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Klankwijzer
nu ook ‘online’
Muziekkrant Klankwijzer is sinds enkele
weken ook integraal op internet te downloaden. Dat kan via de website www.
klankwijzer.nl. Onder de knop ‘Archief’
kunnen bezoekers van de site de volledige
krant inzien. Met het creëren van de
mogelijkheid om de krant voor iedereen
toegankelijk te maken, willen de Verenigde Nederlandse Muziekbonden een
zo groot mogelijk publiek bereiken om de
blaasmuziek-, slagwerk- en showsector
in Nederland te promoten. Met datzelfde
doel is de krant de afgelopen maand
ook uitgegeven bij tal van concerten,
concoursen en andere activiteiten. Door
het invullen van hun e-mailadres worden
bezoekers van de website automatisch in
kennis gesteld zodra er weer een nieuwe
uitgave van de krant ‘online’ staat. De
website houdt muziekminnend Nederland
op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes in de blaasmuziek-, slagwerk- en
showsector. Ook onderhoudt www.
klankwijzer.nl een uitgebreide activiteitenagenda. Berichten voor de website
kunnen ingestuurd worden via redactie@
klankwijzer.nl

De drumband van fanfare Concordia uit Leveroy gaat de geschiedenisboeken in als de winnaar van de eerste kampioenswedstrijd van de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM). Dirigent Roy Janssen leidde zijn negentien muzikanten op 5 februari tijdens de titelstrijd voor podiumensembles
met 94 punten naar de zege in de eredivisie sectie A. Op de foto reikt VNM-penningmeester Henk de Bruin (rechts) de beker uit aan dirigent Roy Janssen. Een verslag van de titelstrijd leest u in Klankwijzer van maart. foto FV Media Producties

Ook Friesland, Groningen
en Drenthe naar VNM
A LG E M E E N
Door onze redactie
De verschuivingen in de Nederlandse
muziekwereld hebben opnieuw een
verrassende wending gekregen. Nadat
eerder de Christelijke Bond voor
Oost- en West-Nederland (CBOW) al
overstapte naar de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM),
hebben nu ook de Christelijke Bond
van Muziekverenigingen in Friesland
(CBMF) en de Christelijke Bond van
Muziekverenigingen in Groningen
en Drenthe (CBMGD) aansluiting
gezocht bij de nieuwe landelijke koepelorganisatie. De VNM - voorheen

de Federatie van Katholieke Muziekbonden - telt nu ruim 1000 aangesloten verenigingen met in totaal circa
65.000 individuele leden.
Voor de beide noordelijke bonden
geldt de toetreding tot de VNM als
een voorlopige oplossing. De CBMF
bereidt samen met de Friese leden van
de Koninklijke Nederlandse Federatie
van Muziekverenigingen (KNFM)
de oprichting van een nieuwe Friese
muziekbond voor. De CBMGD hoopt
in de nabije toekomst samen met de
Groningse KNFM-leden één zelfstandig opererende Groninger muziekorganisatie te kunnen opzetten. Zodra
de herinrichting op provinciaal niveau
is voltooid, wordt er een definitieve
keuze gemaakt voor een landelijke
organisatie.

Om zaken zoals de BUMA-afdracht,
landelijke acceptatie van concoursresultaten, ondersteuning bij bondsexamens en betrokkenheid bij landskampioenswedstrijden, aanstelling
van juryleden en samenstelling van
repertoria veilig te stellen, hebben de
Friezen en Groningers gekozen voor
een tijdelijk lidmaatschap van
de VNM.
Voor de beide Noord-Nederlandse
muziekbonden was het behoud van
de autonomie een van de belangrijkste argumenten om te kiezen
voor de VNM. “Na de opheffing
van de NFCM zochten we naar een
organisatie die een autonome bond
wil inschrijven als lid”, legt CBMFvoorzitter Durk Dam uit. “De CBMF
bestaat al 116 jaar als autonome bond

in Friesland. Omdat de KNFM alleen
verenigingen als lid accepteert, hadden we weinig andere keuzemogelijkheden.”
Ook de CBMGD is blij met het ontstaan van de VNM. “Op deze manier kunnen we zonder het opgeven
van onze autonomie als Groninger
Muziekbond doorgaan met het
ondersteunen van de amateurmuziek
in onze provincie”, verklaart CBMGDvoorzitter Oeds Kuipers.
Voor de nieuwe leden verandert er
niets. De contributie blijft hetzelfde
als onder de NFCM. In plaats van het
voormalige NFCM-muziekblad Muziekbode ontvangt iedere vereniging
elf keer per jaar tien exemplaren van
de nieuwe muziekkrant Klankwijzer.
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Na enkele jaren van bestuurlijke fusieperikelen maakt de Federatie van Katholieke
Muziekbonden (FKM) onder de nieuwe naam Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) met fris elan een nieuwe start. Voorzitter Theo Rongen neemt met
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CO LO F O N
Uitgave
Een uitgave van de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden
Verschijnt 11 keer per jaar

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

Contactgegevens
Redactie: redactie@klankwijzer.nl
Abonnementen: administratie@klankwijzer.nl
Website: www.klankwijzer.nl
Postadres: Postbus 3535 - 6017 ZG Thorn
Telefoon: (0475) 56 30 54

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

Advertentieacquisitie
Eddy van den Berg, Zwolle
E-mail: eddyberg@euronet.nl
Telefoon: (038) 42 20 364
Mobiel: (06) 53 17 06 62
Inlevering kopij
Agendaberichten en kleine verenigingsberichten:
de 20e van iedere maand voor plaatsing in de

Redactie
Frank Vergoossen Media Producties, Melick
Vormgeving en opmaak
Leon van Dorp Grafische Vormgeving, Heerlen
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep
Vaste medewerkers
Petra van der Aart, Miel Rasenberg en Frans Stoks

Website

H

eeft u hem al bezocht? De website van
Klankwijzer? Meteen nadat de eerste
analoge editie van Klankwijzer bij u
op de deurmat viel, is ook de digitale
versie in de lucht gegaan: www.klankwijzer.nl. De website streeft hetzelfde doel na als
de krant: het promoten van de amateurmuzieksector in de meest brede zin van het woord.

Website en krant gaan functioneren als een

eeneiige tweeling. Ze gaan elkaar naadloos
aanvullen. In de krant ligt het accent op achtergrondverhalen, informatieve artikelen en
aankondigingen, voorbeschouwingen en nieuwtjes die het lokale karakter overschrijden. De
website brengt het nieuws dat niet kan wachten
op de volgende papieren uitgave (zoals uitslagen
van concoursen). Ook verenigingsberichten en
artikelen over meer lokaal gerichte onderwerpen, waar in de krant de ruimte voor ontbreekt,
vindt u terug op de website. Regelmatig wordt u
bij berichten in de krant voor meer informatie
doorverwezen naar de website.

De website www.klankwijzer.nl houdt de
muziekliefhebber dagelijks op de hoogte van al
het nieuws uit de amateurmuziekwereld. Ook
onderhoudt de site een uitgebreide agenda van
activiteiten in de blaasmuziek-, slagwerk- en
showsector in Nederland. Handigheidje is dat
u de activiteiten uit uw favoriete discipline
eenvoudig eruit kunt filteren. Via de website is
het bovendien mogelijk iedere maand de volledige muziekkrant Klankwijzer te downloaden.
Door uw e-mailadres achter te laten, ontvangt
u automatisch een e-mailbericht zodra er een
nieuwe aflevering van de muziekkrant op de
site is geplaatst. Door het invullen van formulieren kunt u via de website contact opnemen
met de redactie, de abonnementenregistratie en
de advertentieafdeling. De website bevat ook
iedere maand een poll met een actuele vraag of
stelling.
De redactie van zowel de website als de krant
is te bereiken via het e-mailadres: redactie@
klankwijzer.nl.
De redactie
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inter view

‘Goede mensen hebben
Een nieuwe naam,
een nieuwe bestuursstructuur, een nieuw
blad met een website,
367 nieuwe leden en
een nieuw bestuur.
Na enkele jaren van
bestuurlijke fusieperikelen maakt de Federatie van Katholieke
Muziekbonden (FKM)
onder de nieuwe
naam Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) met fris
elan een nieuwe start.
“Het beleid zal veel
meer gericht zijn op
de inhoud”, zegt scheidend voorzitter Theo
Rongen.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

