destiny uit 
Hoorn. Op het nummer Because 
of you liet zij zien waar een ware 
kampioen in de basisklasse aan moet 
voldoen. Zij bewees dat zij zowel be-
heersing had over haar baton als over 
haar lichaam. Chelsey Verheyen van 
Sint Remi uit Baarle-Nassau voegde 
daar een mooie choreografie aan toe. 
Met humor wist zij een mooie show 
neer te zetten op een mix van Spaanse 

muziek. Speciale aandacht voor Kelsey 
Smits van AlecTricity uit Almere. Een 
thuiswedstrijd voor haar dus. Al in 
de ochtend was zij aan het trainen in 
haar pak, dus goed voorbereid begon 
zij tegen de middag aan haar routine. 
Vanaf de eerste noot van de muziek 
was de zaal stil en overklaste ze haar 
concurrenten met haar batontechnie-
ken en haar choreografie. Hierdoor 
wist zij de hoogste prijs die er in de 
Jeugd te behalen is te bemachtigen: 
kampioen in de Jeugd 3 Top klasse. 
Goede tweede was Danique van Olst 
van Harmonie Nunspeet. Zij werkte 
minstens even netjes als Kelsey, maar 
was met 0.17 verschil verliezend 
finalist. Hiermee werd duidelijk dat de 
jury voor een moeilijke taak stond in 
deze categorie.
In de Junior Basis klasse twirlde en 
danste Christianne de Wit de ster-
ren van de hemel. Zij is lid van De 
Wiebert uit Uden en danste op het 

nummer One night only van Beyoncé 
uit Dreamgirls. Met een spetterende, 
pittige uitstraling en muziek hele-
maal gericht op haar leeftijd wist 
zij een mooie zilveren medaille te 
behalen. De Junioren Top Klasse was 
beduidend van minder niveau in 
vergelijking met de andere Top klasse. 
Desalniettemin heeft Cher Molenaar, 
lid van Destiny uit Hoorn, het goud 
veroverd. Op het ontroerende num-
mer Dance with my father wist zij de 
jury te overtuigen van haar kunnen. 

SENIOREN
Evenals de Jeugd 3 klasse lieten de Se-
nioren danstwirl van hoog niveau zien. 
In de basis klasse wist Nicole Neder-
stigt het hoogste podium te be halen 
op muziek van The Prince of Egypt. 
Nicole is lid van KNA Noordwijk en 
liet zien hoe een totaalplaatje er uit 
moet zien. Het zilver in deze categorie 
ging naar Sjéra Dijkstra van 

Eerlijke majorettestrijd 

De eerste Nederlandse Kampioenswedstrijd voor majorette sectie A solisten, duo’s en ensembles werd gehou-
den op 11 december in het Topsportcentrum in Almere. Dit is een professionele accommodatie, wat de hal 
zeker NK-waardig maakt, maar dit gaat helaas ten koste van de sfeer. Maar voor de deelnemers gaat het maar 
om een ding: kampioen worden in je klasse. Dit was te zien aan de zenuwen, onnodige dropjes, maar sommige 
deelnemers waren de zenuwen de baas. Zij leverden een topprestatie op het juiste moment. Het grootste ver-
schil met vorig jaar was dat het eindelijk een eerlijke strijd is geworden tussen de majorettes van Nederland. Dit 
jaar moesten de deelnemers kiezen: of majorette solo of rhythmic twirl bij de NBTA. Door dit ultimatum kozen 
veel twirlers voor de rhythmic twirl met als gevolg dat de majorettes een eerlijkere kans maakten.  

Leden van Excelsior uit Oostendorp in actie op het NK voor majorettes. foto Dick Ligt

Door Kim Zegers

• Gezien: Nederlandse Kampioenswedstrijd ma-
jorette sectie A solisten, duo’s en ensembles, 
11 december, Topsportcentrum Almere.

>>>

S H O W
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Seezo Uniformen B.V.

St. Janstraat 38

7256 BC Keijenborg Gld.

Tel. +31(0)575 46 16 41

  Voor een
       stijlvolle
performance

Maak kennis met ons assortiment van meer dan

300 verschillende uniformen voor concert, harmonie

en showband. Comfortabele uniformen met een

perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit

en een stijlvolle performance.

Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

Meesters in maatwerk
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Prins Willem-Alexander uit 
Zwolle. Op een nummer van Adèle 
liet zij heel mooi voetenwerk zien, 
maar kwam zij nog net iets tekort 
voor het goud. In de Senioren Midden 
was Angela Schouten van The Flying 
Stars uit Katwijk de beste. Zij vertelde 
heel geloofwaardig het verhaal van 11 
september 2001 nog een keer. Dit keer 
vanuit het perspectief van een achter-
gebleven kind. Zeer mooi en daarom 
terecht gewonnen. 

Als er een overall kampioene gekozen 
zou moeten worden zou die prijs naar 
Mariska Prins van Inspiration uit 
Voorhout gaan. Vraag een willekeurig 
persoon waar men zich op verheugt 
op een NK en 90% zal antwoorden 
met Senior Top klasse. Vooral Mariska 
maakte de verwachtingen waar: met 
90,55 punten en dus lof van de jury 
had zij de hoogste punten van de dag. 
Op muziek van de film Wolverine wist 
zij de aandacht van jury en publiek de 
hele routine vast te houden. Alles was 
van hoog niveau; zowel choreografie, 
uitstraling, baton en lichaamstech-
nieken. Vanaf de opkomst tot aan het 
einde van haar routine werd je gepakt 
en meegenomen in het verhaal dat 
zij met succes wist over te brengen. 
Hierdoor wist zij zich te onderschei-
den van onder meer Sinead Kelly. Zij 
twirlt ook bij Inspiration uit Voorhout 
en behaalde een zilveren plak. Met 
een ontroerende routine op muziek 
van Het meisje met de zwavelstokjes 
wist zij jury en publiek te boeien, 
maar zij maakte net wat meer foutjes 
dan haar concurrenten en eindigde 
daarom als tweede. Belangrijke toe-
voeging hieraan is dat zij heel goed 
op de been bleef nadat zij haar baton 

na een dubbel illusion op haar gezicht 
had gekregen. Dit getuigt van profes-
sioneel, sportief gedrag.
De Senioren Duo Top klasse werd 
gewonnen door Michelle van Dijk en 
Angela van Duijn van The Flying Stars 
uit Katwijk. Op achtergrondmuziek 
van het nummer That’s what friends 
are for werd een verhaal gemixt over 
de afsluiting van een hoofdstuk in 
je leven en een dankbetuiging voor 
degenen die dat mogelijk hebben 
gemaakt. Zeer ontroerend en zeer 
zeker de gouden plak verdiend. Op 
een derde plaats eindigden Kim Kars 
en Mariska Prins van Inspiration 
uit Voorhout. Als duo wisten zij al 
een aantal jaren op rij het publiek in 
vervoering te brengen en ook dit jaar 
lukte dat op het nummer Dear friend. 
Dat deze twee duo’s na dit kampioen-
schap stoppen, zal een groot gemis 
zijn in de Senioren Top klasse.

MUZIEKKEUZE
Een van de kenmerken van alle 
kampioenen was de juiste muziek-
keuze die zij maakten. Ik denk dat te 
vaak te zware muziek gekozen wordt 
voor de jeugdige leden. Zij zijn op 
emotioneel vlak simpelweg nog niet 
in staat om zo’n routine geloofwaardig 
over te brengen. Toch is het geloof-
waardig overbrengen van een routine 
belangrijk, zeker in grote categorieën. 
Je moet proberen ervoor te zorgen 
dat de jury jouw routine onthoudt 
en dat lukt alleen als je een goed en 
geloofwaardig verhaal vertelt. Dus 
ook wanneer je niet exceptioneel goed 
bent met je baton of in je lichaamsbe-
wegingen kun je toch hoog eindigen, 
want bijna alles valt of staat met een 
goede choreografie.

Majorettes leveren topprestatie op juiste moment
M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Hoe voelt het om de topscorer van het NK te zijn?
“Dat is natuurlijk leuk. Het is al prachtig als je meer dan 90 punten haalt. Maar als het lukt om 
juist op een kampioenswedstrijd zo’n hoge score te halen, voelt dat nog eens extra goed.”

Hoe vond je zelf dat het ging?
“Het liep erg goed. Ik was op het einde ook meteen erg blij. Mijn bedoeling was om op het 
NK mijn beste optreden van het seizoen neer te zetten. Dat is gelukt. Het afgelopen jaar 
verliep niet echt geweldig. Ik had vooral moeite met mijn rolls. Daar heb ik de afgelopen 
maanden extra op getraind. Op het NK lukte het allemaal wel.”
  
Je beeldde tijdens je routine een weerwolf uit. Hoe kwam je op het idee?
 “Vorig jaar danste ik op On my own uit de musical Les Miserables. Dat was een rustige bal-
lad. Dit jaar wilde ik iets heel anders. Toen mijn trainsters Simone en Caroline Hoek begin 
dit jaar aan de hand van enkele filmpjes wat ideeën lieten zien, viel mijn keuze meteen op 
het thema weerwolf. Daar hebben we passende muziek bijgezocht en teksten uit de films 
Twilight en Wolf toegevoegd.”

Je stopt met majorette om je volledig toe te leggen op twirl. Waarom?
“Ik heb bij majorette bereikt wat ik wilde bereiken. Mijn wens was om Nederlands kampi-
oen te worden. Ik ben begonnen als majorette en wilde afsluiten met een kampioenstitel. 
Nu ik dit doel bereikt heb, ga ik alleen in de twirlonderdelen verder. Het trainen blijft 
hetzelfde, maar in twirl kan ik nog verder groeien. Ik heb me nog niet geplaatst voor het 
Nederlands kampioenschap. Dat is het volgende doel waar ik naar toe wil werken.”

De 18-jarige Mariska Prins van Inspiration uit Voorhout was op 11 december in Topsport-
centrum in Almere met 90,55 punten de topscorer tijdens de Nederlandse Kampioenswed-
strijd (NK) voor majorette sectie A solisten, duo’s en ensembles.

Topscores Mariska Prins sloot haar majorettecarrière af met de Nederlandse titel. foto Dick Ligt

‘Met twirl kan ik nog verder groeien’

<<<

Bandshow Vaarwel bij 
afscheid SCVK-bestuurders
Stichting Combinatie van Korpsen 
(SCVK) neemt zaterdag 15 janu-
ari met een receptie in de Veluwehal 
in Barneveld (18.30 tot 20.00 uur) 
afscheid van Aad Kros (oprichter en 
secretaris), Arie van Spijk (penning-
meester) en Rien Timmer (oud-voor-
zitter). Aansluitend start de bandshow 
Vaarwel SCVK met deelname van 
DVS Katwijk, Flora Band Rijnsburg, 

Graham Lowlanders Leeuwarden, JD’s 
Bigband (Jubal) Dordrecht, Juliana 
Amersfoort, K&G Leiden, Wilhelmina 
Sleeuwijk en Wilhelmus Sliedrecht. 
Het nieuwe SCVK-bestuur bestaat uit 
Martin Timmer (voorzitter), Gerrit 
van Vugt (zakelijk secretaris), Hans van 
Laar (technisch secretaris), Wim Kant 
(penningmeester) en Rien Timmer 
(algemeen adjunct tot 1 oktober 2011).

Muziekvereniging Jubal uit Dordrecht heeft ter gelegenheid van het honderdja-
rig bestaan het jubileumboek Eeuwig Oranje uitgebracht. Het 288 pagina’s tel-
lende boekwerk schetst aan de hand van thema’s zoals wedstrijden, uniformen, 
showconcerten en tournees de geschiedenis van de vereniging. Het jubileum-
boek kost 29,95 euro en kan besteld worden via de website: www.jubal.org. 
Jubal maakt in juli een tournee naar de Verenigde Staten.

G E S C H I E D E N I S

Jubileumboek Jubal 
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Onderzoeker Andries van 
den Broek tovert een oer-
Hollands tafereeltje uit zijn 
laptop. Een schilderij van 
een stadsbeeld uit de Gou-

den Eeuw met op de voorgrond een 
vaart waarin een trekschuit ligt. Oei! 
Dat belooft niet veel goeds. Spreek-
beurten die beginnen met plaatjes 
waarvan je op dat moment de dubbele 
bodem nog niet doorziet, hebben 
doorgaans een onaangename bood-
schap in petto. De presentatie van Van 
den Broek vormt geen uitzondering 
op die regel. De onderzoeker van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau heeft 
de rol van de muziekvereniging over 
pakweg twintig jaar tegen het licht 
gehouden. En dat plaatje ziet er alles-
behalve rooskleurig uit. Verenigingen 
die niet tijdig inspelen op de behoefte 
van de kunstbeoefenaar van de 21e 
eeuw, is hetzelfde lot beschoren als de 
trekschuit op het schilderij: er is niets 
mis mee, maar niemand maakt er nog 
gebruik van.
Van den Broek strooit wat cijfers de 
zaal in. En die vallen niet eens zo 

slecht uit voor de muzieksector. De 
Nederlandse burger heeft minder 
vrije uren in zijn agenda beschikbaar 
dan enkele jaren geleden. Maar in die 
schaarse tijd doet hij relatief meer 
aan kunst- en cultuurbeoefening dan 
vroeger. Van alle kunst- en cultuurdis-
ciplines hebben muziek en beeldende 
kunst de meeste beoefenaars. De helft 
van de Nederlandse bevolking be-
speelt minstens een keer per jaar een 
muziekinstrument. Een kwart doet 
dat zelfs wekelijks. Drie kwart van de 
Nederlanders komt in hun leven wel 
eens in aanraking met een muziek-
instrument. Van iedereen die op een 
instrument speelt, doet twaalf procent 
dat in verenigingsverband. 

De kunst is nu om dat percentage vast 
te houden. Iets wat volgens Van den 
Broek alleen mogelijk is wanneer er 
binnen de verenigingen een radicale 

ommezwaai in de benadering van de 
consument gaat plaatsvinden. In de 
toekomstvoorspelling van de onder-
zoeker gaan digitale en sociale media 
namelijk een belangrijke rol opeisen. 