H

ij hoeft er niet lang over na te
denken. Het mislukken van
de landelijke eenwording
is zonder meer de grootste
teleurstelling uit zijn lange
bestuurlijke loopbaan in de amateurmuziekwereld. Nooit eerder was een
fusie tussen de algemene, christelijke
en katholieke muziekfederaties zo
dichtbij. Op de valreep ging het alsnog
mis. Als bestuurder kun je in een
dergelijke situatie twee dingen doen:
de handdoek in de ring gooien of met
frisse moed de draad opnieuw oppakken. Theo Rongen (67) koos voor het
laatste. Meteen nadat de samenvoeging van de drie landelijke muziekorganisaties in het voorjaar van 2010
strandde, stelde hij met zijn bestuur
orde op zaken. In een zogeheten
position paper werd het functioneren
van de FKM letterlijk van A tot en
met Z doorgelicht. Zijn conclusie: de
federatie is absoluut levensvatbaar om

Scheidend bestuurder Theo Rongen: “De inhoud moet weer voor het voetlicht komen.” foto: FV Media Producties

als een krachtige organisatie op eigen
benen te staan. Sterker nog: de FKM
zou wel eens sterker uit het mislukte
fusieproces kunnen komen als ze er in
was gegaan. De uitkomst van het onderzoek gaf hem de energie om er nog
een keer de schouders onder te zetten.
De zomervakantie van 2010 schoot er
bij in om een nieuwe organisatiestructuur op te zetten. Een bestuursvorm
met de muzikant achter de lessenaar
als basis. “De nadruk komt te liggen
op inhoudelijke aspecten”, legt Rongen
uit. “De bouwstenen daarvoor moeten
van onderop komen. We moeten af
van het geijkte patroon waar we al jaren in rondlopen. Het mag niet zo zijn

dat goede initiatieven uit het werkveld
overruled worden door mensen die er
geen verstand van hebben.”
Een doelgroepenstructuur gaat de
aorta van de nieuwe organisatie

‘De nadruk komt te
liggen op de inhoud’
vormen. Met technische commissies voor blaasmuziek, slagwerk en
majorette/twirl. De bedoeling is dat
deze werkgroepen bemand worden
door mensen die dagelijks met beide

voeten in de klei staan. “We hebben
goede mensen nodig”, zegt Rongen.
“Enthousiaste mensen uit de praktijk.
Of dat leden zijn die al bestuurlijk
actief zijn of mensen die alleen op ad
hoc basis willen meedoen, doet er niet
toe. Als ze de inhoud maar voor het
voetlicht weten te brengen”.
Ook de verantwoording voor het
jeugdbeleid wordt weggehaald bij
het algemeen bestuur. Een aparte
doelgroep gaat zich buigen over de
problematiek om de jeugd voor de
amateurmuziek te winnen en vooral
te behouden. Rongen: “Het beleid zal
meer moeten aansluiten bij de behoefte om mensen te binden. Vooral
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we nodig’
alle ruimte om hun eigen identiteit te
behouden. De leden van de VNM zijn
als autonome bonden bij de koepelorganisatie aangesloten.
Een gegeven dat ook andere organisaties aanspreekt. De Bond voor
Muziekverenigingen in Oost- en
West-Nederland (CBOW) zocht
onder meer om die reden eind vorig
jaar al aansluiting bij de FKM. Om de
overgang van de 137 bij deze organisatie aangesloten verenigingen mogelijk
te maken, moest de K van Katholieke
uit de naam worden geschrapt. Op de
drempel van 2010 meldden zich ook
de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF) met
148 verenigingen en de Christelijke
Bond van Muziekverenigingen in
Groningen en Drenthe (CBMGD)
met 76 eenheden voorlopig voor een
jaar bij de FKM aan. Onder de nieuwe
naam Verenigde Nederlandse Muziekbonden maakt de FKM een doorstart.
Een belangenorganisatie met in totaal
ruim 1000 verenigingen met circa
65.000 individuele leden.

jonge mensen. Want daar doen we het
uiteindelijk voor.” Het algemeen bestuur neemt vooral brede aandachtspunten voor zijn rekening. Onderwerpen zoals verdere internationalisering,

‘We moeten af van
het geijkte patroon’
relatie met WMC, behoud van de
ANBI-status, subsidiëring komen bij
het AB op de agenda te staan.
De nieuwe organisatiestructuur biedt
de aangesloten bonden bovendien

Het neerzetten van een stevig fundament voor de toekomst is het laatste
wapenfeit van de in Horst-America
geboren bestuurder. De nieuwe organisatie heeft inmiddels een vrijwel
voltallig nieuw bestuur. Veertig jaar
lang gaf Theo Rongen zijn hele ziel
en zaligheid voor de amateurmuziekwereld. “Een enerverende tijd”, kijkt
hij terug. “De muzieksector is een
interessante maar ook emotionele wereld. Ik had het voor geen geld willen
missen.” Met opgeheven hoofd verlaat
hij de muziekwereld. Ook al heeft het
mislukken van de fusie een litteken
nagelaten. Toch voelt hij er niets voor
om op de valreep nog met modder te
gaan gooien. Wel stoort het hem dat
in zijn optiek een verkeerd beeld over
de breuk naar buiten is gebracht. “Het
is niet de FKM, maar de KNFM geweest die de fusie heeft opgezegd”, legt
hij uit. “Toen wij in april vorig jaar
het gevoel hadden dat het voor onze
verenigingen de verkeerde kant opging, hebben we de fusiebesprekingen
opgeschort. Maar het is uiteindelijk
de KNFM geweest die alle gezamenlijke activiteiten heeft stopgezet. We
hebben tot op het laatste moment nog
geprobeerd om de samenwerking op
diverse terreinen, zoals de uitgave van
het gezamenlijke maandblad en de
organisatie van nationale kampioenswedstrijden voor alle sectoren door de
stichting NKW voort te zetten. Maar
dat was voor de KNFM niet aan de
orde. Jammer.”

MINI-INTERVIE W

Miel Rasenberg (links) ontvangt uit handen van Theo Rongen het eerste exemplaar van Klankwijzer. De scheidend bestuurder was jarenlang eindredacteur van Music & Show en Cecilia.
foto: FV Media Producties

Gelijktijdig met voorzitter Theo Rongen heeft ook secretaris Miel Rasenberg zijn functie
neergelegd. De 76-jarige Steenbergenaar was bijna 37 jaar secretaris van de FKM. Door zijn
lange staat van dienst en zijn aanwezigheid bij tal van activiteiten was hij het boegbeeld
van de FKM.

‘Je moet niet te ver decentraliseren’
door onze redactie
Waarom treedt u terug?
“Ik had me voorgenomen om bij de samenvoeging van de drie landelijke muziekorganisaties terug te treden. De fusie is weliswaar mislukt. Maar gezien mijn leeftijd vond ik het toch
tijd om op te stappen.”
Hoe kijkt u terug op uw loopbaan?
“In fases. De eerste periode was onder voorzitter A. Habets. Een man met een eigen visie op
zowel muzikaal inhoudelijk als op organisatorisch terrein. Ik nam het secretariaat over van
Pierre Crasborn. Het was een periode van opbouw. Onder leiding van Habets is het kantoor
ingericht, een administrateur aangesteld en het maandblad Het Orgaan omgevormd tot
Cecilia. Kees Wouters was toen penningmeester. Met z’n drieën hebben we best wel veel
werk verzet.
Daarna kwam Henk Roels als voorzitter. Zijn ambtstermijn kenmerkte zich als een periode
van consolideren. Onder voorzitterschap van Theo Rongen hebben we vanaf 1990 vooral
inhoudelijk gebouwd. Rongen was voorzitter van de hafabra-commissie en ik van de drumacommissie. De directe betrokkenheid met het werkveld sprak me erg aan. Dat was zonder
meer de mooiste periode in mijn loopbaan als bestuurder van de FKM. In 2001 zijn die taken
bij de leden van het dagelijks bestuur weggehaald. Die statutenwijziging is in mijn beleving
geen succes geworden.”
U was eindredacteur van het maandblad Music & Show. Hoe kijkt u hierop terug?
“Met de toenmalige KNFM-directeur Arie Gossink heb ik vanaf 2002 aan het blad gewerkt.
Music & Show werd gezamenlijk uitgegeven als voorbode op de algehele samenvoeging van
de landelijke organisaties. Ik kijk met veel genoegen terug op deze periode. Het blad zag er
zowel qua inhoud als uiterlijk goed uit. Het viel ook bij de lezers in goede aarde. Ik denk dat
we daar best trots op mogen zijn.”
Hoe ziet u de toekomst van de VNM?
“Ik maak me toch wel enige zorgen over de gekozen structuur. Het gevaar van de instelling
van allerlei verschillende doelgroepen is dat straks iedereen zijn eigen koers gaat varen.
Je moet niet te ver decentraliseren. Naar mijn mening moet de grote lijn via één kanaal
lopen. Dat is in mijn optiek het dagelijks bestuur. Daar zou het uiteindelijke overleg moeten
plaatsvinden.”
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Alles voor muzikant
én instrument
SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • EIGEN REPARATIE ATELIER
GROOT ASSORTIMENT • INTERNETWINKEL

NOORDWIJK

ROTTERDAM

RIJSWIJK

Keyserswey 63

Slaak 2-6

Haagweg 17

2201CX Noordwijk

3061 CS Rotterdam

2281AA Rijswijk

T. (071) 361 56 98

T. (010) 413 58 50

T. (070) 399 43 46

www.musicallin.nl

www.musicallin.nl

www.atelierpfeiffer.nl

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS
waar topartiesten

KANSTUL bugels worden
geleverd in 4 series:
● “Signature Serie”
● “Chicago Serie”
● “Custom Class Serie”
● “Custom Built Serie”

in de gehele wereld
op spelen
vraag uw dealer om een
demonstratie en
test ze zelf

Bij alle series heeft men de
keuze uit de legeringen:
Copper - Bronze - Brass

Akerstraat 94-98, 6466 HM Kerkrade Tel. 045-5413438 - www.muziekcentralehanssen.com - music@muziekcentralehanssen.com
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Upgrade van een stadskorps
Is uw vereniging toe aan
een upgrade? In onze
serie Best practices het
verhaal van het Koninklijk
Zuilens Fanfare Corps. Het
plan om de ruim honderdjarige vereniging nieuwe
prikkels te geven, is door
de gemeente Utrecht gerangschikt onder de subsidieregeling voor werkplaats amateurkunst.

A LG E M E E N
Door onze redactie

H

et projectplan Een Upgrade
naar Fanfare 2.0 vergelijkt de
fanfare met de computer. Ook
die moet van tijd tot tijd eens
geüpdate worden. Modernere programmatuur en een snellere processor. Het Koninklijk Zuilens Fanfare
Corps (ZFC) hield het eigen functioneren tegen het licht en constateerde
dat de vereniging weliswaar stabiel
draait, maar gebruik maakt van verouderde software. Daardoor verloopt
alles minder efficiënt en worden niet
alle kansen benut. Die vaststelling
vormde de aanzet voor een ambitieus vernieuwingsplan waarmee ZFC
zich meer wil profileren in de wijk
en de stad. “ZFC is 110 jaar geleden
opgericht als dorpsvereniging”, schetst
projectleider Thijs Hazeleger de plek
van de fanfare in de gemeenschap. “In
1954 werd Zuilen geannexeerd door
Utrecht. Daarna is ZFC gegroeid naar
een stadsfanfare in een multiculturele
wijk.” Het jaarprogramma werd de
afgelopen jaren gevuld met activiteiten in het buurthuis en samenwerking met wijkpartners en plaatselijke kunstenaars. In 2008 maakte de
fanfare in het kader van een aantal
pilotprojecten kennis met allerlei vernieuwende activiteiten. Zo verleende
het orkest een actieve bijdrage aan
de muziektheatervoorstelling Fanfare de Wetering en kwam ZFC in
aanraking met verschillende vormen
van intercultureel slagwerk. Door de
goede ervaringen met deze projecten
kreeg de fanfare de smaak te pakken.
“We ontdekten toen dat het mogelijk
was om met een fanfareorkest andere

Met workshops percussie hoopt het Zuilens Fanfare Corps bij de jeugd van de Utrechtse wijk Zuilen voldoende interesse te kweken voor de oprichting van een interculturele percussieband. foto: Ton van den Berg

dingen te doen dan gebruikelijk”, licht
Hazeleger toe.
De deelname aan de projecten gaf
ZFC in de wijk meer bekendheid. Ook
de betrokkenheid van de leden kreeg
een enorme impuls. Reden voor de
fanfare om de op projectbasis ingezette koers een structureel vervolg te
geven. Maar al vlug liep de vereniging
daarbij op tegen allerlei obstakels. “De
pilotprojecten stonden onder leiding
van professionals. Hun aanpak werkte
zeer verfrissend en inspirerend.
Maar toen we die lijn met onze eigen
vrijwilligers wilden doorzetten, bleek
toch dat de organisatie daarvan ons
boven de pet ging. Vooral ook omdat
er enorm veel tijd in ging zitten.”
ZFC legde het plan voor aan de
gemeente Utrecht. Deze kwalificeerde het als voorbeeldproject dat
ook andere verenigingen zou kunnen
inspireren. Een financiële bijdrage van
de gemeente stelde ZFC in staat om
voor de uitvoering van zijn ambitieuze plannen de hulp in te roepen
van professionals. Dat resulteerde
in eigentijdse samenwerking met
jongeren, studenten, ouderen, laag- en
hoogopgeleiden, professionele musici,
theatermakers en culturele organisaties. Zo gaat ZFC sinds enige tijd weer
de straat op. Niet in de traditionele
zin van marcherend korps, maar in de

rol van theatrale fanfare. Als flexibel
inzetbare groep amateurblazers werkt
ZFC verder mee aan theaterproducties. Ook probeert de fanfare voor
het eerst sinds 1993 weer een percussiegroep op de been te brengen. Met
laagdrempelige workshops in Afrikaanse en Arabische percussie hoopt
ZFC vooral jongeren van Marokkaanse of Turkse komaf te bereiken.
Door samenwerkingsprojecten met
professionele blazersensembles wil
de fanfare niet alleen de muzikale
horizon van haar eigen leden verbreden, maar ook de in de stad (tijdelijk)
wonende studenten met een muzikale
achtergrond aantrekken. Hazeleger
geeft toe dat met name de oudere
leden in het begin moeite hadden met
de rigoureuze reorganisatie. Een aantal koos er voor om het lidmaatschap
te beëindigen. Inmiddels geloven
de muzikanten in de nieuwe koers
en hebben er zich al enkele nieuwe
leden aangemeld. Dat betekent echter
niet dat kandidaat-leden de deur plat
lopen. De publieke opkomst bij de
percussieworkshops was groot, maar
heeft tot nu toe niet geresulteerd in
een massale aanmelding van nieuwe
slagwerkers. Hazeleger: “Op projectbasis werkt het wel, maar dat betekent
niet dat het ook meteen nieuwe leden
oplevert. In sommige culturen ligt de

drempel om lid te worden van een
muziekvereniging hoger dan in andere culturen. Een punt dat we zeker
nog zullen evalueren.”
Om kennis te maken met de nieuwe
disciplines had ZFC voor 2009 en
2010 een oriëntatietraject uitgestippeld. De tweede fase van het plan Een
upgrade naar Fanfare 2.0 omvat diverse presentatieprojecten, onder meer in
samenwerking met TAMAR MuziekTheater, Esquire Saxofoonkwartet en
kunst- en cultuurproducent Fort van
de Verbeelding. In de loop van dit jaar
volgt een evaluatie en wordt bekeken
of ZFC op eigen kracht de ingeslagen
weg kan vervolgen.t

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

G

oed voorbeeld doet volgen
In de rubriek Best practices belicht
Klankwijzer succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziekprojecten,
vernieuwende bestuursstructuren, innovatieve samenwerkingsverbanden of
grensverleggende cross-overs die een
inspiratiebron kunnen zijn voor andere
verenigingen.
Tips voor deze serie kunt u sturen naar:

•

redactie@klankwijzer.nl
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Ongeëvenaard
in techniek
kwaliteit en
muzikaliteit

A
A

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

N
N
SS
TT

KANSTUL biedt een enorm
assortiment van modellen in
professionele kwaliteit.
Topkwaliteit voor
topblazers
Vraag uw dealer voor
een demonstratie

U
U
LL

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

CD OPNAMESTUDIO VOOR KOREN EN ORKESTEN

www.sonoris.nl

Sonoris-112-161-opname.indd 1

14-12-10 13:23
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pro duc tinfo rm at i e
In het centrum van Enschede, recht tegenover de Sint Josephbasiliek, zijn de
winkel en werkplaats van de firma Van Weersel gevestigd. Een gerenommeerde
muziekhandel, die een goede naam en faam heeft opgebouwd.