Tot nu toe beperkte de inbreng van de 
kunstbeoefenaar zich voornamelijk tot 
afnemer. Hij stapt iedere week vrolijk 
het repetitielokaal binnen, krijgt een 
muziekwerk op zijn lessenaar gelegd 
en brengt het stuk vervolgens naar de 
interpretatie van de dirigent samen 
met de overige leden van het orkest 
ten uitvoer. Een traditionele manier 

van muziekbeoefening, aangeduid 
met de versie 1.0. 
Als we Van den Broek moeten geloven 
heeft deze vorm - net als de trekschuit 
- zijn langste tijd gehad. Hij gaat 
ervan uit dat de helft van de bevolking 
ook in 2030 in zijn vrije tijd nog aan 
kunstbeoefening doet. Alleen de ma-
nier waarop zal ingrijpend verande-
ren. Van den Broek: “De burger krijgt 
steeds minder vrije tijd. De vrijetijds-
markt biedt bovendien steeds meer 
mogelijkheden. Hij zal daarom steeds 
meer behoefte krijgen om die schaarse 
vrije uurtjes naar eigen gevoel te be-
steden en zich daarbij steeds minder 
laten leiden door westerse tradities en 
voorkeuren.”

Bij het beeld van de kunstbeoefening 
in 2030 is de onderzoeker uitgegaan 
van vijf actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen: individualisering, in-

Staat u er wel eens 
bij stil hoe uw ver-
eniging er in het 
jaar 2030 uitziet? 
Onderzoeker An-
dries van den Broek 
van het Sociaal en 
Cultureel Planbu-
reau keek tijdens 
het Nationaal Show 
Congres in Amster-
dam samen met 
vertegenwoordigers 
uit de showband-
sector in de glazen 
bol. Stof tot naden-
ken. 

De muziekvereniging als  trekschuit

Onderzoeker Andries van den Broek gaf de deelnemers aan het Nationaal Show Congres in Amsterdam stof tot nadenken. foto: FV Media Producties

v e r s l a g

Door Frank Vergoossen

‘De burger krijgt 
steeds minder 
vrije tijd’

A LG E M E E N
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De muziekvereniging als  trekschuit

Onderzoeker Andries van den Broek gaf de deelnemers aan het Nationaal Show Congres in Amsterdam stof tot nadenken. foto: FV Media Producties

M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Wat houdt het One World System precies in?
“Het systeem wil alle mogelijke showbandformats kunnen beoordelen en gaat daarbij op zoek 
naar universele kwaliteiten en vaardigheden.”

Waarom is voor deze wijziging gekozen? 
“Het WMC doet meer dan welke andere wedstrijd in de wereld recht aan de eigenheid van 
de diverse muziekculturen door alle bandformats - drumcorps, military bands, fanfarenzüge, 
brassbands, drumfanfares, drumbands of harmonieorkesten - tot de showwedstrijden toe te 
laten. De internationale sector hecht al langer groot belang aan een eenduidig systeem voor al 
die bandformats. Andere organisaties hebben nu aangegeven bereid te zijn het WMC daarin te 
volgen. Dat is een belangrijke stap in de internationale standaardisering.”

Werkt het nieuwe systeem niet ‘het appels met peren vergelijken’ in de hand?
“Nee, de beoordeling gaat namelijk uit van drie vragen: wat hoor ik, wat zie ik en wat doet het 
mij? Oftewel de onderdelen muziek, visueel en effect. Die drie vragen zijn op alle showband-
formats toepasbaar.”

Wat zullen de gevolgen zijn voor de Nederlandse showbands die voorheen de 
Showband Class beheersten?
“Dat de Nederlandse bands hechten aan hun eigen identiteit en herkenbaarheid is begrijpelijk, 
maar ze moeten zich goed realiseren dat hen dit internationaal isoleert. Voor de bands uit de 
voormalige Showband Class, die overigens net als de Corps Style Class maar twee WMC’s heeft 
bestaan, betekent dit dat zij zich niet meer door deze onderverdeling kunnen verschuilen om 
bepaalde toptegenstanders uit de weg te gaan. Dat gebeurde in 2005 toen de Blue Devils 
inschreven voor de Corps Style Class en in 2009 toen de Devils niet meededen.”

Zijn er wel voldoende allround juryleden te vinden die alle disciplines op hun juiste 
waarde kunnen inschatten? 
“Goede juryleden zijn bij dit systeem onontbeerlijk. Van die problematiek zijn we ons zeer 
bewust. Met Marching Bands Europe (MBE) gaan we vanaf dit jaar werken aan een gedegen 
opleidingstraject voor juryleden. Momenteel beschikken we over een redelijk smal maar wel 
hanteerbaar potentieel aan goede juryleden, waarbij het accent vooralsnog op de overzeese 
specialisten ligt. Wij willen er echter snel aan werken om dat in Europa op termijn gelijk te 
trekken, waarbij Nederland een leidende rol zal moeten nemen.”

Het WMC introduceert op zondag 25 september tijdens de Open Dutch Show Champion ship 
de nieuwe beoordelingsmethodiek One World System. Artistiek directeur Harrie Reumkens 
geeft uitleg.

Harrie Reumkens: “Het One World System gaat op zoek naar universele kwaliteiten en vaardig-
heden.” foto: FV Media Producties

‘Showbands over een kam geschoren’

formalisering, intensivering, interna-
tionalisering en informatisering. Deze 
ontwikkelingen zullen zorgen voor 
een verdere emancipatie van de ama-
teurmuzikant. Van den Broek lanceert 

de term Kunstbeoefening 2.0. De mo-
derne communicatiemiddelen stellen 
de muzikant in staat om zijn muzikale 
hobby op andere manieren inhoud 
te geven. Nieuwe internettoepassin-
gen geven hem de mogelijkheid om 
interactief aan de slag te gaan. Voor de 
individuele kunstbeoefenaar betekent 
dat een (nog) breder palet aan moge-

lijkheden om aan kunstbeoefening te 
doen. Hij kan zelf bepalen wanneer 
hij muziek wil maken, welk stuk hij 
wil spelen, hoe hij dat wil doen en met 
wie. “De muzikant anno 2030 is niet 
alleen meer afnemer, maar producer 
en user tegelijk, oftewel produser”, 
slingert Van den Broek nog maar eens 
een nieuwe kreet de zaal in. 

Digitale informatie, digitale uitwisse-
ling en digitale communities zou-
den dan zomaar eens de taken van 
instellingen en verenigingen over 
kunnen nemen. “Vanuit de burger 
geredeneerd maakt het niet uit of de 
vereniging daardoor omvalt”, stelt Van 
den Broek. Verengingen pronken er 
nu nog graag mee dat instrumentale 
muziekbeoefening de sociale cohesie 
en integratie bevordert. Maar volgens 
de onderzoeker is het bewijs daar-
voor flinterdun. “De mens zal meer 
een klanthouding gaan aannemen”, 
verwacht Van den Broek. “Kunstbeoe-
fening wordt steeds meer een markt. 
In Nederland is dat pas laat op gang 
gekomen.”
Vanuit de zaal wordt opgemerkt 
dat juist blaasmuziek drijft op een 
groepsproces, waarbij saamhorigheid 
en gezelligheid belangrijke bouwste-
nen zijn. Maar ook die kanttekening 
brengt Van den Broek niet op andere 
gedachten. “De trend in de sport-
wereld is dat steeds meer mensen 
hun eigen weg vinden buiten de 
verenigingsstructuur om. Ze gaan 
fietsen of joggen. Van cultuur zijn 
dergelijke ontwikkelingen nog niet 
in kaart gebracht. Maar mij lijken er 
toch belangrijke parallellen te lopen. 
Natuurlijk blijven mensen ook in 2030 
nog gezelligheid zoeken. Maar dat kan 
ook in informele groepen.”

Van den Broek komt tot de moraal 
van het verhaal. Realiseer je dat de 
vereniging steeds minder een doel en 
steeds meer een middel wordt. Zijn 
advies: blijf als vereniging het gedrag 
van de burger volgen en bereid je voor 
op de dingen die komen gaan. De in-
teractieve mogelijkheden van nieuwe 
internettoepassingen dagen verenigin-
gen en instellingen uit om de kunstbe-
oefenaar aan zich te binden. Hoe kun 
je als vereniging meerwaarde blijven 
bieden boven ontwikkelingen zoals 
digitaal leren, digitale communities en 
informele groepen en hoe organiseer 
je dat dan? De belangenorganisaties 
voor de trekschuitvaarders dachten de 
ontwikkelingen in de kiem te kunnen 
smoren met een petitie tegen de aan-
leg van spoorwegen. Het resultaat van 
deze struisvogeltactiek is bekend.

‘Kunstbeoefening 
wordt steeds meer 
een markt’

Vermeldingen voor de agendarubriek: de 20ste van iedere maand voor plaatsing in de 
daarop volgende maand. Tips voor redactionele onderwerpen: aanmelden voor de eerste 
van iedere maand voor plaatsing in de daarop volgende maand. 

• redactie@klankwijzer.nl

I N L E V E R I N G  K O P I J
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NOORDWIJK
 Keyserswey 63

2201CX Noordwijk

T. (071) 361 56 98

www.musicallin.nl

ROTTERDAM
Slaak 2-6

3061 CS Rotterdam

T. (010) 413 58 50

www.musicallin.nl

RIJSWIJK
Haagweg 17

2281AA  Rijswijk

T. (070) 399 43 46

www.atelierpfeiffer.nl

SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • EIGEN REPARATIE ATELIER
GROOT ASSORTIMENT • INTERNETWINKEL

Alles voor muzikant 
én instrument
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uit voorraad leverbaar vanaf €1299,-

alle bekende merken aanwezig

Huur vanaf 20 euro per maand, ook althobo’s zijn voor 
huur beschikbaar. Als je na de huur de hobo koopt wordt 
alle betaalde huur in mindering gebracht.

Prima hobo-en althoborieten met de hand afgewerkt.

Kleine reparaties klaar terwijl u wacht; stuur je de hobo op 
dan heb je hem binnen drie werkdagen retour.
Na totale revisie is de hobo weer in nieuwstaat; tijdens de 
revisie is een vervangende hobo gratis beschikbaar

Het enige atelier in Nederland waar uitsluitend 
hobo’s worden gerepareerd, verhuurd en verkocht! 

Nieuwe hobo’s 
Wij zijn gevestigd op 

twee adressen:

               

Zuider Buiten Spaarne 150

2012 AE Haarlem

Peezeweg 9, 

7722 VX Oudleusen 

(gem. Dalfsen)

Tel. 023-5351727. 

E-mail: oboe@oboe.n l

w w w . o b o e . n l

Wij zijn gevestigd op 

Zuider Buiten Spaarne 150

Hobo - atelier van der Heide

• Uitstekende service
• Ruim, steeds wisselend aanbod
• Deskundige reparateurs
• Advies op maat
• Goede prijs/kwaliteit verhouding

Rimskys-Horns
Hét betrouwbare adres voor uw
nieuwe en gebruikte hoorn:
Alexander, Paxman, Yamaha,
Jungwirth e.a.

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133

1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221

06 51278301www.rimskys-horns.com
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concert, harmonie, showband,

schutterij, brandweer, 

beveiliging, chauffeurs, 

bodes en uitvaart.

De CBOW houdt zaterdag 2 april in 
centrum De Kern in Ommen samen 
met de christelijke muziekvereniging 
Soli Deo Gloria uit Ommen het jaar-
lijkse solistenconcours. De wedstrijd 
staat open voor blazers en slagwer-
kers als solist, duo, trio, kwartet of 
ensemble. Deelname is ook mogelijk 
als festivaldeelnemer. Je krijgt dan 
geen punten maar wel een opbou-
wend kritisch juryverslag. Opgave 
bij CBOW-concourssecretaris Harrie 
Hummel, (055) 5337200, e-mail: har-
rens@kpnmail.nl.  Kijk ook op www.
cbow.nl.

De christelijke muziekvereniging 
Psalm 150 uit Dinxperlo is van plan in 
2011 een festival voor jeugdorkesten 
te houden. Het muzikale festijn staat 
gepland voor zaterdag 18 juni. Orkes-
ten die interesse hebben in een dagje 
musiceren in de Achterhoek kunnen 
zich aanmelden via: jof-psalm150@
hotmail.com.

F E S T I V A L

Jeugdorkesten te 
gast in Dinxperlo

C O N C O U R S

Solisten CBOW
spelen in Ommen 

Projectorkesten deze zomer 
naar het buitenland
Vakantieorkest Ad Hoc en het fanfare-
projectorkest van de stichting Natio-
nale MuziekProjecten (NMP) gaan de 
komende zomer naar het buitenland. 
Ad Hoc gaat dit jaar niet alleen met 
een harmonieorkest op tournee, maar 
ook met een brassband. Ieder jaar 
melden zich muzikanten aan voor 
wie in het harmonieorkest geen plaats 
meer is. Om deze muzikanten een 
alternatief te bieden, gaat deze zomer 
ook een Brassband Ad Hoc op pad. 
Het harmonieorkest gaat in juli onder 
leiding van Thom Zigterman naar 
Trentino in Italië. De brassband reist 
dan onder aanvoering van Ian Port-

house (Britse Open kampioen 2010) 
naar de Provence in Zuid Frankrijk. 
Inschrijfformulieren zijn te downloa-
den via: www.vakantieorkestadhoc.nl. 
Het fanfareprojectorkest van de 
stichting Nationale MuziekProjec-
ten (NMP) gaat in september naar 
Oostenrijk. In en rond Mozart-stad 
Salzburg staan diverse concerten ge-
pland. Van 10 tot en met 13 juni staat 
ook het Pinkstermuziekweekend weer 
op het programma. Een ad-hoc-orkest 
van amateurmusici van alle leeftijden 
(minimaal speelniveau B-diploma) 
studeert dan gedurende het verblijf 
in jeugdbuitenverblijf De Krekel en 

de Mier in Austerlitz (bij Zeist) onder 
leiding van Lucienne de Valk en Henk 
Jan Heijnen een programma in dat op 
pinkstermaandag tijdens een slotcon-
cert wordt uitgevoerd. De stichting 
NMP is in 2009 opgericht om het 
KNFM-Pinkstermuziekweekend te 
organiseren en een projectorkest op te 
zetten. Het eerste belangrijke wapen-
feit was een vijfdaagse concertreis 
naar Engeland afgelopen herfst. 
Tijdens zes concerten in Londen en 
Kent maakte het Britse publiek kennis 
met een typisch Nederlandse fanfare. 
Meer informatie: www.nationalemu-
ziekprojecten.nl

Swinds: lichte muziek voor jeugdorkesten
Jeugdorkesten aan de slag laten gaan 
met lichte muziek. Dat is de insteek 
van Swinds Festival op zondag 20 
februari in het Dendron College in 
Horst. Jeugdorkesten samengesteld 
uit leerlingen van de muziekscholen 
van Venray, Venlo en Thorn stude-
ren tijdens workshops onder leiding 

van specialisten uit de lichte muziek 
werken in de stijlen pop, latin en 
musical in. De dag sluit met concerten 
en presentaties. Swinds Festival is een 
initiatief van Tielen Entertainment en 
Music Award (TEMA) in samenwer-
king met de Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekverenigingen, 

sectorinstituut Kunstfactor en de 
Bond van Orkestdirigenten. Dirigen-
ten die hun kennis op het gebied van 
de lichte muziek willen bijspijkeren, 
kunnen zich bij TEMA-voorzitter Jeu 
Tacken (e-mail: jeutacken@ziggo.nl) 
opgeven voor het bijwonen van de 
workshops.
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Het moment opzoeken en in een flow raken

De jaarlijkse solistenconcoursen 
staan weer voor de deur. Honder-
den jonge muzikanten staan de 
komende maanden in alle uit-
hoeken van Nederland in hun 
uppie in de spotlights. Word 
je van deelname aan solis-
tenwedstrijden een betere 
muzikant? Drie professione-
le musici halen herinnerin-
gen op uit de tijd dat ze zelf 
met knikkende knieën het 
podium beklommen.