Firma Van Weersel
verkoopt met gevoel

Nieuwe trends
op muziekbeurs
in Frankfurt
Mission for Music is van 6 tot en met 9
april het thema van de internationale
muziekbeurs in het Duitse Frankfurt am
Main. Vier dagen lang zijn alle nieuwe
trends op muziekgebied te bewonderen.
Zo worden meer dan 30.000 muziekinstrumenten gepresenteerd en zijn er zo’n
duizend workshops en clinics. De beurs
is de eerste drie dagen geopend voor de
muziekhandel. Op zaterdag 9 april is ook
het publiek welkom.

BOEK

Op mars
met muziek

A LG E M E E N
Door Ton Bosz

H

ennie van Weersel en
dochter Diana weten als
geen ander hun enthousiasme voor het bedrijf over
te brengen. “Door onze
jarenlange ervaringen in groot- en
kleinhandel kunnen wij houten en
koperen blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, melodisch en ritmisch
slagwerk, knop- en toetsinstrumenten, accessoires en bladmuziek zeer
concurrerend leveren aan particulieren, verenigingen, muziekscholen,
conservatoria, docenten en collega’s”,
vertelt het tweetal. Diana neemt
samen met broer Henri sinds vorig
jaar de bedrijfsvoering voor haar
rekening. “Vanzelfsprekend vinden
service, reparaties, onderhoud en revisies in onze eigen ateliers plaats. Door
vakmensen met een gedegen opleiding en veel praktische ervaring die
is opgedaan in diverse muziekinstrumentenfabrieken en reparatieateliers.
Sinds 1970 houden wij ons bezig met
de ontwikkeling van onze eigen blaasen snaarinstrumenten. Naast de toen
al gevestigde trommenfabriek worden
muziekinstrumenten met de merken
als Diana 2000 en J.F.Kayser gefabriceerd, die wettelijk gedeponeerd en
ontwikkeld zijn met medewerking van
zowel beroeps- als amateurmusici.
Inmiddels is ons assortiment behoorlijk compleet in zowel studie- als ook
professionele kwaliteiten. Naast onze
normale bedrijfsactiviteiten zijn wij

Na ‘Met muziek op mars’ stelde Peter
Grootemaat een nieuw boek over
de Nederlandse militaire tamboeren muziekkorpsen samen. In ‘Op
mars met muziek’ worden ruim 40
Nederlandse naoorlogse korpsen
beschreven, waaronder een aantal
uit voormalig Nederlands-Indië. Het
hardcoverboek staat boordevol foto’s
en bevat bijlagen met lijsten van tambour-maîtres, dirigenten, Nederlandse
militaire marsen en garnizoensplaatsen. Prijs 19,95 euro bij Molenaar
Edition: www.molenaar.com.

S A XO F O O N
Hennie van Weersel en dochter Diana verkopen niet alleen instrumenten maar geven hun
klanten ook een goed gevoel. foto: Ton Bosz

ook druk in de weer om onze producten op tal van andere plaatsen te
profileren. Zo zijn wij regelmatig te
vinden op concoursen, evenementen, open dagen van muziekscholen,
conservatoria en festivals.” Hennie, de
nestor van het bedrijf, strooit kwistig
met bedrijfsanekdotes en verhalen uit
het verleden. Hoe hij als jong broekie de toko van zijn vader overnam
en verder uitbouwde. Hoewel het
bedrijf in eerste instantie als reparateur bekendheid verwierf, groeide het
assortiment instrumenten gestaag en
wordt het nu regelmatig bezocht door
vertegenwoordigers van verenigingen

uit het hele land die het instrumentarium voor hun vereniging komen
voorblazen en vervolgens de leden
een keuze laten maken. En die klandizie beperkt zich niet tot Nederland.
Het brede assortiment heeft de firma
een uitstekende naam bezorgd en
zelfs vanuit Afrika wordt belangstelling getoond. Het geeft wel aan dat
Van Weersel niet alleen instrumenten
verkoopt, maar ook het gevoel erbij
weet over te brengen.

•

Muziekhandel H.van Weersel, Oldenzaalsestraat 126, 7514 DS Enschede, tel.: 0534354628; e-mail: info@weersel.nl

Saxofoondag in Amsterdam
Blaasinstrumenten Import Nederland
en Saxomania houden op 17 april
een Le Monde-saxofoondag in het
Kunstenhuis in Amsterdam. De Belgische saxofonist Werner Geboers gaat
tijdens een workshop in op aspecten zoals embouchure, ademhaling,
klank, intonatie, houding, techniek,

samenspel. Hierbij ligt het accent op
de specifieke benadering van de lichte
muziek voor bijvoorbeeld speelwijze
en timing. De deelnemers krijgen de
benodigde bladmuziek vooraf toegestuurd, zodat iedereen zich kan voorbereiden op deze dag. De gekozen
werken die met het saxofoonorkest

zullen gespeeld worden variëren van
gemakkelijk tot pittig, van klassiek
tot lichter genre. Het Kunstenhuis is
gelegen aan de Polonceaukade 26-28,
1014 DA Amsterdam. Saxofonisten
vanaf niveau B of 3 jaar speelervaring
kunnen zich aanmelden via www.
lemondesaxophones.com.

Mondstukken
SD20 leverbaar
De nieuwe SD20 mondstukken van
instrumentenbouwer Henri Selmer
Paris zijn inmiddels leverbaar via de
gespecialiseerde muziekwinkels. Selmer introduceerde onlangs de nieuwe
mondstukken voor alt- en tenorsaxofoon. Johan van der Linden, leider van
het Aurelia Saxofoon Kwartet, speelt
vanaf de introductie exclusief op
zowel het alt- als tenormondstuk. Zijn
bevindingen kunt u lezen op www.
selmer.nl. Meer informatie is verkrijgbaar via B.I.N./Selmer, e-mail: info@
selmer.nl.

BASKLARINET

Workshop bij
Adams Ittervoort
Bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort is op 2 april een workshop van
basklarinettist Harry Sparnaay met
een gevarieerd programma. Deelname
is mogelijk voor alle lage klarinetten
( altklarinet, basklarinet tot lage Es of
C en contrabasklarinet vanaf niveau
HaFa-A. Inschrijven kan tot 11 maart
2011 via www.kumulus.nl.
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Sponsorwerving: ben
Wie in tijden van recessie en bezuinigingen de boer op wil gaan om geldschieters
te vinden, zal goed beslagen ten ijs te
moeten komen. De Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) zette een
workshop over dit onderwerp op touw.
Bijgewoond door 130 belangstellenden.
Een stoomcursus sponsoring en fondsenwerving in verslagvorm.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

G

roep 2 heeft het helemaal
voor elkaar. Ze hebben
zich voor deze workshop
omgedoopt tot het bestuur
van harmonie Bedroevend.
Speerpunt in het beleid van de vereniging is de aanschaf van nieuwe uniformen. De muzikanten durven in hun
huidige kloffie niet meer de straat op.
Met het werven van sponsors en fondsen wil de club 25.000 tot 30.000 euro
bijeen krijgen voor een fonkelnieuwe
outfit. De ideeën om dat ambitieuze
plan te realiseren vallen als rijpe appels van de boom. Enkele leden van
het groepje hebben kennelijk al vaker
met het bijltje gehakt. Zij weten maar
al te goed dat een bedelbrief met een
imposante lijst van hoogwaardigheidsbekleders als comité van aanbeveling anno 2011 geen indruk meer
maakt. Het over de streep trekken
van geldschieters vereist creativiteit
en originaliteit. Bij harmonie Bedroevend zijn die vaardigheden volop
aanwezig. Om de inwoners attent te
maken op de actie wordt voorgesteld
om huis-aan-huis een groepsfoto van
de harmonie te verspreiden waarop
de muzikanten staan afgebeeld in
kapotte jasjes, verfomfaaide petten
en gescheurde broeken. De lokale
en regionale ondernemers worden
nieuwsgierig gemaakt met de toezending van een lege sok om ze enige tijd
later persoonlijk te benaderen met een
sponsorvoorstel aan de hand van een
matrixsysteem: hoe hoger de bijdrage
van de sponsor, hoe groter de tegenprestatie van de vereniging. De matrix
begint met de vermelding van

het bedrijfslogo in het plaatselijke suffertje en eindigt met een huisserenade
van het hele orkest of een concert
tijdens een bedrijfsfeest. Om voor alle
ingrediënten van het sponsorpakket
in aanmerking te komen, moet flink
in de buidel worden getast. Om bij de
lokale bevolking de aandacht voor de
actie vast te houden, worden aan de
rand van het dorp zogeheten barometers geplaatst. Gedacht wordt aan
een afbeelding van een muzikant die
naarmate het beoogde doel vordert
steeds verder in een mooi kostuum
wordt gehesen. Het voorstel om een
plekje op het nieuwe uniform vrij te
houden voor het bedrijfslogo van een
potentiële sponsor of de naam van
de toekomstige suikeroom te verbin-