Over het hele land verspreid nemen de komende maanden honderden jonge-
ren in alle disciplines deel aan solistenwedstrijden. foto’s: FV Media Producties 

Heb je dat ook? Allemaal van 
die spookbeelden vlak voor 
je op moet? Onzekerheid 
over dat moeilijke loopje of 
die hoge noot? En wat als 

ik een knoop verlies of een ladder 
in mijn panty krijg? Alice Poulussen 

krijgt er nu nog de 
kriebels van. “Het blijft 
altijd spannend”, zegt de 
fluitiste. “Of je nu bij een 
professioneel symfonieorkest 
een solo perfect moet spelen of 
tijdens een solistenwedstrijd. Dat 
maakt geen verschil.”
“Je leert er wel mee omgaan”, vult 
trombonist Bart Claessens aan. “Je 
voelt hoe het is als alle aandacht op je 
gevestigd is. Maar na verloop van tijd 
gaat dat je steeds makkelijker af. Als je 

A LG E M E E N

D E  D O ’ S  E N  D O N ’ T S  V A N  D E  S O L I S T E N C O N C O U R S E N

Wat moet je als deelnemer aan solistenwedstrijden doen 
en wat vooral niet doen? De juryleden Dick Bolt en Rudy 
Böhmer geven nuttige tips en adviezen.

DICK BOLT:

Niet doen: 
•  Te lang inspelen zodat tijdens je optreden je embouchure 

al over haar hoogtepunt heen is.
•  Meteen na het vorige optreden het podium bestormen. 

Wacht totdat de jury de vorige kandidaat heeft beoor-
deeld. Van lang wachten, kun je nerveus worden.

•  Te hoog afstemmen. Tijdens het optreden stijgt de toon-
hoogte. Met als gevolg dat je ten opzichte van de piano 
eerst zuiver klinkt, maar later te hoog.

Wel doen:
•  Zorg dat je blaasinstrument goed op temperatuur is. Blaas 

er warme lucht doorheen zonder tonen te spelen. 
•  Oefen meerdere keren met je begeleider of je samenspel-

groepje. Dat zorgt voor mooi samenspel en meer zeker-
heid. 

•  Lees de beoordelingsrubrieken eens door zodat je weet 
waar je vooral aan moet werken.

RuDy BöHMER:

Niet doen:
•  Te moeilijk repertoire kiezen. Kies een werk in overeen-

stemming met je technische bagage. Door de spanning 
moet je toch altijd al wat inleveren. 

•  Muziekstukken kiezen waarin weinig dynamische con-
trasten zijn verwerkt. Als dat wel zo is: probeer dan zelf 
smaakvolle dynamiek aan te brengen.

Wel doen:
•  Je laten bijstaan door je docent of dirigent. Vooral op het 

gebied van ademsteun en de muziek achter de noten: 
frasering, micro- (ongeschreven) dynamiek, spanning/ont-
spanning, agogiek, intonatie. Voor de slagwerkers: zorg 
dat je instrumenten goed zijn afgestemd.

•  Je proberen in te prenten dat je voor het publiek speelt en 
niet voor de jury.

•  Besteed aandacht aan je podiumpresentatie. Hoe kom je 
op, hoe dank je voor het applaus?

f e s t i v a l

★ ★ ★ ★ ★ ★

Door Frank Vergoossen
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W I E  W AT  W A A R

Nog maar amper een jaar spelen op een echt blaasinstrument en dan al meteen soleren 
in de Bugel Rock van Ivo Kouwenhoven. Dat kan allemaal tijdens het LBM Jeugdpodium. 
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) biedt jeugdorkesten ieder jaar de 
kans om onder het motto Niets moet, alles mag! op speelse wijze te laten snuffelen aan 
het grote werk. Deelname is mogelijk in twee categorieën. In het concertgedeelte ligt de 
nadruk op de uitvoering van een concertprogramma. In de promscategorie wordt naast de 
muzikale presentatie ook gelet op elementen zoals show, dans en zang. In beide afdelin-
gen staat het plezier in muziek maken voorop. Kwamen er in 2009 nog dertien orkesten 
aan de start, in Born stonden slechts vier kandidaten op de deelnemerslijst. De driekoppige 
jury benoemde het jeugdorkest van harmonie Eendracht uit Meijel tot meest veelbelovend 
orkest in de categorie concert. Bij de promsdeelnemers ging die kwalificatie naar jeugdfan-
fare De Vriendenkring uit Montfort.

Wie:
Charlotte Kremer (10) 
fanfare De Vriendenkring Montfort

Wat:
LBM Jeugdpodium 2010

Waar:
Gemeenschaphuis Born

Wanneer:
Zondag 28 november

je 

lek-
ker 

voelt op 
het podium 

kun je je volledig 
concentreren op de muziek.” 
Slagwerker Ramon Lormans had min-
der last van stress. “Op het podium 
moet je presteren. Dat kan heel posi-
tief zijn, maar ook veel druk met zich 
meebrengen. Zelf had ik daar geen last 
van. Ik dacht er gewoon niet over na. 
Ik vond het gewoon leuk om te doen 
en voelde geen druk om te winnen.”
Alice (32) speelde in haar jeugdige 
jaren een bomvolle prijzenkast bijeen. 

Grossierde zowel bij 
de tamboer- als bij 

de hafabrasolisten in 
landstitels. “Het hoorde een 

beetje bij de opleiding”, kijkt de 
fluististe van het Limburgs Sym-

fonie Orkest terug. “De vereniging 
waar ik lid van was, stimuleerde de 
deelname aan concoursen. Het hoorde 
er gewoon bij.”
Voor Bart was het toewerken naar een 

muzikaal doel de drijfveer om aan 
solistenwedstrijden mee te doen. “Je 
kunt jezelf dan echt laten horen”, 
weet de 28-jarige solotrombonist 
van het Koninklijk Concertge-
bouworkest. “Dat is een ander 
gevoel dan bij de harmonie waar 
je voornamelijk samen speelt. Bij 
een solistenconcours draait het om 

jou. En het is natuurlijk altijd leuk 
als je de kans hebt om iets te winnen.” 
En winnen deed-ie. Tal van kampi-
oenschappen en regionale toernooien 
schreef hij op zijn naam. Zijn talent 
bleef niet onopgemerkt. Op zijn acht-
tiende ging hij al aan de slag bij het 
Concertgebouworkest. Voor Ramon 
Lormans ging door de deelname aan 
solistenwedstrijden een nieuwe wereld 
open. “Ik was toen minder bezig 
met het competitie-element, maar 
meer met het ontmoeten van andere 
muzikanten en ervaringen delen. Zo 
leerde ik veel nieuw repertoire kennen 
en open te staan voor andere opvat-
tingen.” De 26-jarige marimbaspeler 
won in zijn amateurtijd zo’n beetje 
alles wat er te winnen viel. Tot en met 
het prestigieuze Prinses Christina 
Concours aan toe. Hij schopte het 

uiteindelijk tot eerste master op 
marimba van Nederland.

De deelname aan de 
solistenwedstrijden heeft 
de drie jonge profs geen 
windeieren gelegd. “Je 
leert er zo veel van”, 
weet Alice. “Niet al-
leen muzikaal, maar 
ook alle bijkomende 
facetten, zoals.omgaan 

met successen en teleur-
stellingen, met concur-

renten en met mensen die 
je het succes niet gunnen. 

Maar ook simpele dingen zoals 
buigen naar het publiek en je leukste 
snoetje opzetten tijdens het applaus.” 
Maar het belangrijkste blijft natuurlijk 
de muziek. Ramon: “Ervaren wat ach-
ter de noten zit. Door dieper in een 
stuk te duiken en een eigen identiteit 
te geven aan een werk leer je meer wat 

muziek met je doet.” Ook het com-
mentaar van de jury maakt je beter. 
Bart: “Ze luisteren met een frisse blik 
naar je en helpen je met opbouwende 
kritiek verder. Dat werkte erg stimu-
lerend. Ik vond het steeds leuker om 
mensen te laten genieten van mijn 
muziek.” 
De drie musici hebben in hun latere 
loopbaan nog veel profijt gehad van 
hun concourservaring. Ramon: “Het 
is me van pas gekomen tijdens inter-
nationale concoursen en bij proef-
spelen. Je weet wat het is om op het 
podium te staan en kritisch beluisterd 
te worden. Het moment opzoeken en 
in een flow raken heb je al vaker ge-
traind en maakt het op die momenten 
makkelijker oproepbaar.”

• Zie voor een overzicht van de diverse 
solistenwedstrijden de agendapagina elders 
in dit blad.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Het moment opzoeken en in een flow raken
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Afspraken en inlichtingen:
(individueel en groepen:
werkdagen tot 21.00 uur

zaterdag tot 17.00 uur

Telefoon: 055 366 88 03
Praktijk adres: Schopenhauerstraat 61
7323 LS Apeldoorn
Internet: www.henkrensink.nl
e-mail: info@henkrensink.nl

Uw mondstuk,
een HOOFDSTUK apart!

Data Regionale Mondstukaanmeetdagen
Mondstukspecialist Henk Rensink
Voor hout- en koperblazers 2011

29 januari van der Glas Heerenveen, 0513 468 041
5 februari  Adams Diest-België, 0032 13 321 201
19 februari Adams Ittervoort, 0475 560 700
12 maart   Musikhaus Fockers, Rheine-Duitsland, 
 0049 5971 62 08
2 april OFFK Drachten, standpresentatie
6/7 april  Musik Messe Frankfurt
9 april  Musikschule Monschau-Duitsland, 046 475 20 22
16 april  Zwijsen Passier Tilburg, 013 542 03 31
7 mei van Vliet Bergen op Zoom, 0164 239 522
21 mei        Excel Oe� elt,  0485 362 668
28 mei   Joop de Pooter Zaamslag, 
 0115 615 606
3+4 juni   Euro Brass Drachten, 
 standpresentatie
18 juni   van Ge� en Veldhoven, 
 040 253 75 18
 
Aanmeldingen op bovenstaande adressen 
Of kijk op www.henkrensink.nl

Naamloos-3   1 25-11-10   15:05

M&J DESIGN

folie-kleuren

full-color
export
materiaal
laminaat
profiel

plaatmat.

opmerkingen

Specialist�in�blaasinstrumenten,�slagwerk,

percussie�en�akoestische�gitaren

Specialist�in�reparatie�en�onderhoud�in�eigen�atelier

Leverancier�van�alle�merken

'smaandags�gesloten,

donderdag�koopavond�tot�20:00�uur

Rijksweg�165�Gaanderen��0315�-�323�457

Van der Glas b.v. 
Pastorielaan 4a, Postbus 85
8440 AB  HEERENVEEN
Telefoon algemeen 0513-468040 
Tel. reparatie koper 0513-468042 
Tel. reparatie hout 0513-468043

Faxnummer 0513-626450 
Website www.vanderglas.nl 
E-mail info@vanderglas.nl
ING Bank 80 61 18 
BTW-nr. NL008215716B01 
KvK-nr. 01054380
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VDG Brass Bb cornet
COR-125 gelakt, 
goldbrass beker, 

2 stemschuiven

van € 395,= voor

€ 295,= 
VDG Brass Bb euphonium 
EU-2150, 4 ventiels  
gecompenseerd, gelakt  

van € 1875,= voor

€ 1195,= 

VDG Brass Bb/F/Gb/D bastrombone TB-1830
gelakt, goldbrass beker, kwart- en kwintvent. 
van € 1025,= voor

€ 715,= 

           +

Webshop
 vandergla

s.nl 
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Wie is Vincent Cox?
“Musicus-slagwerker. Getrouwd met Carolien en 
vader van dochter Isabel (4 jaar) en zoon Jasper van 
9 maanden. Mijn hobby zijn hardlopen en lezen.”

Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Via mijn vader. Hij was lid van de schutterij in 
Neeritter. Ik ben daar begonnen op zesjarige leeftijd 
in het tamboerkorps. Via Jo Zinzen, docent bij Kre-
ato, ben ik bij de slagwerkgroep van Sint Michaël 
Thorn gekomen. En vandaar weer in het harmonie-
orkest. Na het halen van mijn VWO-diploma ben 
ik in Maastricht slagwerk gaan studeren bij Werner 
Otten en Pieter Jansen.”

Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Het begon met een solootje voor kleine trom. Je 
speelt iets en schrijft dit op. Met componeren heeft 
dat natuurlijk nog niet zo heel veel te maken. Later 
schrijf je meerdere stemmen onder elkaar en ont-
wikkel je je, mede door je opleiding, steeds verder. 
Het feit dat de amateurslagwerkwereld in de periode 
eind jaren tachtig, begin jaren negentig enorm aan 
het veranderen was, heeft er natuurlijk ook voor 
gezorgd dat je veel nieuwe ideeën kon opdoen en 
die ook kon verwerken in je eigen composities.” 

Wat betekent componeren voor jou?
“Het uiten van mijn muzikale ideeën en het spelen 
met klankkleuren. Voor mij is het ook een soort 
afleiding naast mijn baan als uitvoerend musicus.” 

Voor welke bezettingen schrijf je?
“Meestal voor slagwerkgroepen in verschillende 
bezettingen. Dat zijn meestal melodisch getinte 
composities met toevoegingen zoals blazers, piano, 
orgel en elektronica.”