‘Sponsorwerving is
een tijdrovende klus’
den aan de naam van de vereniging
levert binnen harmonie Bedroevend
een fundamentele discussie op. De
Limburgse verenigingsbestuurders
hebben er veel voor over om de kas
te spekken, maar het verkwanselen
van hun traditie en identiteit gaat de
meesten toch te ver.
Sponsoring en fondsenwerving. Het
vereist een zorgvuldige aanpak. Dat
begint bij een aantal weloverwogen
afwegingen. Want in zee gaan met
sponsors, schept ook verplichtingen.
LBM-bestuurslid Bart Lemmen, in
het dagelijks leven bedrijfskundig adviseur, zet ze allemaal op een rij. Zijn
de inkomsten van fondsen of sponsoring wel echt nodig? Kunnen we
wel voldoende sponsors vinden? En
last but not least: is de vereniging ook
bereid om de effecten van sponsoring

De deelnemers kregen drie minuten de tijd om hun sponsorplan te presenteren. foto: FV Media Producties

te accepteren? In hoeverre willen we
als vereniging afhankelijk worden
van geldstromen uit sponsoring? En
kunnen we als vereniging ook wel de
afspraken met de sponsor nakomen?
“Allemaal verantwoordelijkheden die
je je als bestuur goed moet realiseren
voordat je er aan begint”, waarschuwt
Lemmen.

Als we eenmaal van de consequenties doordrongen zijn, gaan we het
sponsorplan opstellen. Dat begint met
uit te leggen wie we zijn. Dat lijkt een
beetje overbodig, maar Lemmen wijst
erop dat de buitenwacht daar vaak
absoluut geen weet van heeft. “Voor
ons ligt het allemaal voor de hand,
maar ben ervan bewust dat dit niet
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creatief

voor iedereen geldt.” Aspecten zoals
het niveau van de vereniging, het
publieke bereik, de bekendheid, aandacht in de media en de deelname aan
maatschappelijke activiteiten bepalen
de waarde van de vereniging. “Noem
ook enkele mijlpalen uit de geschiedenis van de vereniging”, adviseert
Lemmen.Vervolgens gaan we onze

Belangrijk is ook om vooraf duidelijk
te zijn over de vorm van de tegenprestatie. Wat bieden we de kandidaatsponsor aan: communicatieve rechten
(bijvoorbeeld naamssponsoring bij
een concert of feest), associatieve
rechten (verenigingsfoto bij het bedrijf), hospitaliteitsrechten (verzorgen
van bedrijfsfeest) of netwerkrechten.
Met nog wat nuttige tips over het
opstellen van een sponsorcontract en
een opsomming van allerlei mogelijke sponsorvormen zet Lemmen
de aanwezigen verdeeld over twaalf
groepen aan het werk om een eigen
sponsorplan op te stellen. Aan creativiteit geen gebrek. Originele ideeën
om geld in te zamelen voor concertreizen, nieuwe instrumenten, een
concoursdeelname, een jubileumfeest,
een groot concert en nieuwe uniformen passeren een uurtje later tijdens
drie minuten durende presentaties
de revue. LBM-voorzitter Raymond
Knops kijkt tevreden terug op de
drukbezochte workshop. “Als iedereen
naar huis gaat met één idee dat hij in
zijn eigen vereniging kan toepassen, is
deze dag geslaagd.”

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

Gewa BeNeLux BV | Nieuwlandparc 11-K | 2952 DA Alblasserdam
benelux@gewamusic.com | www.gewamusic.com

Voor meer informatie zie: www.roy-benson.com / www.charligreen.com

doelstelling omschrijven. Waar hebben we het geld voor nodig? Hoeveel
willen we ophalen? Hoe gaan we de
sponsors benaderen? Aan de hand van
al die gegevens stellen we de sponsorpresentatie samen. “Een sponsor wil
weten aan welk project de sponsoring
wordt besteed. Hij moet dit intern
verantwoorden”, legt Lemmen uit.
Nog zo’n beslissing die een zorgvuldige afweging vergt: wie gaat de sponsors bezoeken? Lemmen adviseert
om op basis van een profielschets de
chef acquisitie te kiezen. Representatief, communicatief, slagvaardig
en creatief zijn in dit kader open
deuren. Maar Lemmen voegt er nog
een belangrijke voorwaarde aan toe:
de chef acquisitie moet ook overdag
voldoende tijd hebben. “Sponsorwerving is een tijdrovende klus”, merkt
hij op. Weer een beslissingsmoment:
waar beginnen we? Bij de binnenste
schil (warme contacten), de middelste
schil (lauwe contacten) of de buitenste
schil (koude contacten). En ben in de
benadering van potentiële kandidaten
vooral creatief. Stuur een boeket bloemen in de verenigingskleuren met een
06-nummer, een zandloper met de
tekst ‘meer tijd hebben we niet nodig’
of wekelijks een champagnekurk met
na de derde keer de tekst ‘hopelijk iets
te vieren’. “Brieven zien er allemaal
hetzelfde uit en gaan in de papierbak”,
weet Lemmen.
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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

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 legendarisch en nog steeds up-to-date. De
serie III is door z´n souplesse, de zuiverheid en transparante klank perfect
passend in elke muziekstijl.
Nu leverbaar: de nieuwe “Sand
Blasted” serie II en III Alten en Tenoren. Deze speciale uitvoering kenmerkt
zich door een vernieuwd procedé van
mattering, de kleppen zijn hoogglans 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!

www.selmer.nl
info@selmer.nl

Bezoek onze site voor een lijst
met exclusieve dealers.

Super Action 80
Serie II
‘Sand Blasted’

Serie III

Selmer saxofoons
Een keuze voor identiteit

13

2 | 2011

de comp onis t

‘Componeren is mijn
creatieve uitlaatklep’
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
tweede aflevering maakt u kennis
met Eric Swiggers, componist van
blaasmuziek

toegankelijk. Ik probeer altijd origineel te zijn en
niet in herhaling te vallen. Ik hou van ritmiek en
verrassende harmonische wendingen. Mijn positieve karakter klinkt door in mijn muziek. Mijn
composities zijn over het algemeen fris en optimistisch van aard.”
Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Dat is heel persoonlijk. Zelf vind ik het technische
en het emotionele aspect erg belangrijk. Een compositie moet in balans zijn, de vorm moet kloppen,
de instrumentatie effectief, een eventuele climax of
rustpunt op het goede moment. Daarnaast moet een
goede compositie iets met de uitvoerenden en luisteraars doen. Zij moeten er door gegrepen worden:
vrolijk of droevig, opgewonden of juist rustig.”

BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

Je schrijft ook onder de naam Ennio Salvere. Waarom gebruik je
als componist een pseudoniem?
“In het begin schreef ik veel stukjes voor jeugdorkest. Aangezien ik ook grotere werken wilde
gaan schrijven, was ik bang in een hokje gestopt te
worden als componist van leuke, educatieve stukjes
voor opleidingsorkesten. Daarom bedacht ik de
naam Ennio Salvere.”

Wie is Eric Swiggers?
“Geboren en getogen in Vlierden. Samen met
mijn vriendin Jolanda woonachtig in Deurne.
Mijn hobby’s zijn squashen, een goed boek lezen
of een mooie film zien. Ben geïnteresseerd in
architectuur en maak graag stedentrips.”
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Ik heb de muziek van thuis uit meegekregen. Zowel
mijn ouders als mijn broer zijn actief in de muziek.
Muziek is van jongs af aan mijn grote passie. Ik
speelde als kind saxofoon bij de schoolfanfare op de
basisschool in Vlierden en op het elektronisch orgel
van mijn oom.”

Eric Swiggers.
beiaard,
ensembles, piano enzovoort.”
Hoeveel composities staan er op jouw naam?