Hoeveel werken staan er inmiddels op jouw naam?
“Een behoorlijk aantal, variërend van kleine solisti-
sche werkjes, tot grote uitgebreide composities voor 

slagwerkorkest. Volgens de catalogus van uitgever 
Dutch Music Partners zijn het er 86.” 

Hoeveel composities schrijf je gemiddeld per jaar?
“Dat is afhankelijk van de opdrachten die er komen. 
De gevraagde tijdsduur en bezetting spelen ook een 
rol. Laten we het houden op twee à drie.”

Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Moeilijk over jezelf te zeggen natuurlijk. Maar ik 

denk dat doorzichtigheid, het spelen met klankkleur 
en muzikaliteit de voornaamste kenmerken zijn.”

Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“Eigenlijk vrij klassiek met invloeden uit allerlei 
stromingen.”

Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Het moet muzikaal verantwoord zijn, er moet een 
lijn in zitten. Vaak, zeker bij slagwerkmuziek, zijn 
het nog te veel alleen maar noten.”

De Nederlandse slagwerkwereld kent grote onder-
linge stijlverschillen met name in het gebruik van 
gestemd en ongestemd slagwerk. Waar gaat jouw 
voorkeur naar uit?
“Voor allebei de onderdelen is iets te zeggen. Een 
puur ongestemde slagwerkcompositie, bijvoorbeeld 
Xenakis, kan net zo indrukwekkend of misschien 
wel indrukwekkender zijn dan een compositie met 
alleen gestemde slagwerkinstrumenten. Het mooie 
van slagwerk is dat je beide wegen kunt bewande-
len.”

Componeer je alleen in opdracht? Zo ja, waarom? 
“In principe wel. Ik wacht meestal af wat er op 
mijn pad komt, bijvoorbeeld iemand die een idee 
heeft. In de slagwerkwereld zijn de bezettingen zo 
verschillend dat bijna iedere vereniging een andere 
samenstelling heeft. Als je dan een grote compositie 
schrijft, is die meestal op het lijf van die betreffende 
bezetting geschreven.”

Wat is jouw beste werk tot nu toe en waarom?
“Dat is niet iets om zelf over te oordelen. Wat is het 
beste? De eerste grote compositie waar ik ook nu 
nog weinig tot niets aan zou veranderen is The Big 
Earthquake. Maar ook een project zoals Scene Ana-
lysis, Phrenology en het modernere The Seventh 
Hour vind ik geslaagd.”

Wie zijn je favoriete componisten en waarom?
“Ik heb geen uitgesproken favoriet, maar als ik 
dan toch moet kiezen, noem ik Mahler. Vanwege 
de transparantie en het geweldige gebruik van de 
orkestkleuren.” 

Heeft hij invloed op je eigen werk?
“Je wordt door alles wat je hoort en ziet beïnvloed. 
Zeker door mijn werk als uitvoerend musicus kom 
ik zowel het klassieke - Mozart, Haydn, Mahler - als 
het modernere repertoire - Xenakis, Messiaen, Do-
natoni, MacMillan - tegen. Zelfs zeer hedendaagse, 
moeilijk toegankelijke muziek beïnvloedt je op een 
bepaalde manier.”

Wat zou je graag nog eens willen componeren?
“Ik heb geen specifieke wens. Zolang er leuke 
uitdagende zaken voorbij blijven komen, hoop ik 
voldoende inspiratie te blijven houden om mooie 
dingen op papier te zetten.”

Wie zijn de creatieve geesten achter 
de muziekwerken die iedere week 
op de lessenaars verschijnen? In de 
serie De Componist leert u de mens 
achter de noten kennen. In deze 
eerste aflevering maakt u kennis 
met Vincent Cox, componist van 
slagwerkmuziek.  

‘Componeren is 
een soort afleiding’

Vincent Cox
Geboortedatum: 23 december 1973.
Geboorteplaats: Ittervoort.
Woonplaats: Almere.
Instrumenten: Slagwerk.
Muziekopleiding(en): Muziekschool Kreato Thorn (docent 
Jo Zinzen); Muziekacademie ’s-Gravenvoeren (docent Jo 
Zinzen); Conservatorium Maastricht (docenten Pieter 
Jansen, Werner Otten).
Amateurverenigingen: Drumband Sint Lambertus Neer-
itter; Harmonieorkest en slagwerkgroep Sint Michaël Thorn. 
Beroepsorkesten: Limburgs Symfonie Orkest (1997-1999); 
Radio Symfonie Orkest (1999-2005); Radio Filharmonisch 
Orkest (2005-heden); Radio Kamer Filharmonie (2005-he-
den).
Overige functies: Docent klassiek slagwerk HKu (Con-
servatorium utrecht); Lid beoordelingscommissie voor 
repertoire bij Kunstfactor.

foto: Simon van Boxtel

Door Frank Vergoossen

S L A G W E R K

d e  c o m p o n i s t
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up close & personal

www.adams.nl

ADV ADAMS CUSTOM BUGEL 262x376.indd   1 29-11-2010   13:18:23
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WITHIN BLUE EMPIRES
Paul Lovatt-Cooper’s compositie 
Within Blue Empires diende in 2009 
als testpiece voor de Engelse nationale 
kampioenschappen. Nadat Maurice 
Hamers zich terugtrok als componist 
van een verplicht werk voor het NBK 
2010, neemt de NBK-taakgroep de 
enige juiste beslissing... Within Blue 
Empires komt op de lessenaars. Een 
prachtig werk gebaseerd op het leven 
en de gedragingen van walvissen. 
De deelnemers mogen alles uit de 
kast halen om een mooie vertolking 
neer te zetten. Een zeer interessant 
stuk waarin voor blazers, slagwerkers, 
maar ook voor het publiek veel te 
beleven valt. Een “ouderwets gezellig” 
luisterstuk!  
 
PAKJESAVOND
In 2005 was Soli Brass dé grote ver-
rassing op het NBK. Met de toen nog 
zeer jonge Frans-Aert Burghgraef 
werd de band na 20 jaar tobben 
eindelijk weer kampioen. Frans-Aert 
viel niet alleen op door zijn leeftijd 
en ongewoon muzikale aanpak, maar 
ook vanwege zijn uitzonderlijke keuze 
voor een goed zittend pak. Als er 
een prijs zou zijn voor best geklede 
dirigent dan zou hij zeker één van 
de kanshebbers zijn. Het mooie pak 
is er nog steeds en ook de prachtige 
muzikale lezing van een verplicht 
werk. Soli Brass telt sinds de komst 
van Burghgraef weer mee en ook 
nu doet de band weinig onder voor 
de beste drie. Los van hier en daar wat 
schoonheidsfoutjes speelt de band een 
uitvoering om trots op te zijn. 

THUISWEDSTRIJD
De band op het podium zou De 
Wâldsang kunnen zijn wanneer je de 
individuele poppetjes niet herkent. 
Toch hebben we te maken met de 
Provinciale Brassband Groningen. We 
kijken naar de rug van Ido-Gerard 
Kempenaar, vleesgeworden dub-
belganger van Rieks van der Velde: 
eenzelfde manier van dirigeren. 
Bovendien een band die qua sound 
steeds meer richting De Wâldsang 
lijkt op te schuiven. Daar is niets mis 
mee. De PBG blaakt van zelfvertrou-
wen en oogt zeer ontspannen. En zo 
klinkt de band ook. Compact en uit-
gebalanceerd. De baritonist kan een 
compliment voor de opening zo in 
zijn zak steken. Hetzelfde geldt voor 
de es-bassist die het estafettestokje 
perfect overneemt. Het zou onzinnig 
zijn hier het slippertje van de flugelist 
aan te stippen. 
De PBG levert een topprestatie. 
Prachtig gedragen in het tweede deel 
en heftig, maar bovenal beheerst naar 
de finale in het derde deel. 

OPERA OF STOPERA?
De angst dat met het vertrek van 
Frank van Kooten de muzikaliteit bij 
Amsterdam Brass zou verdwijnen, 
bleek ongegrond. Pierre Volders is 
in staat om de traditie van eigenheid 
voort te zetten. Amsterdam Brass 
speelt duidelijk met passie. Passie die 
zich vertaalt in emotie. En die zo ken-
merkend is voor opera. Amsterdam 
Brass is opera. Of beter, Stopera! Het 
is een muzikaal smulfestijn. Amster-
dam Brass mist mogelijk een aantal 
beeldbepalende hoekstenen maar is 
puur als band een van de grootste van 
het land.  
 
DE LEOPARD TANK: TREFZEKER...
Vraag tien willekeurige brassband-
liefhebbers naar de naam van een 
goede Nederlandse brassband en zes 
of zeven mensen zullen spontaan De 
Wâldsang noemen. Als er één band is 
met een staat van dienst om u tegen 
te zeggen dan is dat inderdaad De 
Wâldsang. Geleid door Rieks van der 
Velde doet de trefzekerheid het meest 

denken aan een alles verwoestende 
Leopard tank. In positieve zin wel te 
verstaan. Vandaag speelt de band een 
trefzeker Within Blue Empires. Mooie 
dynamiek, goede balans en uitmun-
tende solisten. Weliswaar hangt er 
hier en daar nog een los rafeltje maar 
over deze uitvoering kan zeker naar 
huis geschreven worden. De jury deelt 
deze mening niet. Voor het eerst in 
haar bestaan eindigt De Wâldsang op 
de laatste plaats. Een zeker diepte-
punt... 
 
SyMPHONISCH HOOGTEPUNT
Brassband Limburg kenmerkt zich 
door een groot draagvermogen in het 
lage register. De sonore basklanken 
dienen als solide basis, tillen de band 
naar grote hoogte en doen solisten 
boven zichzelf uitstijgen. Sympho-
nische extase lijkt de juiste typering 
voor de speelstijl van dit orkest. Over 
BBL doen immer veel spookverhalen 
de ronde. Zo zou het een ad-hoc for-
matie zijn. Wie de site van Brassband 
Limburg bezoekt,  

Brassbandwereld op zijn kop!

Begin jaren negentig werd een spelletje stuivertje wisselen tussen noord en zuid gespeeld. Destijds ging het 
er hard aan toe tussen De Wâldsang en Brassband Limburg. Sinds de winst van De Wâldsang in ‘94 werd het 
Nederlands brassbandkampioenschap als vanouds weer een Friese aangelegenheid. Vijftien jaar lang lukte het 
slechts drie keer een niet-Friese band om kampioen te worden. 2010 blijkt een rampjaar voor Fryslân. Wâldsang, 
Bazuin en Soli slagen er niet in een podiumplaats te bemachtigen. Het erepodium is dit jaar een plaats voor 
louter Randstedelijke bands. Go West... Triple West!

Brassband Schoonhoven pakte voor het eerst in zijn bestaan de nationale titel. foto: GeertImages

Door Alfred van der Meulen

• Gehoord: Nederlandse Brassband  
Kampioenschappen 2010, 4 december, 

  Martini Plaza Groningen

B L A A S M U Z I E K

>>>
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Robin Reizen 
‘t Veld 34 - 7603 EC Almelo 

Tel. 0546-443077 - Fax 0546-443002 
Site: www.robinreizen.nl  

E-mail: info@robinreizen.nl 

Opstapplaatsen: 
Almelo NS 
Apeldoorn-Zuid; McDonalds 
Amersfoort NS 
Utrecht P&R Transferium Westraven 
Amsterdam Station Duivendrecht 
IJmuiden DFDS Terminal 

Kijk voor meer informatie en al onze arrangementen 
op onze website: www.robinreizen.nl 

Groepen & Specials, Busreizen 

4-daagse bus-excursiereis  
23 augustus 2011 t/m 26 augustus 2011 

 

Inbegrepen: 
Vervoer per luxe touringcar 

Eerste en laatste overnachting op de cruise-

ferry in een 2-persoons binnenhut douche/

toilet 

2x uitgebreid dinerbuffet op de cruiseferry 

(incl. 1 glas wijn/bier/frisdrank) 

2x uitgebreid ontbijtbuffet op de cruiseferry 

Overnachting in een 2-persoonskamer in 

een 4-sterren hotel in Edinburgh (ca. 4 km 

van hartje centrum gelegen) 

Uitgebreid Schots ontbijt in het hotel op  

dag 3 

Toegangskaart taptoe  

Stadstour Edinburgh, incl. bezoek South 

Queensferry 

Bezoek aan Woolen Mill 

€ 485,00 p.p. 
 

Op basis van 2-persoonskamer/-hut 

Edinburgh Taptoe 
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<<< ziet een andere werkelijkheid. 
Los daarvan is het een orkest waar-
naar het prettig luisteren is. Onder 
leiding van Guido Segers zweept 
Brassband Limburg zichzelf en het 
publiek op naar een muzikaal hoogte-
punt, een topuitvoering! 
 
MUSEUMSTUK
Klaas van der Woude roept met ‘zijn’ 
Bazuin immer associaties met film-
muziek op. Waarom? Omdat deze 
band precies die manier van uitvoeren 
heeft, die maakt dat nietsvermoeden-
de leken altijd vinden dat brassband 
typisch filmmuziek is. Het zal zeker 
het heroïsche karakter van het koper 
zijn... Vandaag komt daar een dimen-
sie bij. Dirigent Klaas van der Woude 
stelt de band tentoon als is hij gids in 
een museum. Wanneer je de bewegin-
gen van deze dirigent volgt, is meteen 
duidelijk waar de accenten liggen. Van 
der Woude laat het zien en horen als 
geen ander. En het is mooi, als altijd 
bij De Bazuin. Zeker wanneer hij de 
flugel introduceert. Wat een hemelse 
sound. Nederland heeft maar een paar 
echt fantastische flugel-spelers en de 
Bazuin heeft daarvan eentje in huis. 
Eentje om in te lijsten! 
 
SCHOONHOVEN, HOEZO ZILVERSTAD?
Erik Janssen toont durf met Brass-
band Schoonhoven. De ‘gevoelstem-
peratuur’ van diverse tempi ligt hoog, 
maar nooit te. Alle frases zijn heel 
mooi uitgekristalliseerd, elk detail 
is hoorbaar. De 2e baritonpartij laat 
zich met hetzelfde gemak volgen als 
de principal cornet. Doorzichtig, dat 
is het juiste woord. Op elke stoel lijkt 
een solist te zitten en elke solist is in 
dienst van het orkest. Het slot van 
het tweede deel klinkt als een finale, 
maar Schoonhoven gaat daar in de 
werkelijke finale nog eens dunnetjes 
overheen. Tot in de slotnoot blijft 
de band transparant en heel precies. 
Geen we-zijn-er-bijna-euforie, maar 
een slot dat klinkt alsof het om de 
eerste noten gaat. 
 