Eric Swiggers

Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Als kind vond ik het geweldig om te improviseren,
liedjes te bedenken. De schoolfanfare van de basisschool speelde ooit een stukje van mij tijdens een
demonstratie voor hafastudenten van het Brabants
Conservatorium. Een hele belevenis! Daarna volgden werken voor jeugdorkest en de bugelsolo Thinking of You. Al snel kreeg ik compositieopdrachten
van uiteenlopende aard. Na afronding van mijn
eerste hoofdvak aan het conservatorium besloot ik
dan ook om Compositie te gaan studeren.”

Geboortedatum: 12 oktober 1968.
Geboorteplaats: Vlierden.
Woonplaats: Deurne.

Wat betekent componeren voor jou?
“Componeren is voor mij een creatieve en emotionele uitlaatklep. Als ik een nieuwe compositie
klaar heb, geeft dat enorme voldoening. Zowel op
het moment van afronding als op het moment van
uitvoering. Ik ben niet snel tevreden. Blijf nog een
hele tijd veranderingen aanbrengen of juist weer
schrappen. Totdat mijn gevoel zegt dat het goed en
in balans is.”

Amateurverenigingen: Saxofonist bij fanfare Wilhelmina
Vlierden. Dirigent van harmonie Sint Servaes Dinther en
Koninklijke harmonie L’Union Bladel.

Voor welke bezettingen schrijf je?
“De laatste jaren vooral voor fanfare- en harmonieorkesten. Daar ligt mijn hart en heb ik de meeste affiniteit mee. Maar ik heb ook geschreven voor koor,

Instrumenten: Saxofoon en toetsen.
Muziekopleidingen: Saxofoon en elektronisch orgel aan de
muziekschool Aaltje Noordewier in Deurne; elektronische
toetsen, hafadirectie (bij Jan Cober), saxofoon (bij Jean
Pennings en Hans de Jong) en compositie (bij Kees Schoonenbeek) aan het Brabants Conservatorium in Tilburg.

Overige functies: Workshops, jureren en projecten.
“Ik heb inmiddels zo’n vijftig composities gemaakt.
Gemiddeld schrijf ik ongeveer 4 à 5 werken per
jaar.”
Waar is jouw muziek aan te herkennen en hoe zou je je stijl
willen omschrijven?
“Mijn composities zijn eigentijds, verfrissend en

Wie zijn je favoriete componisten?
“Ik hou van veel soorten muziek, zowel populair,
hedendaags als klassiek.Mijn favoriete componisten
uit het grote symfonische repertoire zijn Igor Strawinksy, Dmitri Shostakovich en Leonard Bernstein.
Ook filmmuziek van John Williams spreekt mij
erg aan. Binnen de blaasmuziek was ik als jonge
componist en dirigent altijd gecharmeerd van de
muziek van Philip Sparke, Jan Van der Roost, Johan
de Meij en Rob Goorhuis. Zij lieten een frisse wind
waaien na de generatie van componisten als Gerard
Boedijn, Meindert Boekel of later Henk van Lijnschooten, die uiteraard in hun tijd voor vernieuwing hebben gezorgd.”
Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Je wordt bewust of onbewust altijd beïnvloed.
Hetzij door andere componisten, hetzij door een
gebeurtenis in je leven of door een werk waar je als
dirigent mee bezig bent. De invloeden van bovenstaande componisten zullen zeker waarneembaar
zijn in mijn werken, maar ik ben steeds meer een
eigen stijl en eigen geluid aan het ontwikkelen.”
Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Ik heb de laatste tijd behoorlijk wat opdrachten gehad van fanfareorkesten. Dus wordt het nu eens tijd
voor een groot origineel werk voor harmonieorkest.
Daarnaast zou ik graag wat meer voor koor componeren. Ook wil ik eens een compositie maken zonder programmatische achtergrond. Gewoon muziek
om de muziek: een mooi concerto, een sonate of
een suite. In ieder geval hoop ik nog vele werken te
mogen componeren die gewaardeerd worden door
uitvoerenden en luisteraars!”
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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.

Meesters in maatwerk

Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38
Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. +31(0)575 46 16 41
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evenement
De Tilburgse concertreeks Verrassende Ontmoetingen staat aan de vooravond van een nieuwe krachtproef.
Voor het eerst in zijn 23-jarige geschiedenis doet de serie een podium buiten thuishaven Tilburg aan.
Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven heeft op 1 april de primeur. En dat is geen grap.

Concertserie gaat op reis
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

V

errassende Ontmoetingen
zet er nog maar eens een
tandje bij. De Tilburgse
concertserie heeft het nieuwe
jaar ingezet met een nieuw
ambitieus programma. Diverse
topblaasorkesten maken dit seizoen
voor het eerst hun opwachting in de
hoogaangeschreven concertreeks. Met
een spiksplinternieuwe website kreeg
bovendien de uitstraling een grondige
pimpbeurt. De provincie NoordBrabant heeft de concertcyclus voor
harmonieën, fanfares en brassband
gerangschikt onder het Meerjaren
Podiumkunstenplan. Die status geeft
de organisatie de nodige armslag om
meer aandacht te besteden aan een
aantal productionele aspecten. “De
provincie ondersteunde de serie al
jaren”, legt projectmanagement Frans
Beekman uit. “Dat gebeurde tot nu toe
in de vorm van jaarlijkse bijdragen.
Dat heeft nu een structureel karakter
gekregen. Het komt erop neer dat
de provincie ondersteuning verleent
voor een aantal uren per week. Maar
85 procent van de organisatie is nog
steeds in handen van een enthousiast
team van vrijwilligers.”
De extra ondersteuning biedt de organiserende stichting HTLO ruimte om
met name op het gebied van de promotie de komende jaren verder aan
de weg timmeren. Met de toepassing
van sociale media mikt de organisatie
vooral op een jonger luisterpubliek.
“Het bereiken van nieuw publiek blijft
onze constante uitdaging”, zegt Beekman. “Over bezoekersaantallen hebben we tot nu toe niet te klagen. Maar
het blijft een belangrijke doelstelling
om dit in gang te houden.”
Vorig jaar introduceerde Verrassende
Ontmoetingen de zaterdagavondconcerten. Bedoeld om orkesten uit
streken waar de zondagrust wordt
gerespecteerd de kans te geven om
mee te doen. Ook de uitbreiding van
het aantal podia verspreid over de

Harmonie Concordia uit Melick speelt op 1 april in de concertserie Verrassende Ontmoetingen in Eindhoven. foto FV Media Producties

provincie moet de aantrekkingskracht
vergroten. Niet alleen wat publieke
belangstelling betreft, maar ook om de
kring van potentiële deelnemers uit te
breiden. Beekman: “De meerwaarde
van de geografische uitbreiding is dat
andere orkesten sneller geïnteresseerd
zullen zijn om mee te doen. Er zijn
orkesten voor wie het interessanter

‘Het bereiken van
nieuw publiek blijft
onze uitdaging’
is om in Eindhoven op te treden. Zo
ontstaat er een win-winsituatie voor
zowel de verenigingen als voor ons als
organisatie.” De geografische verbreding blijft niet beperkt tot het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven.
In de tweede helft van het seizoen
worden ook stadsschouwburg De
Maagd in Bergen op Zoom en evenementenlocatie Sint Jan in Roosendaal
bezocht. Met Het Cenakel, Factorium
en de Concertzaal in Tilburg beschikt
Verrassende Ontmoetingen over zes

uitstekende concertlocaties.
Ondanks alle veranderingen blijft
de oorspronkelijke doelstelling zoals
initiatiefnemer Huub Kennis die bij
de oprichting in 1989 voor ogen had
recht overeind staan. Die steunt op
twee belangrijke pijlers: een podium
bieden aan orkesten of dirigenten
met een bewezen meerwaarde met de
bedoeling om een zo groot mogelijk
aantal bezoekers te trekken. Aspecten
zoals artistieke waarde, vernieuwend
repertoire, uniciteit van programma’s
en presentatiewaarde van het orkest
zijn daarbij van doorslaggevende betekenis. Waarbij van de orkesten ook
verwacht wordt dat ze zowel in artistiek opzicht als op het gebied van de
publiciteit een steentje bijdragen aan
het slagen van het concert. Beekman:
“We geven orkesten geen cadeautjes.
Het gaat om een samenwerkingsproject. Wij organiseren en promoten.
Maar het orkest heeft een belangrijk
aandeel in de realisatie daarvan.”
Verrassende Ontmoetingen heeft voor
de zomervakantie nog vier concerten
geprogrammeerd. Zaterdag 19 februari concerteren harmonie Concordia
uit Berkel Enschot onder leiding
van Dirk van de Weijer en accorde-