PUBLIEKSPRIJS
Een aanzetloze inzet van de bariton, 

zeer gewaagd. De es-bas doet vervol-
gens precies hetzelfde, prachtig. Dit 
zet het publiek meteen in opperste 
luisterstand. We gaan met z’n allen iets 
bijzonders meemaken, dat is te voelen 
aan de spanning in de zaal. Inderdaad, 
onder leiding van Anno Appelo kiest 
Brassband Rijnmond een bijzonder 
pad... Het pad van de ultieme uitvoe-
ring. Rijnmond en Appelo balanceren 
op de uiterste rand van schone kun-
sten. Brutaal en breekbaar, schertsend 
en schoon, Rijnmond stijgt torenhoog 
uit boven de materie. 
Anno Appelo maakt een klein 
verschil met het gros van de diri-
genten. Hij blijft zichtbaar sleutelen 
aan het stuk. Het is veel meer dan 
een uitvoering neerzetten, waarvoor 
de druppels zweet al vergoten zijn. 
Appelo werkt door tot aan de laatste 
noot. Met het resultaat van de laatste 
repetitie neemt hij simpelweg geen 
genoegen. Dat leidt tot een uitvoe-
ring van Within Blue Empires die 
door het publiek niet snel vergeten 
zal worden. De beloning voor band 
en dirigent is een oorverdovende 
staande ovatie die na de slotnoot in 
exact 0,0 seconden unaniem tot stand 
komt! 
 
ExIT BRASS!
Aan al het mooie komt een einde, zo 
ook aan de optredens van acht fan-
tastische brassbands die Nederland 
rijk is. Muzikaal omlijst door Exit 
Brass worden de trofeeën verdeeld. 
Een unicum is dat er geen Friese 
bands in de prijzen vallen. Op de 
tweede plaats eindigt Amsterdam 
Brass en publiekslieveling Brassband 
Rijnmond wordt door de jury in het 
brons gezet. Misschien wordt het tijd 
voor de invoering van een publieks-
prijs!  
Op één eindelijk en voor het eerst 
Brassband Schoonhoven. Tien jaar 
lang zaten ze er regelmatig heel dicht 
bij en nu is het echt gelukt. Brassband 
Schoonhoven vertegenwoordigt ons 
land tijdens het Europees brassband-
kampioenschap 2011 in Montreux, 
Zwitserland. Schoonhoven is vanaf 
nu Goudstad!

M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Hoe groot was de verrassing?
“Groot, natuurlijk. We hadden er niet op gerekend. Wisten wel dat het goed ging. In het 
voorjaar waren we op de All England Masters al derde geworden. Lieten daar erkende 
topbands achter ons. Een plek bij de top zat er dus wel in.”

Jullie zaten er al vaker dicht bij.
“Vanaf 1997 zijn we al heel wat keren tweede en derde geworden. Het werd dus ook eens 
tijd om het verschil te maken. De muzikanten hebben ook steeds geroepen dat het er dit 
jaar maar eens van moest komen. Ook de collega-bands vonden deze bekroning volkomen 
terecht. En dan ook maar meteen overtuigend met twee punten verschil.”

Heb je een verklaring voor dit succes?
“We hebben er hard voor gewerkt. We hebben na de vakantie op enkele belangrijke plekken 
nieuwe mensen erbij gekregen. Het is op dit moment een sterk collectief. Met goede solis-
ten die het kunnen waarmaken. Die onder grote druk hun kop er bij kunnen houden.”

Waar heeft Schoonhoven de punten gepakt?
“Op muzikaliteit en op afwerking. Ik ben vooral blij met de opmerking van de jury dat de 
balans in alle sterktes in orde was. Ons basisgeluid is erg constant. Daar hebben we de 
afgelopen jaren ook heel hard aan gewerkt.”

Ooit gedacht dat het mogelijk was om de Friezen te verslaan?
“Natuurlijk zijn de Friese bands te verslaan. Je ziet toch dat er wat meer balans komt tussen 
de topbands. Limburg, Rijnmond, Amsterdam en Schoonhoven kunnen in potentie allemaal 
meedoen voor de top drie.” 

En nu op naar het Europees Kampioenschap op 29 en 30 april in Montreux?
“Het is fantastisch om daar te mogen spelen. We gaan er alles aan doen om daar zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. Rijnmond is er vierde en vijfde geworden. Dat gaan we 
proberen te evenaren of te verbeteren.”

Brassband Schoonhoven won voor het eerst in zijn 38-jarig bestaan als brassband de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Dirigent Erik Janssen over de verrassende zege 
van zijn band.

Dirigent Erik Janssen won met Brassband Schoonhoven de titel in de kampioensdivisie en met 
Brassband Breukelen het kampioenschap in de eerste divisie. foto: Joop van Dijk

‘Het werd ook eens tijd’

Louter Randstedelijke bands op het erepodium

18e jeugdfestival brassband 
Schoonhoven volgeboekt
Zo’n 500 jeugdige muzikanten van 
brassbands uit heel Nederland nemen 
zaterdag 5 februari deel aan de 18e 
aflevering van het jeugdfestival van 
brassband Schoonhoven. Binnen een 
mum van tijd werd het maximaal 
aantal inschrijvingen bereikt. 
Het record aantal van zestien orkes-
ten komt zaterdag 5 februari in Het 

Bastion in Schoonhoven in actie. De 
jury maakt niet alleen een schrif-
telijk rapport op, maar voorziet de 
optredens direct na afloop ook van 
gesproken commentaar. Tijdens de 
prijsuitreiking geeft de kersverse 
Nederlands kampioen Brass Band 
Schoonhoven-A nog een miniconcert 
voor de jeugdige deelnemers.



28   1 | 2011

adams-onlineshop.nl

Bestellen is kinderspel!

s h o p . n la l t ij d  s n e l ,

V
O
O
R

D

R
U
I

A
D

M

G
E

A

P
A

SA E

G
O
E V
D
K

O

A
A

B

E
I

I

O
N
L

N

S

E

B

S
D L

IJ
K

S K
K
E
L

I
E

P I
E
D
I

G E L T
E
L

IJ
K

N
G

vorm de zin

-

ADV ADAMS ONLINE SPEL 229x161.indd   1 29-11-2010   13:30:00

F A N F A R E  I R E N E  W E S T E R H O V E N

Is op zoek naar een 

DIRIGENT(E)

Na
de

re
 in

fo
 v

ia
:  

Ha
ns

 B
ru

ns
, v

oo
rz

itt
er

, t
el

. 0
65

3.
39

46
47

   
 

Jo
u 

C
V 

zi
en

 w
e 

gr
aa

g 
zo

 s
po

ed
ig

 m
og

el
ijk

 te
ge

mo
et

 o
p 

on
s 

po
st

ad
re

s, 
of

 p
er

 e
-m

ai
l: 

se
cr

et
ar

is.
fa

nf
ar

e.
ire

ne
@

pl
an

et
.n

l
Be

st
uu

r f
an

fa
re

 Ir
en

e,
 H

eu
ve

l 1
4,

 5
56

3 
AP

 W
es

te
rh

ov
en

.

Voor onze Fanfare/Concertband bestaande uit 
ca. 25 amateur-muzikanten zijn wij per direct 

op zoek naar een dirigent(e).
De stijl van de muziek die wij graag spelen varieert van 

licht en modern tot klassiek, passend bij de samenstelling en 
mogelijkheden van ons orkest. Muziekniveau is ervaren of 

diploma A en/of B. 

Wij geven jaarlijks zo’n 4 concerten. Hierbij worden vaak ook 
solisten en andere muzikale en multimedia-middelen ingezet. De 
dirigent heeft hierin een voortrekkersrol te vervullen. Daarnaast 

zijn er nog diverse verplichtingen in de vorm van serenades 
waarvoor ook nummers/marsen ingestudeerd worden.

 
Ben jij enthousiast, vernieuwend en inspirerend en heb je 

gevoelvoor het dorpse verenigingsleven en de mensen die 
onze vereniging een warm hart toedragen, dan ben jij wellicht 

diegene die wij zoeken!!! Ook gevorderde dirigenten in 
opleiding worden uitgenodigd te solliciteren.

     
Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. 

Om een indruk te krijgen van onze vereniging kunt u kijken op onze website:  

w w w . f a n f a r e w e s t e r h o v e n . n l
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Full-Size Conducting
vierdaags programma HaFaBra-Directie 

met focus op solistenbegeleiding

Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 februari 2011 organiseert het Prins Claus Conservatorium 
– onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen – voor het elfde achtereenvolgende 
jaar een groot project op het gebied van HaFaBra-Directie. Na eerdere edities als 
American Size, Dutch Size en Spanish Size Conducting, is dit jaar gekozen voor het 
thema “Solistenbegeleiding” onder de noemer Full-Size Conducting. Studenten van de 
vakopleiding  HaFaBra-Directie en de Associate degree HaFaBra-Directie van het Prins 
Claus Conservatorium werken vier dagen lang met gerenommeerde orkesten, (gast)
docenten en solisten.

Masterclasses
Op het programma van Full-Size Conducting staan een 
lezing en masterclasses voor (aankomende) dirigenten van 
harmonieorkesten, fanfarekorpsen en brassbands. Speciale 
gast is de bekende Nederlandse dirigent Jan Stulen. Op 
donderdag 3 februari geeft hij een openbare masterclass 
met medewerking van het Fanfarekorps Koninklijke 
Landmacht “Bereden Wapens”.

Op vrijdag 4 februari geeft Jan Stulen een masterclass over 
de kunst van het begeleiden met medewerking van twee 
zangsolisten en een pianist. Ook op vrijdag verzorgen 
Klaas van der Woude (hoofvakdocent) en Jos van der Sijde 
(dirigent en hoofd van de afdeling Klassieke Muziek en 
Directie) een masterclass met de Provinciale Brassband 
Groningen. 

Op zaterdag staat een masterclass met het Noord 
Nederlands Jeugd Orkest en een pianist op het programma, 
door Tijmen Botma en Klaas van der Woude, beide 
hoofdvakdocent aan het Prins Claus Conservatorium.  

Speciale aandacht verdient de masterclass voor studenten 
van de tweejarige Associate degree HaFaBra-Directie op 
woensdag 2 februari. Zij werken met Brassband Gloria Deï 
uit Gerkesklooster/Stroobos, Tijmen Botma en Klaas van 
der Woude. 

Toehoorders welkom
Deze HaFaBraweek is niet alleen interessant voor 
conservatoriumstudenten. Ook orkestdirigenten, (amateur)
musici en muziekliefhebbers zijn van harte welkom. 
Actieve deelname aan de masterclasses is voorbehouden aan 
studenten van het Prins Claus Conservatorium, toehoorders 
krijgen een partituur ter beschikking. Een dagkaart 
kost € 5,- , een passe-partout € 15,-. Reserveren kan via 
telefoonnummer (050) 595 13 29 of per mail naar 
w.t.de.jong@pl.hanze.nl. 

Programma
Woensdag 2 februari 
13.30 - 16.30 uur 
Lezing Francis Pieters “Een eeuw solorepertoire”
19.00 - 22.00 uur 
Associate degree: masterclass Tijmen Botma en Klaas van 
der Woude met Brassband Gloria Deï (Gerkesklooster/
Stroobos)

Donderdag 3 februari
10.00 - 16.00 uur 
Masterclass Jan Stulen met Fanfarekorps Koninklijke 
Landmacht “Bereden Wapens” en een zangsolist

Vrijdag 4 februari 
10.00 - 13.00 uur 
Masterclass Jan Stulen “De kunst van het begeleiden, 
repetitietechniek en partituurstudie” met twee zangers en 
een pianist
19.00 - 22.00 uur 
Masterclass Klaas van der Woude en Jos van der Sijde met 
Provinciale Brassband Groningen

Zaterdag 5 februari
10.00-16.00 uur 
Masterclass Tijmen Botma en Klaas van der Woude met 
het Noord Nederlands Jeugd Orkest en een pianist
afsluitende presentatie om 15.15 uur

www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
reserveren via w.t.de.jong@pl.hanze.nl

2-5 februari 2011

artikel.indd   1 08-12-2010   9:20:17
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In de studio van Mirasound in 
Amersfoort ziet Rob Overman 
voor het eerst de afgemonteerde 
versie van de eerste aflevering 
van Windkracht 10. Het Spaanse 

harmonieorkest Union Musical Tor-
revejense speelt tijdens het Wereld 
Muziek Concours (WMC) 2009 
Extreme Make-over van Johan de 
Meij. De passage waarbij de muzikan-
ten op gestemde flessen blazen komt 
voorbij. Fraaie close-upbeelden tonen 
geconcentreerde Spaanse musici. De 
programmadirecteur van BravaNL 
is blij verrast met de beelden. “Dat 
we in Nederland tot zo iets moois in 
staat zijn”, roept hij enthousiast. “Daar 
mogen we best wel trots op zijn.”

Het is dan toch eindelijk gelukt. Sinds 
15 december kan de muziekliefheb-
ber een uur per week genieten van 
topblaasmuziek. De nieuwe cul-

tuurzender BravaNL brengt op de 
woensdagavond van 18.00 tot 19.00 
uur blaasmuziek op de buis. Produ-
cent van het wekelijkse programma 
Windkracht 10 is Mirasound Me-
dia Services BV uit Amersfoort. Gé 
Voskuylen stort zich met zijn team vol 
overgave in het avontuur. “We hebben 
er lang over nagedacht”, vertelt hij. 
“Het schept per slot van rekening heel 
wat verplichtingen. We zullen toch 
moeten zorgen dat we elke week een 
programma kunnen vullen.” Maar 
zowel BravaNL als Mirasound heeft 
er alle vertrouwen in dat Windkracht 
10 een schot in de roos wordt. De 
markt voor blaasmuziek is volgens 
de twee ondernemers groot genoeg 
om er een succes van te maken. “Zo’n 
kans heeft de blaasmuziek nog nooit 
gehad”, weet Overman. “Nederland 
telt zo’n 1250 muziekverenigingen met 
in totaal 125.000 duizend leden. Zo’n 
400.000 tot 500.000 mensen zijn geïn-
teresseerd in deze muziek. Dat moet 
genoeg zijn om voldoende kijkers te 
trekken.” Voskuylen vult aan: “We 
zenden bovendien uit op een mooi 
tijdstip. Het is echt iets unieks. Voor 

het eerst in de geschiedenis is een tele-
visieprogramma volledig gewijd aan 
blaasmuziek.”