onorkest Apollo ’77, geleid door An
Raskin, in het Factorium in Tilburg.
Zondag 27 maart laat het Eindhovens
studentenorkest Auletes onder leiding
van Jos Schroevers in de Concertzaal
in Tilburg de toptrombonist Jörgen
van Rijen soleren in Rapsodia Borealis
van Søren Hyldgaard. Op die dag
komt ook WMC-kampioen fanfare
Kempenbloei uit het Belgische Achel
met dirigent Ivan Meylemans in actie.
Het muzikale menu vermeldt onder
meer AHAB! van Stephen Melillo met
de Vlaams theater- en televisieacteur
Hubert Damen (hoofdrolspeler in de
politieserie Witse) als verteller.
Op vrijdag 1 april volgt dan het uitstapje naar het Muziekgebouw Frits
Philips in Eindhoven waar Sophia’s
Vereeniging uit Loon op Zand met
Heinz Friesen en harmonie Concordia
uit Melick geleid door Theo Wolters
elkaar ontmoeten.
Het laatste concert voor de zomerpauze is op zondag 15 mei in de
Concertzaal van Tilburg met harmonie Sint Michaël van Thorn onder
leiding van Ivan Meylemans en
harmonie Tot Onderling Genoegen
uit Berlicum van dirigent Jan Gerrit
Adema.
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Bestellen is kinderspel!
ADV ADAMS ONLINE SPEL 229x161.indd 1

29-11-2010 13:30:00

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 samenwerking met beroepsmusici liggen ten grondslag
aan de fabricage van de Le Monde saxofoons. De Le Monde instrumenten worden
exclusief voor BIN gefabriceerd in Taiwan.

GLOBAL

De Global instrumenten zijn vervaardigd van een speciale 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.”

www.lemondesaxophones.com
info@lemondesaxophones.com
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Sw!ng-!nn voor
lichte muziek
Lichte muziek voor hafabra-orkesten
heeft alles in zich om jongeren te
interesseren voor de amateurmuziek.
Met die insteek wil SAMO Drenthe
met het project Sw!ng-!nn de amateurblaasmuziek in Noord-Nederland
naar een hoger plan tillen.
Het twee jaar durende project richt
zich niet alleen op muzikanten, maar
ook op dirigenten en verenigingsbestuurders. Tijdens lezingen, workshops, masterclasses en een afsluitend
concert maken de doelgroepen
kennis met alle facetten van het lichte
genre. Daarbij komen aspecten zoals

CBOW-voorzitter Chris Timmer: “De CBOW heeft er alles aan gedaan om de NFCM te laten voort
bestaan.” foto: FV Media Producties

De Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Oost- en West-Nederland (CBOW) maakte
per 1 januari 2011 de overstap van de Nederlandse Christelijke Federatie van Muziekbonden
(NFCM) naar de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM), de vroegere Federatie van
Katholieke Muziekbonden (FKM). Voorzitter Chris Timmers legt uit waarom.

´Vrijwilligers staan dichtbij de leden´
door onze redactie
Waarom heeft de CBOW destijds gekozen voor de FKM?
“De stuurgroep 1 NMO heeft tijdens het fusietraject onvoldoende aandacht geschonken
aan onze vragen en opmerkingen. Daarom konden we als CBOW niet instemmen met de
uitkomst van de fusiebesprekingen. We hebben dit zowel aan de stuurgroep als aan het
bestuur van de NFCM kenbaar gemaakt. Een reactie van de stuurgroep bleef uit terwijl de
reactie van de NFCM onvoldoende was.
Omdat de FKM nagenoeg dezelfde structuur kende als de NFCM, heb ik vervolgens namens
de CBOW contact gezocht met de voorzitter van de FKM, Theo Rongen. De FKM kende dezelfde bezwaren en stond open voor nader overleg met de CBOW. We kregen de toezegging
dat – indien de fusie zou afketsen – de CBOW eventueel gebruik zou kunnen maken van de
faciliteiten van de FKM. Wat ons betreft had de NFCM mogen blijven bestaan, maar dan wel
als een sterke organisatie conform het besluit van onze ledenvergadering in het voorjaar
2010. De CBOW heeft er alles aan gedaan om de NFCM te laten voort bestaan. Echter, onze
pogingen om tot overleg te komen mislukten. Hierna zijn de besprekingen met de FKM
voortgezet. Onze ledenvergadering stemde op 4 december 2010 in met de aansluiting bij
de FKM.”
Was het moeilijk om uw leden te overtuigen?
“Nee, want we hadden de leden vooraf zo volledig mogelijk geïnformeerd. De leden
stonden voor het behoud van de autonomie. Bovendien gingen de financiële gevolgen
van de fusie de verenigingen veel te ver. Hier en daar keek men vreemd aan tegen de “K“
van katholieke. Na het bekend worden van de naamswijziging in Verenigde Nederlandse
Muziekbonden was het ijs gebroken. Als bestuur werden we van begin af aan gastvrij door
de FKM ontvangen.”
Wat is uw eerste indruk van de nieuwe koepelorganisatie?
“Positief. We zijn volledig opgenomen in de organisatie. Krijgen alle gelegenheid om mee
te praten, zowel in het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur als de commissies. Het
hoog vrijwilligersgehalte spreekt ons erg aan. Werk dat vrijwilligers willen doen, moet je ze
ook laten doen. Dat is alleen maar in het belang van de verenigingen. De organisatie blijft
daardoor dicht bij de leden staan.”
Hoe ziet u de toekomst van de nieuwe organisatie tegemoet?
“Zeer rooskleuring. Jammer dat de KNFM ook de stekker uit de gezamenlijke Nederlandse
kampioenschappen heeft getrokken. Die hadden ook zonder fusie voortgezet kunnen worden. Het is in het belang van de verenigingen dat er weer zo snel mogelijk één kampioenswedstrijd komt.”

instrumentatie, orkestsamenstelling,
repertoire, programmering, organisatie van concerten, geluidstechniek en
improvisatietechnieken aan bod.
Het project is gebaseerd op de ervaringen van een succesvolle pilot die
vorig jaar gehouden werd. Sw!ng-!nn
start op 16 april met een inspiratiedag
voor dirigenten. Componist, arrangeur en dirigent Peter Kleine Schaars
geeft allerlei nuttige tips om een
blaasorkest aan het swingen te krijgen.
Op 1 oktober is er een play-inn voor
amateurmuzikanten. Meer informatie
op www.swinginn.info.

Jeugdmuziekdag Kwartslag
met 185 jonge deelnemers
Zaterdag 12 maart treffen 185 jonge
Drentse blaasmuzikanten, slagwerkers
en majorettes elkaar in Nieuw Balinge
respectievelijk Wijster tijdens de
jeugdmuziekdag Kwartslag. Professionele docenten leren hoe jongeren beter kunnen samenspelen, samen presteren en samen presenteren wanneer
ze zich (met een ‘kwartslag’) richten

op elkaar, hun dirigent/instructrice en
het publiek. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van AMDG Beilen
en Irene Nieuweroord met ondersteuning van SAMO Drenthe. Docenten
zijn Ivo Kouwenhoven (blazers), Jan
de Kwant (slagwerkers) en Joyce Jansen en Nicole Bredewold (majorettes).
Meer info: www.klankwijzer.nl

Dirigentencursus
met Allan Withington
De Britse dirigent Allan Withington,
chef dirigent van Grimethorpe Colliery Band en Stavanger Brass Band,
komt deze zomer naar Leeuwarden
voor een zevendaagse studieweek
voor dirigenten. De Britse musicus
geeft van 25 juni tot 1 juli samen
met componist/arrangeur Dr. Robin
Dewhurst een Summer School in de
Friese hoofdstad. De lessen, seminars

en het discussieforum vinden plaats
in Parnas, Centrum voor de Kunsten.
Elke student krijgt privé- en groepsles
op zijn persoonlijk niveau. Brassband
Soli Brass Leeuwarden fungeert als
studieorkest. De Sumnmer School
wordt op 30 juni afgesloten met een
slotconcert op het Waagplein in het
centrum van Leeuwarden. Meer info:
www.klankwijzer.nl