In de opstartfase zal in Windkracht 
10 vooral bestaand beeld- en geluids-

materiaal te zien zijn. Daarvan heeft 
Mirasound een flinke voorraad op de 
plank liggen. Opnames van de WMC’s 
van 2005 en 2009. Maar de ambities 
van de beide initiatiefnemers reiken 
verder. “We hebben plannen om in 

Blaasmuziek op de televisie. Het is er ein-
delijk. BravaNL zendt sinds half december 
iedere woensdagavond het programma 
Windkracht 10 uit. Een lang gekoesterde 
wens is in vervulling gegaan. Program-
madirecteur Rob Overman en producer 
Gé Voskuylen: “Nu is de blaasmuzieksector 
zelf aan zet.” 

Blaasmuziek met het bord   op schoot

Programmadirecteur Rob Overman van BravaNL (staande) en producer Gé Voskuylen in de studio van                   Mirasound in Amersfoort.  foto: FV Media Producties

B L A A S M U Z I E K

WOENSDAG 19 JANuARI | 18.00 uuR 
Klassiek voor blazers (deel 1) met Zueignung van Richard 
Strauss door harmonie Sint Cecilia Maasbracht; delen uit 
4e Rhapsodie Espanole van Maurice Ravel door Koninklijke 
Harmonie Peer; Vetrate di Chiesa van Ottorino Respighi 
door Landesblasorchester Baden-Württemberg; Les Noces 
de Cendre d’Henri Tomasi van Henri Tamassi (arr. Désiré 
Dondeyne) door Orchestre d’Harmonie de la Région Centre; 
Le Sacre du Printemps van Igor Strawinsky door Sinfonisches 
Blasorchester Vorarlberg.
   
WOENSDAG 26 JANuARI | 18.00 uuR 
Originele fanfarewerken (deel 1) met Melting the Ice van 
Johan Evenepoel door fanfare Kempenbloei Achel; La Terre 
van Rob Goorhuis door fanfare Eensgezindheid Maasbracht-
Beek; Concerto van Bernard van Beurden door Frysk Fanfare 
Orkest; Sonata da Chiesa 4 van Rob Goorhuis door fanfare 

Kunst en Vriendschap Partij-Wittem; Joyful Symphony van 
Kees Schoonenbeek door Brabants Fanfare Orkest.

WOENSDAG 2 FEBRuARI | 18.00 uuR 
Klassiek voor blazers (deel 2) met Nimrod van Edward Elgar 
door Koninklijk Bevers Harmonieorkest; Ballata Della Gno-
midi van Ottorino Respighi (arr. José Schijns) door harmonie 
Lentekrans Linne; Symphonische Metamorphosen van Paul 
Hindemith door Junges Symphonisches Blasorchester Schwa-
ben; Fêtes uit Nocturnes Symphoniques van Claude Debussy 
door Deutsche Bläserphilharmonie; Salomé’s Tanz van Richard 
Strauss door harmonie Sainte Cécile Eijsden.  
    
WOENSDAG 9 FEBRuARI | 18.00 uuR
WK Brassband 2005 met Prelude from the Holberg Suite van 
Edward Grieg/Horward Lorriman door Provinciale Brassband 
Groningen; Hommage Van Jan van der Roost door Brassband 

Treize Etoiles; Clouds van Anthony Ritchy door National Band 
of New Zealand; Call of the Righteous van Leslie Condon met 
Brassband Willebroek; Allegro from Piano Concerto No.2 van 
Dmitri Shostakovitch door Reg Vardy Brass Band; The Flying 
Slide van Ethan Thompson door Brassband Treize Etoiles; 
Music of the Spheres van Philip Sparke door Brassband Wil-
lebroek.

WOENSDAG 16 FEBRuARI | 18.00 uuR
Originele fanfarewerken (deel 2) met Brass, Opus 53 van 
Alexander Comitas door fanfare Kempenbloei Achel; Babylon 
van Maurice Hamers door fanfare Sint Joseph Meers; Derivati-
ons van Marco Pütz door fanfare Eensgezindheid Maasbracht-
Beek; Dances to the Rythm of Spring van Hardy Mertens door 
fanfare De Werkmanszonen.

(Programma onder voorbehoud)

r e p o r t a g e

Door Frank Vergoossen
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’As a professional teacher
I expect high quality 
instruments for a 
reasonable price. 
Roy Benson offers 
me that.‘

V
oo

r 
m

ee
r 

in
fo

rm
at

ie
 z

ie
: w

w
w

.r
oy

-b
en

so
n.

co
m

 /
 w

w
w

.c
ha

rli
gr

ee
n.

co
m
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de toekomst meer themagerichte 
programma’s te gaan maken. Uitzen-
dingen gewijd aan een bepaald land 
of een bepaalde componist. Ook heb-
ben we al mensen aangetrokken om 
programma’s in te leiden en werken 
toe te lichten. Verder is het de bedoe-
ling om ook live-uitzendingen te gaan 
verzorgen.” 

Maar de schoorsteen rookt natuur-
lijk niet vanzelf. Realisatie van al die 
ambitieuze ideeën kan alleen met 
de medewerking van de sector zelf. 
De blaasmuziekwereld zal de nek uit 
moeten steken om het programma in 
de lucht te houden. Niet alleen door 
op woensdagavond massaal met het 
bord op schoot af te stemmen op Bra-
vaNL, maar ook door inhoudelijk een 
bijdrage te gaan leveren aan Wind-
kracht 10. Voskuylen: “We nemen hier 
nu het voortouw in. We kunnen dat 
doen omdat we een uitgebreid archief 
hebben. Maar het programma zal uit-
eindelijk vanuit de sector zelf in leven 
gehouden moeten worden.”
Overman: “Als de blaasmuziekwereld 

wil dat dit blijft bestaan, zal iedereen 
er zijn schouders onder moeten zet-
ten. Verenigingen en bonden maar 
ook componisten en uitgevers. Als 
het de komende tijd stil blijft uit die 
hoek, kan het programma niet blijven 
bestaan.”
De programmamakers rekenen er 
dan ook op dat orkesten uit de eerste 
divisie en concertdivisie bij BravaNL 
of Mirasound aan de deur kloppen 
om mee te werken aan Windkracht 
10. De productie van een uitzending 
heeft natuurlijk zijn prijs. Maar daar 
valt volgens Overman wel een mouw 
aan te passen. “We gaan dan samen 
een plan maken om zo’n project te fi-
nancieren. Uit ervaring weet ik dat op 
basis van cultureel ondernemerschap 
heel veel mogelijk is.” 
De mediaondernemers hopen met 
Windkracht 10 ook een brug te slaan 
naar de professionele muziekwereld. 
Niet alleen met de musici uit de sym-
fonische orkesten, maar ook met het 
publiek van deze sector. “Veel klassie-
ke muziekliefhebbers hebben er geen 
idee van hoe hoog het niveau van de 
blaasmuziek is. Ze zullen ongetwijfeld 
ontdekken dat ook blaasmuziek erg 
interessant kan zijn.” 

BravaNL is Nederlands jongste cul-
tuurzender. Vanaf 1 juli 2009 brengt 
de zender 24 uur per dag opera, klas-
sieke muziek en ballet op het scherm. 
Inmiddels is BravaNL in zeventig pro-
cent van de Nederlandse huiskamers 
te ontvangen. Hoewel exacte kijkcij-
fers ontbreken, worden de uitzendin-
gen volgens Overman gemiddeld door 
50.000 mensen bekeken. “Uiteindelijk 
hopen we te groeien naar 200.000 
kijkers”, vertelt Overman, die zelf ooit 
actief was als hafabradirigent. Door 
zijn contacten in de blaasmuziek-
wereld is uiteindelijk ook het idee 
voor Windkracht 10 ontstaan. “Als 
oud-manager van het Orkest Volhar-
ding kende ik John de Meij. Toen ik 
hem vertelde over BravaNL, zei hij: 
‘wordt het dan ook niet eens tijd om 
blaasmuziek te gaan uitzenden?’ Hij 
wees mij op het materiaal waarover 
Mirasound beschikt. Ik wist op dat 
moment niet eens dat er bij het bedrijf 
van Gé Voskuylen zoveel materiaal op 
de plank lag. Dus ere wie ere toekomt: 
dat het zover gekomen is, danken we 
ook aan Johan de Meij.”
   
• Windkracht 10 op BravaNL: iedere woensdag 

van 18.00 tot 19.00 uur; herhalingen woens-
dagnacht om 00.00 uur, zaterdagmiddag om 
12.00 uur en zondagochtend om 6.00 uur. 
Zie voor het programma de TV Gids op 
www.bravanl.nl. 

Blaasmuziek met het bord   op schoot

Programmadirecteur Rob Overman van BravaNL (staande) en producer Gé Voskuylen in de studio van                   Mirasound in Amersfoort.  foto: FV Media Producties
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Beleef de top, 
ga voor Willson!

Willson instrumenten staan wereldwijd bekend 
om een probleemloze werking van de ventielen en 
de dragende kracht van het geluid. Het HaFaBra 
instrument bij uitstek.

State-of-the-art technieken gecombineerd met 
perfect vakmanschap, garanderen de hoogste 
kwaliteit. 

Willson instrumenten
zijn geen massa-productie items.

www.willson-europe.com
info@willson-europe.com

Raf van Looveren speelt
exclusief de Willson 430 Cornet

Jos Jansen speelt
exclusief op Willson trombones
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Ton van de Kieft, tegenwoordig 
manager orkestzaken bij het 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest, bedacht niet alleen het 

idee maar legde ook contacten met de 
Beurs en de orkesten. Uitgangspunt 
was en is het bieden van een podium 
aan zowel semiprofessionele orkesten 
als beroepsorkesten. Maar ook ambi-
tieuze amateurclubs zouden een kans 
moeten krijgen. Zo beten op 30 juni 
2007 Symphonic Impulse en Amster-
dam Brass het spits af.

Natuurlijk rijst bij elke organisatie 
meteen de vraag: hoe gaan we onze 
concerten financieren? Zeker in een 
monument als de Beurs in hartje 
Amsterdam, zal de huur van een zaal 
niet goedkoop zijn. Van de Kieft: “De 
Beurs biedt de zaal voor een bodem-
prijs aan. Als er 140 kaartjes worden 
verkocht, zijn we uit de kosten van de 
zaalhuur. De opbrengst van de daar-
boven verkochte kaarten is voor de 

helft voor de Beurs en voor de andere 
helft voor het betreffende orkest. Om 
een goede zaalbezetting te garan-
deren, is het noodzakelijk om twee 
orkesten te programmeren, waarvan 
in elk geval één van de twee uit de 
buurt van Amsterdam komt.”
Omdat Van de Kieft wegens zijn 
carrièremove geen tijd meer had om 
de serie te organiseren, heeft hij in 
mei 2010 het stokje doorgegeven aan 
Twan Dubbers, voor wie het eveneens 
liefdewerk oud papier is. Dubbers is 
trombonist bij het Residentie Orkest 
en blies ook het Amsterdam Wind 
Orchestra afgelopen jaar nieuw leven 
in. Dubbers: “Er is nooit veel tijd 
geweest om een goede pr op de serie 
Blazen in de Beurs los te laten. Daarin 
ligt voor mij een uitdaging. De con-
certdata voor het seizoen 2010/2011 
waren in mei 2010 al vastgesteld en 
de orkesten waren snel gevonden. Er 
is inmiddels al een wachtlijst om in 
de serie te mogen spelen. De vereis-
ten om geprogrammeerd te kunnen 
worden, richten zich niet alleen op 
het muzikaal niveau maar ook in de 
nieuwswaarde die het orkest brengt. 
Dat kan een nieuwe compositie zijn 
maar ook een nieuwe dirigent, een 

bijzondere solist of iets anders wat 
kan bijdragen aan het bereik van een 
groter publiek. Het seizoen 2010/2011 
is een overgangsjaar waarin met name 
de liefhebbers van fanfaremuziek aan 
hun trekken komen, maar het streven 
is om harmonie-, fanfare- en brass-
bandmuziek evenwichtig over de serie 
te spreiden. Ik vind dat de serie een 
voorbeeldfunctie kan hebben net als 
de Top 4 Concerten of Verrassende 
Ontmoetingen.”

Dubbers vervolgt: “Een goed marke-
tingverhaal is erg belangrijk. Ik krijg 
daarbij hulp van Marleen Stokking en 
praat met veel blaasmuziekliefhebbers 
over hoe we nou meer mensen naar 
onze blaasmuziekconcerten kunnen 
lokken. We gaan dit seizoen al wat 
zaken uitproberen, onder andere de 
pr. Zo willen we alle concerten gaan 
uitzenden via de Concertzender. Voor 
het concert van 6 februari hebben 
we een pr-bureau in de hand geno-
men om ons te helpen. We zijn al in 
gesprek met het Amsterdamse Fonds 
voor de Kunsten om een aanvraag in 
te dienen op het gebied van marke-
ting. Wat ook nieuw is, is dat een re-
censent van de Volkskrant het concert 

van 6 februari zal komen recenseren. 
Het streven is om bij elk concert een 
onafhankelijke journalist van een lan-
delijk dagblad in de zaal te zien, zodat 
de blaasmuziek objectief in het nieuws 
komt. Ik denk namelijk dat er zeker in 
en rond Amsterdam nieuw publiek te 
werven is voor blaasmuziek; men staat 
er zeker voor open. Er is een hoop 
zendingenwerk te doen, veel mu-
ziekprofessionals zoals recensenten, 
programmeurs en cultuurredacteurs 
beseffen nog altijd niet dat de hafa-
bracultuur ook onderdeel is van hun 
werkgebied. Aan de andere kant zijn 
recensies van muziekkenners zonder 
enige affiniteit met de blaasmuziek 
een interessant item voor het nieuw 
in te voeren portfoliosysteem voor 
orkesten uit de concertdivisie.” 

Aan het concert van 6 februari is 
tevens een masterclass gekoppeld 
door de leden van The Four Barito-
nes. Opgave kan via www.njfo.nl. Op 
22 mei staat een soort scratchorkest 
gepland met het Amsterdam Wind 
Orchestra. Binnenkort worden de 
nieuwe concertdata voor het seizoen 
2011-2012 vastgelegd. De concerten 
vinden plaats in de Yakultzaal (700 
plaatsen). In het voorjaar van 2011 wil 
Dubbers de programmering voor het 
nieuwe seizoen rond hebben. Orkes-
ten kunnen informatie opvragen via 
info@blazenindebeurs.nl. 
Zie voor de komende concerten de 
concertagenda elders in dit blad. 

• Verdere informatie www.blazenindebeurs.nl 
en www.beursvanberlage.nl

Zendelingenwerk 
bij Blazen in de Beurs

Bij concertseries denken 
we vooral aan Verras-
sende Ontmoetingen, 
HRFSTWND en de Top 
4 Concerten. Maar ook 
Amsterdam heeft zijn 
concertserie voor blaas-
orkesten. Op initiatief van 
Ton van de Kieft, voor-
malig althoboïst van het 
Nederlands Philharmo-
nisch Orkest, ontstond 
drie jaar geleden het idee 
om de Yakult-zaal van de 
Beurs van Berlage enkele 
zondagmiddagen per 
jaar beschikbaar te stel-
len voor harmonie- of 
fanfareorkesten. Volgende 
maand gaat er weer een 
nieuwe reeks van start. 

Het Nationaal Jeugdfanfare Orkest met sopraan Martha Bosch tijdens een concert in de serie Blazen in de Beurs. foto: Wim Stolwerk - Mirror Image 
Photography, Vinkeveen

Door Cécile Rongen

B L A A S M U Z I E K
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Zaterdag 15 januari
BARNEVELD | SCHAFFELAARTHEATER | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert door Barnevelds Philharmonisch 
Orkest.
BRAKEL | WILHELMINAHOF | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert door Fanfareorkest O.B.K. Brakel 
o.l.v. Leon Vliex.
ENSCHEDE | MUZIEKCENTRUM | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert Wilhelmina and Friends door 
harmonie Wilhelmina Glanerbrug met medewerking 
van zangeres Lille Milder en gospelkoor Spirit Borne. 
Kaarten: info@wilhelminaglanerbrug.nl.
HEILO | THEATER DE BEUN | 20.15 UUR
Nieuwjaarsconcert door Heilooër Harmonie Caecilia 
met als gast Gé Reinders.
ITTERVOORT | ADAMS MUZIEKCENTRALE | 19.30 UUR
Nieuwjaarsconcert door Van de Kreeke Brassband 
Limburg met solisten Guido Segers (trompet) en 
Maurice Daemen (bugel) en het Limburgs Fanfare 
Orkest met solisten Olivier Haas en Mathieu Cosemans 
(beiden euphonium).
VELDEN | DE KIÊSSTOLP
Gekke Maondaags Konsert door Fanfare Velden.
VRAGENDER | ZALENCENTRUM OVERKAMP | 20.00 UUR
Concert door fanfare en drumband Antonius Vragender 
met medewerking van het Ona Koor. 
WEZEP | KAMPHAL | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert door Gelders Fanfare Orkest o.l.v. 
Michael Engelbrecht.
Zondag 16 januari
DRUNEN | VOORSTE VENNE | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert door Harmonie Drunen.
EINDHOVEN | AUDITORIUM TU | 11.30 UUR
Nieuwjaarsconcert door Philips Harmonie Orkest en 
Brass en Percussion Band.
HANK | KERK
Nieuwjaarsconcert door muziekvereniging Sint Caecilia 
Hank.
WAARSCHOOT | MIAMI
Nieuwjaarsconcert door Harmonie Concordia Waar-
schoot.

Zaterdag 22 januari
HEyTHUySEN | CC DE ZAAL | 20.00 UUR
Concert in Ierse sfeer met als titel Irish Coffee & Music 
door harmonie L’Union Heythuysen, zanggroep Kazoo 
en pipeband.
HOOGEZAND| HET KIELZOG | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert Brassband Groningen met de 
Noorse zangeres Lydia Hoen Tjore. 
LEIDEN | ARSENAAL | 20.00 UUR
Nieuwjaarsconcert door de Leidse Harmoniekapel o.l.v. 
Hendrik Jan Brethouwer.
OUDE TONGE | GRUTTERSWI
Concert door fanfareorkest Vooruit Oude Tonge.
Zondag 23 januari
BORNE | KULTURHUS | 10.00 UUR 
Regionale Tubadag met gastdocent Joost Smeets, 

tubakwartet Tubaphonic.
ETTEN LEUR | DE NOBELAER | 15.30 UUR
Nieuwjaarsconcert door harmonie Constantia Etten Leur.
ROERMOND | DE ORANJERIE | 20.00 UUR
Top 4 Concert met Harmonie Sint Michaël Thorn o.l.v. 
Ivan Meylemans en Philharmonie Bocholtz o.l.v. Jos 
van de Braak. Info: www.harmoniethorn.nl of (0475) 
56 25 35.
Zaterdag 29 januari
GARyP | IT GEAHÛS 
Vijfde federatiefestival van de Federatie van Muziek-
verenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.
ITTERVOORT | MUZIEKCENTRALE ADAMS
LBM-dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober.
Zondag 30 januari
ALMELO | THEATERHOTEL | 15.00 UUR

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 
Friso.
Zaterdag 5 februari 
TILBURG | CONCERTZAAL TILBURG | 20.30 UUR
Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Fanfare 
De Hoop Stellendam o.l.v. Arie Stolk; Brabants Fanfare 
Orkest o.l.v. Frans van Dun. Info: www.theaterstilburg.
nl of (013) 543 22 20.
NUMANSDORP | SPORTHAL CROMSTRIJEN | 20.00 UUR
Crescendo in Concert door muziekvereniging Crescendo 
Zuid-Beijerland met X-factor-winnaar Jaap.
SCHOONHOVEN | HET BASTION
18e Brassband Schoonhoven Jeugdfestival.
Zondag 6 februari
AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR
Concertserie Blazen in de Beurs met The Four Baritones 

A G E N D A

Zaterdag 15 januari | Zondag 16 januari 
BLADEL | CULTUREEL CENTRUM DEN HERD 
Solistenconcours voor slagwerkers en blazers. 
BORN | GEMEENSCHAPSHUIS 
Solistenconcours LBT, district Roermond.
WEERT | DE LEUKERSCHANS 
Solistenconcours LBT, district Weert.
Zaterdag 22 januari 
‘S-HERTOGENBOSCH | AVANS HOGESCHOOL 
Selecties, masterclass en finale Prinses Christina 
Concours Zuid 1.
Zondag 23 januari
‘S-HERTOGENBOSCH | AVANS HOGESCHOOL 
Selecties, masterclass en finale Prinses Christina 
Concours Zuid 1.
MAASBREE | SPORTHAL DEN ADELAAR 
Solistenconcours LBT, district Venray/Venlo.
SPAUBEEK | MFC ‘T RAODHOES 
Solistenconcours LBT, district Maastricht.
Zaterdag 29 januari 
ALMELO | THEATER HOF 88
Solistenwedstrijd voor blazers.
BEEK | ARTAMUSE | DR. STASSENSTRAAT 88
Solistenconcours voor hafabra-leerlingen van Artamu-
se, Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie. 

GARyP | IT GEAHÛS 
Solistenconcours van de Federatie van Muziekvereni-
gingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.
GELEEN| ARTAMUSE | HERENHOF 8
Solistenconcours voor hafabra-leerlingen van Artamu-
se, Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie. 
SITTARD | ARTAMUSE | BROEKSITTARDERWEG 1
Solistenconcours voor hafabra-leerlingen van Artamu-
se, Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie. 
Zondag 30 januari 
HULSBERG | CAFÉ OP DE TREPKES 
Solistenconcours LBT, district Heerlen.
SITTARD | ARTAMUSE | BROEKSITTARDERWEG 1
Finale solistenconcours voor hafabra-leerlingen van 
Artamuse, Centrum voor muziek, dans en cultuur-
educatie 
Zaterdag 5 februari | Zondag 6 februari 
HAARLEM | PROVINCIEHUIS NOORD-HOLLAND EN 
PHILHARMONIE
Selecties, masterclass en finale Prinses Christina 
Concours West 2.
Zaterdag 19 februari 
MAASTRICHT | KUMULUS CENTRUM VOOR KUNSTEDUCA-
TIE EN CONSERVATORIUM 
Selecties en finale Prinses Christina Concours Zuid 2.

Zondag 20 februari 
MAASTRICHT | KUMULUS CENTRUM VOOR KUNSTEDUCA-
TIE EN CONSERVATORIUM 
Selecties en finale Prinses Christina Concours Zuid 2.
Zaterdag 26 februari 
WELL | DORPSHUIS
35e Solistenconcours KNFM, Gelderland. 
Info: famelo@planet.nl.
Zaterdag 5 maart 
GRONINGEN | PRINS CLAUS CONSERVATORIUM EN 
OOSTERPOORT
Selecties en finale Prinses Christina Concours Noord.
SAPPEMEER | ZALENCENTRUM BRANDPUNT
Solistenconcours voor muzikanten en slagwerkers 
CBMGD. 
Zondag 6 maart 
GRONINGEN | PRINS CLAUS CONSERVATORIUM EN 
OOSTERPOORT
Selecties en finale Prinses Christina Concours Noord.
Zaterdag 19 maart 
BERLICUM | DURPSHERD
Concours voor slagwerksolisten en – ensembles 
Brabantse Bond. 
MAASTRICHT | MUZIEKSCHOOL KUMULUS
Kampioenswedstrijd LBT.

ROTTERDAM | CODARTS, ROTTERDAMS CONSERVATO-
RIUM EN DE DOELEN
Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1. 
Zondag 20 maart 
MAASTRICHT | MUZIEKSCHOOL KUMULUS
Kampioenswedstrijd LBT.
ROTTERDAM | CODARTS, ROTTERDAMS CONSERVATO-
RIUM EN DE DOELEN
Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1. 
Zaterdag 26 maart 
LEEUWARDEN | ROC FRIESE POORT 
Solistenconcours voor blazers en slagwerkers CBMF.
OHÉ EN LAAK | MFC
Chris Goossens Solisten Concours onder auspiciën 
van de LBM. Info: solisten@harmonie-laak.com. 
Zondag 27 maart 
OHÉ EN LAAK | MFC
Chris Goossens Solisten Concours onder auspiciën van 
de LBM. Info: solisten@harmonie-laak.com. 
Zaterdag 2 april 
DEN HAAG | PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND
Dag van de Genomineerden Prinses Christina Concours.
NIEUWSTADT | GEMEENSCHAPSHUIS
Elsene Solistentoernooi onder auspiciën van de LBM. 
Info: thijsbusch@home.nl. 

Muziekvereniging Crescendo uit Zuid-Beijerland ontvangt tijdens Crescendo in Concert op 5 februari in Sporthal Cromstrijen X-factor-winnaar Jaap.
foto: FV Media Producties

B L A A S M U Z I E K



1 | 2011  35

A G E N D A  S O L I S T E N C O N C O U R S E N  V O O R  B L A Z E R S  E N  S L A G W E R K E R S

A G E N D A

baritonsaxofoonkwartet, Nationaal Jeugd Fanfare 
Orkest o.l.v. Danny Oosterman en solist Ties Mellema.
Zaterdag 12 februari
DRACHTEN | DE LAWEI
Valentijnsconcert door Brassband De Bazuin Oenkerk 
met Brigitte Heitzer (zang) en Valentina Tóth (piano). 
Zaterdag 19 februari
TILBURG | FACTORIUM TILBURG | 20.30 UUR 
Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Harmo-
nie Concordia Berkel Enschot o.l.v. Dirk van de Weijer 
en Accordeonorkest Apollo ’77 o.l.v. An Raskin. Info: 
(013) 542 32 23. 
Zondag 20 februari
HORST | DENDRON COLLEGE | 10.00 UUR
Swinds Festival voor jeugdorkesten met workshops en 
presentaties lichte muziek door blaasorkesten van de 
muziekscholen van Venlo, Venray en Thorn. Info: (06) 
51 48 94 67 of e-mail: jeutacken@ziggo.nl 

SLAGWERK

Zaterdag 5 februari
BERLICUM | D’N DURPSHERD 
Kampioenswedstrijd voor podiumkorpsen. Organisa-
tie: Verenigde Nederlandse Muziekbonden.
 Zaterdag 12 februari
DRONTEN | DE MEERPAAL
Open Nederlandse Kampioenschappen voor podium-
korpsen. Organisatie: KNFM.

SHOW

Zaterdag 15 januari
BARNEVELD | VELUWEHAL | 20.30 UUR
Bandshow Vaarwel SCVK met deelname van DVS 
Katwijk, Flora Band Rijnsburg, Graham Lowlanders 
Leeuwarden, JD’s Bigband (Jubal) Dordrecht, Juliana 
Amersfoort, K&G Leiden, Wilhelmina Sleeuwijk en 
Wilhelmus Sliedrecht.
Zaterdag 5 februari
ROSMALEN | PERRON-3 | 20.15 UUR
Muzikale première van de themashow Brabant... Op 
Volle Toeren door Drumfanfare Exempel Empel

Zondag 13 februari:
KAATSHEUVEL | SPORTHAL DE WERFT  
Club Challenge. Majorettewedstrijd met een speciaal 
concept. Organisatie: Brabantse Muziekbond.

ALGEMEEN

Zaterdag 15 januari
LOKATIE NOG NIET BEKEND
Workshop sponsoring en fondsenwerving door de LBM.
Zaterdag 5 februari
VREDEPEEL | LUCHTMACHTBASIS DE PEEL | 13.30 UUR
Ledencongres Bond van Orkestdirigenten en Instruc-
teurs met workshops blaasorkest, podium slagwerk 
en showband. Ook niet-leden zijn welkom. Opgave: 
administratie@bvodi.nl.

OMMEN | DE KERN 
Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de 
CBOW. Info: harrens@kpnmail.nl .
Zondag 3 april 
NIEUWSTADT | GEMEENSCHAPSHUIS
Elsene Solistentoernooi onder auspiciën van de LBM. 
Info: thijsbusch@home.nl. 
SAMBEEK |
Concours voor solisten en ensembles blazers van de 
Brabantse Bond. 
Zaterdag 9 april 
BANHOLT | HARMONIEZAAL
Open solistenconcours harmonie Amicitia.
DOENRADE | STREEKTREFCENTRUM 
Hubert Hermens Solistenconcours onder auspiciën 
van de LBM. Info: j.p.limpens@planet.nl.
VLISSINGEN | TER REEDE
Solistenconcours KNFM, Zeeland. Info: 0111-401735.
Zondag 10 april 
BANHOLT | HARMONIEZAAL
Open solistenconcours harmonie Amicitia.
DEN HAAG | LUCENT DANSTHEATER
Nationale Finale Prinses Christina Concours.
DOENRADE | STREEKTREFCENTRUM 
Hubert Hermens Solistenconcours onder auspiciën 

van de LBM. Info: j.p.limpens@planet.nl.
NOORDWIJKERHOUT | DE PARADE
Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de 
Hollandse Bond.
Zaterdag 16 april 
BLEIJERHEIDE | ‘T PATRONAAT 
Roderlandtoernooi onder auspiciën van de LBM. Info: 
l.wiertz@sint-maartenscollege.nl.
HUIZEN | PRINSES IRENE
Solistenconcours KNFM, Noord-Holland. Info: 035-
5430637.
Zondag 17 april 
BLEIJERHEIDE | ‘T PATRONAAT 
Roderlandtoernooi onder auspiciën van de LBM. Info: 
l.wiertz@sint-maartenscollege.nl.
BUCHTEN | GEMEENSCHAPSHUIS
Huub Urlings Solistenconcours onder auspiciën van de 
LBM. Info: info@fanfarebuchten.nl. 
Zaterdag 7 mei | Zondag 8 mei 
HULSBERG | CAFÉ OP DE TREPKES 
Lei Extra Solistenconcours onder auspiciën van de 
LBM. Info: solist@caeciliahulsberg.nl. 
Zondag 26 juni 
HEEL | DON BOSCO
Finale Jonge Solisten van de LBM. 

De dertig muziekverenigingen van de 
fusiegemeente Súdwest-Fryslân slaan 
zaterdag 5 februari de handen ineen 
om de amateurmuziek in de nieuwe 
gemeente te promoten. Uit de ruim 
duizend muzikanten worden drie 
megaorkesten gevormd die tegelijker-
tijd op locaties in Workum, Makkum 
en Sneek een identiek concert geven. 
Súdwest-Fryslân is op 1 januari van 
dit jaar ontstaan uit een fusie van 
Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnsera-
diel en Wymbritseradiel. 

Het podiumconcours/-festival van de 
Christelijke Bond van Muziekvereni-
gingen in Oost- en West-Nederland 
(CBOW) wordt gehouden op zaterdag 
28 mei in De Marke in Hattem. De 
concoursaccommodatie beschikt over 
een prima akoestiek en uitstekende 
logistieke faciliteiten. Er kunnen 
maximaal twaalf slagwerkensembles 
deelnemen. Meer informatie: www.
cbow.nl of concourssecretaris Wim 
van Norel, (0525) 66 15 36, e-mail: 
wivano2@hetnet.nl. 

Smooth Criminal, Leave me alone, 
Billy Jean, Beat it en Little Susie. Het 
hele oeuvre van de King of Pop komt 
voorbij in de theatershow A Tribute to 
Michael Jackson van het Orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 
4 februari toeren chef-dirigent Jos 
Pommer en zijn harmonieorkest met 
de nieuwe show langs 41 theaters in 
Nederland. Kijk op www.luchtmacht-
presenteert.nl voor concerten bij u in 
de buurt.  

T H E AT E R S H O W

Luchtmacht eert
Michael Jackson

Himalaya Music heeft vijftien lied-
jes uit de methode Blokfluit, dàt is 
leuk! van Tom Stone bewerkt voor 
blokfluitgroep met begeleiding van 
(jeugd-)blaasorkest. Bijna 150 leerlin-
gen van harmonie Sint Catharina uit 
Leunen en Muziekonderwijs Marjo 
brengen Tom Stone in Concert op 26 
februari om 16.00 uur in Pica Mare 
in Gennep in première. Het stuk is 
voor variabele bezetting met eventueel 
piano, gitaar of keyboard. Meer info: 
www.himalayamusic.nl 

B LO K F L U I T

Première van Tom 
Stone in Concert

Schutterij Sint Antonius uit Nieuw-
Dijk grijpt zondag 27 augustus de 
najaarsvergadering van de Euro-
pese Schuttersfederatie aan om een 
wereldrecord vendelen te vestigen. 
De negentigjarige schutterij hoopt de 
internationale schuttersbestuurders te 
begroeten met een vendelhulde door 
750 vendeliers. Rond de recordpo-
ging zijn tal van festiviteiten gepland. 
Opgave en informatie: 
www.wereldrecordvendelen.nl.

S C H U T T E R S F E D E R AT I E

Nieuw-Dijk wil
record vendelen 

De organisatie van het Meister 
Rongen Peeltoernooi heeft voor het 
jaarlijks beoordelingstoernooi voor 
blaasorkesten en slagwerkgroepen 
zalencentrum D’n Binger in Meijel ge-
kozen tot vaste concoursaccommoda-
tie. De 45e editie wordt gehouden op 
25 en 26 juni en 2 en 3 juli 2011. De 
jury bestaat uit Jo Zinzen (slagwerk) 
en Rob Goorhuis (blaasorkesten). 
Inschrijven kan tot 1 februari: info@
peeltoernooi.nl. 

B E O O R D E L I N G

Peeltoernooi 
in vaste zaal 

De Bond van Orkestdirigenten en 
Instructeurs (BvO) houdt zaterdag 
5 februari tijdens de ledendag op 
luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel 
workshops blaasorkest, concertslag-
werk en show door respectievelijk het 
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 
Bereden Wapens, slagwerkgroep Sint 
Caecilia uit Doornenburg en de Mr. 
H.M. van der Zandtvereniging uit 
Velp. Ook niet-leden zijn welkom. 
Opgave: administratie@bvodi.nl. 

L U C H T M A C H T B A S I S

Workshops op
ledendag BvO

Verklaring afkortingen:
Brabantse Bond: Brabantse Bond van Muziekver-
enigingen.
CBMF: Christelijke Bond van Muziekverenigingen 
in Friesland.
CBMGD: Christelijke Bond van Muziekverenigingen 
voor Groningen en Drenthe. 
CBOW: Christelijke Bond voor Muziekverenigingen 
in Oost- en West-Nederland.
Hollandse Bond: Hollandse Bond van Muziekver-
enigingen.
KNFM: Koninklijke Nederlandse Federatie van 
Muziekverenigingen.
LBM: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
LBT: Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

Vermeldingen voor de agenda rubriek 
insturen voor de 20ste van iedere maand 
voor plaatsing in de daarop volgende 
maand. 

• redactie@klankwijzer.nl

A G E N D AV E R M E L D I N G

C O N C E R T

Megaorkesten in 
Súdwest-Fryslân

S L A G W E R K

Podiumconcours 
CBOW in Hattem

Kunstencentrum Jerusalem in Venray 
start in februari met de opleiding 
Dirigeren kun je leren! Met deze 
driejarige cursus komt de muziek-
school tegemoet aan de wens van de 
verenigingen uit Noord-Limburg en 
Oost-Brabant om muzikanten uit 
eigen gelederen op te leiden voor het 
geven van bijscholing, het vervangen 
van de eerste dirigent en het leiden 
van partijrepetities en kleine optre-
dens. Meer info: www.kunstencen-
trumjerusalem.nl 

C U R S U S

Dirigeren 
kun je leren!

A LG E M E E N

S H O W

S L A G W E R K
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who’s next?

More info? Please check : www.majestic-percussion.com

from October 2010...

moves to
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TE KOOP GEVRAAGD

Oude of antieke pauken. Informatie: m.j.komst@chello.nl; (06) 22 97 53 72 
of (020) 663 37 97.

DIRIGENT, INSTRuCTEuR OF DOCENT GEVRAAGD

Muziekvereniging Kunst naar Kracht Bad Nieuweschans zoekt muzikanten. Informatie: 
www.muziekver.kunstnaarkracht.nl.

Marching- & showband De Deltaband Vlissingen zoekt een dirigent. Het orkest bestaat uit 
35 leden en komt uit in de eerste divisie. De repetities zijn op vrijdagavond. Ook instructie 
aan het jeugdorkest behoort tot de mogelijkheden en heeft onze voorkeur. Het orkest is 
onderdeel van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (www.khog.nl). Informatie: J.W. van 
Setten (voorzitter), tel.: (0118) 41 84 05; e-mail: jwvsetten@hotmail.com.

Harmoniekapel Crescendo Noordwijk (Z-H) heeft circa 135 leden verdeeld over A-orkest, 
B-orkest, slagwerkgroep en eigen leerlingenopleiding. Wij zoeken per april een nieuwe diri-
gent voor het A-orkest (derde divisie). Repetities op dinsdagavond. Informatie: ad.baljeu@
ziggo.nl of www.crescendo-noordwijk.nl.

Christelijke Muziekvereniging uitspanning na Inspanning Katwijk aan Zee zoekt een 
enthousiaste slagwerkinstructeur voor de drumband met voldoende praktische ervaring 
of studerend voor het betreffende diploma. Repetities op dinsdagavond of in overleg. 
Informatie: (06) 24 26 10 23 of www.uni-katwijk.nl.

Drumfanfare Drumguards Delft zoekt enthousiaste dirigent(e) met een natuurlijk overwicht 
en inventief, creatief, motiverend en inspirerend voor allen. Het orkest bestaat uit circa 
35 leden en repeteert op woensdagavond van 19.45 uur tot 22. 15 uur. Informatie: www.
drumguardsdelft.nl. Reacties voor 1 februari naar: senioren@drumguards.nl. 

TE KOOP AANGEBODEN 

Tegen elk serieus bod: het complete muziekwerk inclusief partituur Sidus van Thomas Doss. 
Verplicht concourswerk eerste divisie harmonie. Nog ongebruikt. Informatie: harmonie@
honselsharmonie.nl

Overcomplete drumbanduitrusting met onder andere trommels (merk Premier), dieptrom-
mels, overslag, lyra’s, blousons, kolbakken met rode pluim, blauw/witte majorettejurkjes en 
rood/witte trainingspakken. Tegen elk aannemelijk bod. Informatie: (0570) 67 10 00.

Kaizer concertbesbastuba. Merk Cerveny. Nieuw goud gelakt 4 cilinder ventielen. Compleet 
met koffer en mondstuk. Tevens een compacte Bes Bas Cerveny. Nieuw goud gelakt 4 
cilinder ventielen. Compleet met koffer en mondstuk. Gemakkelijk te hanteren door zijn 
geringe omvang. Informatie: (041) 32 72 062; e-mail: janwillem1@kpnmail.nl.

L E Z E R S S E R V I C E

 www.pearl� ute.com

A Tradition of Innovation
Al meer dan 40 jaar worden Pearl dwarsfluiten met passie, 

vakmanschap en innovatie gebouwd en biedt onze range voor
 iedere fluitist eenpassende klankkleur en 

betaalbaar instrument.

The Instrument of your Imagination

Voor ons jeugd- en harmonieorkest zoeken wij per direct een

Enthousiaste dirigent
Onze muziekvereniging, opgericht in 1945, bestaat uit het harmonieorkest, de mallet- 
band, de Edelweiss kapelle, het Tempelteam en een jeugdorkest.
Het harmonieorkest komst uit in de 3e divisie van de KNFM en telt 45 muzikanten.
Wij repeteren op maandagavond.

Wij zoeken een dirigent, enthousiast en sociaal ingesteld. 
Muziek maken betekent plezier beleven aan je hobby. Er uit halen wat er in zit, met oog 
voor de capaciteiten van de muzikant. Onze muziekkeuze is heel divers en dat willen 
we graag zo houden.

Ben je aantoonbaar gekwalifi ceerd om onze dirigent te worden en wil je graag deel uit 
maken van een leuke vereniging, reageer dan vóór 15 februari.
Omdat wij het belangrijk vinden dat orkest en dirigent goed bij elkaar passen, willen wij 
dit, nadat er gesprekken hebben plaatsgevonden, in een proefdirectie gaan ervaren.

Wil je eerst nog meer informatie, 
neem dan contact op met Mirjam Leuverink, telefoon 06 – 30 02 57 40. Je
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Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 5 regels). Niet abonnees betalen € 14,00 per 
advertentie (maximaal 5 regels). Advertenties sturen naar Eddy van den Berg, Celestraat 13, 
8012 TT Zwolle of via e-mail eddyberg@euronet.nl onder vermelding van Lezersservice.



38   1 | 2011

Akerstraat 94-98, 6466 HM Kerkrade  Tel. 045-5413438 - www.muziekcentralehanssen.com

ZBT 1662I

ZBT 1570B

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

Ongeëvenaard in techniek en
        in muzikaliteit

Kanstul Trombones zijn leverbaar
              in de series:
   700 - Custom Built
   900 - Custom Class
 1500 - Professional Line
 1600 - Professional Line

Controlled Resistance Rotors

Deze geven een 100% gegarandeerde luchtdoorlaat 
en zijn door de speciale constructie vederlicht.
Hiermee zijn alle Bb/F en Bastrombones in de 1500 
en 1600 series uitgerust.

De bastrombones in de 1600 serie zijn tevens van het in-slide tuning systeem voorzien.
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Marching Bb-Trompet Quantum: JP-5000S, Marching F-Mellofoon Quantum: JP-5050S,
Marching Bb-Bariton Quantum: JP-5060S, Marching Bb-Euphonium Quantum: JP-5070S
Marching BBb-Tuba Quantum: JP-5080S

• Messing verzilverd • 3 edelstaal-ventielen • verstelbare ringen of trigger • koffer en toebehoren • Ieder model ook in 
gelakte versie verkrijgbaar

www.JUPITER.info
JUPITER distributie voor Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland:
ARTIS MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg · Germany

Taking the Field

Taking the Field

Zoals in de USA, zijn in Europa, en vooral in Nederland, 
steeds meer muzikanten en toeschouwers bezield door 
de enorme dynamiek van de events in de Drum & Mar-
ching scene.  

De speciaal hiervoor gebouwde JUPITER Quantum instru-
menten zorgen voor een waar geluidspektakel. Daarom 
waarderen en spelen Marching Bands en Drum &  Bugle 
Corps wereldwijd op de instrumenten van JUPITER. De 
zeer grote, pure klank, die de aarde op z´n grondvesten 
doet schudden.

De JUPITER Quantum Serie is uitstekend op de wensen 
van een Marching Band afgestemd en overtuigt door
comfort, solide bouw, goede techniek en prima toebe-
horen.
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