DE WOLDEN

CO M P O S I T I E

Blaasmuziek op
radio in Drenthe

Presentatie van
Roll of Honour

Streekradio De Wolden zendt tweewekelijks het programma Hoog van de
Toren uit. De nieuwste cd’s van professionele blaasorkesten uit binnen- en
buitenland passeren de revue. Maar
ook opnames van amateurorkesten uit
de regio zijn te beluisteren.
Tot aan de zomerstop zendt Hoog
van de Toren nog negen keer uit op
donderdag 17 en 24 februari, 3, 17 en
24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei.
Meer info: hoogvandetoren@streekradio.com.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is in
de kerk in Wons de eerste uitvoering
van het muziekstuk Roll of Honour.
Jacob de Haan schreef dit werk in
opdracht van de christelijke muziekvereniging Hosanna uit Wons. Roll of
Honour verklankt de geschiedenis van
het dorp Wons. Ook gedichten van
de Friese dichter J.C.P. Salverda (1783
- 1836), ooit schoolmeester in Wons,
zijn op muziek gezet. Meer informatie:
over de premièreuitvoering op www.
klankwijzer.nl
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festival

Creativiteit van een
★★ ★★ ★★
Vier jonge componisten van diverse etnische afkomst en vrijwel onbekend met
het blaasmuziekrepertoire lieten hun
inspiratie en creativiteit volledig de
vrije loop in composities voor harmonie en fanfare. Met dit artistieke experiment gooide de organisatie van het
Kleurrijk Festival Leudal zichzelf in het
diepe. Resultaat: een culturele smeltkroes met verassende elementen.
BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

N

ee, niet alles lukte. Babak
Kamgar (1980) wilde de
toonladders van de Iraanse
muzieksystemen in zijn
composities verwerken.
Maar zag daar toch maar van af.
“Deze microtonen worden in westerse muziekwereld niet of nauwelijks
gebruikt, waardoor de muzikanten
ze ervaren als vals. Je kunt leden van

een fanfare of harmonie niet
vragen om noten te spelen die
voor hen vals klinken.” Toch kijkt
de tien jaar geleden naar Nederland
gevluchte musicus met plezier terug
op het avontuur. “Voor het niveau van
de amateurorkesten heb ik enorm veel
respect gekregen.”

MULTIDISCIPLINAIR

Het Kleurrijk Festival Leudal is een
multidisciplinair evenement voor
de amateurkunst. Lokale culturele
verenigingen krijgen er een podium
om zich op een verrassende manier
te presenteren. Ontmoeting tussen en

uitwisseling van
verschillende
culturen is de rode
draad. Elk jaar staat een
ander project met een andere
amateurvereniging centraal. Tijdens
de derde editie draaide alles om het

innovatieve muziekproject Young Masters Xchange.
Vier enthousiaste jonge componisten

T raditie versus hip
Het project Young Masters Xchange heeft de blaasmuziek bij
de jonge componisten in een heel ander daglicht gesteld.
Babak Kamgar: “Het verbaast me dat de blaasmuziek onder
jongeren vaak een oubollig imago heeft.
In mijn land droomt iedere muzikant
ervan om ooit in een orkest te mogen spelen. Ik zou me schamen
als ik niet durfde te vertellen
dat ik in een harmonie of
fanfare speel. In plaats van
trots te zijn op hun gave
neemt de schaamte het
over vanwege een clichébeeld dat de maatschappij
ons opdringt. Dat is werkelijk
van de zotte!”

Jornt Duyx: “De truc is om de waardevolle, positieve en sociale kant van het verenigingsleven in een meer hedendaags
geluid en beeld te plaatsen. Dat kan door jonge kunstenaars
van nu erbij te betrekken. Voor hen is de blaasmuziek een

onontgonnen gebied. Het gebruik van elektrische gitaar
werd door sommigen als apart ervaren, terwijl het vanuit het
perspectief van de hedendaagse muziek zeer cliché is. Op het
terrein van de live-electronica, VJ’s, theater, beeldende kunst
is nog heel wat te halen.”
Karindra Perrier: “Of iets oubollig
is, wordt niet bepaald door de
bezetting, maar door de noten
die gespeeld worden. Mooie
stukken schrijven en deze
spelen op plekken waar
mensen zijn die misschien
nooit eerder een harmonieof fanfareorkest hebben
gehoord, zou de blaasmuziek
een ander imago geven.”
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zap-generatie
★

★ ★★ ★★ ★
componist nam zelf de geïmproviseerde altsaxofoonsolo voor zijn rekening.
“Het was erg leuk om te doen. Omdat
het de eerste keer was om voor beide
bezettingen te schrijven was het wat
lastig de dosering in te schatten bij
instrumentatie en dynamiek.”
Van de hand van Jornt Duyx
(1983) klonk onder meer een
speels stuk voor fanfare met
een link naar polyritmische
structuren uit onder meer de
reggae, latin en rock. Daarbij
speelde hij zelf elektrische
gitaar. “Ik vond het schrijfproces erg leuk, met name
omdat er verbazingwekkend
veel mogelijkheden zijn door
de grote en echt verschillende
bezettingen van de twee orkesten”,
blikt hij terug. Ook voor de beide
orkesten en hun dirigenten was het
een uitdagend experiment. “Het was
een sprong in het diepe”, weet dirigent
Fer Koolen van Aurora. “Het ongewisse of de werken moeilijk, makkelijk,

Babak Kamgar
(links) en Teije ter
Maat als solisten in actie tijdens
hun eigen composities. foto’s: FV Media
Producties

kregen de kans om hun eigen specifieke muzikale stijl en kleur te verwerken
in tien minuten durende composities
voor harmonie- en fanfareorkest. Fanfare Aurora uit Baexem en harmonie
L ‘Union uit Heythuysen brachten de
nieuwe werken tijdens een tweedaags
festival ten gehore. Een lokale rapper
tekende in geheel eigen stijl voor de
presentatie.

VERKENNING

Karindra Perrier, Jornt Duyx, Teije
ter Maat en Babak Kamgar, alle vier
in 2010 afgestudeerd aan de Master
of Music-opleiding van de Faculteit
Kunst, Media & Technologie van
de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht, stortten zich vol overgave in
het avontuur. Voor de vier componisten betekende het hun eerste diepgaande verkenning van de harmonieen fanfarebezetting. Via het bezoeken
van repetities en het beluisteren van
cd’s leerden ze de specifieke kenmer-

ken van de
blaasmuziek kennen. “Ik had wel eerder
opnames gehoord van deze bezettingen, maar ze nog nooit live gehoord”,
vertelt Karindra Perrier (1986).
Het experiment leverde acht zeer
uiteenlopende composities op
waarbij volledig werd afgestapt van
de geijkte paden. Geïmproviseerde
elementen, combinaties met vreemde
instrumenten, structuren uit andere
muziekculturen en impressionistische
composities passeerden de revue. “Het
was nieuw, spannend, leuk, maar ook
zwaar”, kijkt Karindra terug op haar
kennismaking met de blaasmuziekcultuur. Vooral de klank van het koper in
de fanfare heeft haar verrast. “Die is
veel ronder en lieflijker dan ik dacht.
Een bugelsectie kan bijna als violen
klinken. Je kunt veel meer kleuren en
klanken halen uit een harmonie en
fanfare dan ik me had voorgesteld.”

T

eije ter Maat (1985) schreef
voor de harmonie een compositie in een willekeurig gekozen vorm als eerbetoon aan de
vorig jaar overleden musicus
Willem Breuker, de nestor van de
geïmproviseerde muziek. De jonge

saai, interessant, mooi of lelijk zouden
zijn, maakte het juist zo interessant. In
de blaasmuziek wordt veelal gewerkt
vanuit bestaande en soms traditionele
patronen. Dat was nu niet het geval.”

VERFRISSEND

Ook voor L’ Union-dirigent Eric Somers was het een spannend avontuur.
“De instrumentaties weken totaal af
van het gangbare. Dat werkte aan de
ene kant erg verfrissend, maar bracht
ook veel praktische problemen met
zich mee. Net of je gaat eten in een
restaurant met een vreemde keuken:
niet alles bevalt, maar er zitten altijd
wel gerechten bij die goed smaken.”
Ook voor de muzikanten was het volgens Somers een lastige klus. “Ze werden geconfronteerd met zeer lastige
complexe notaties en een ongewend
klankbeeld. Maar hoe dan ook: het
is fijn dat nieuwe creatieve geesten
de kans hebben gekregen om eens
te roeren in de toch vrij traditionele
blaasmuziekwereld.”

WIE WAT WAAR WANNEER

Wie:

Kirsten Raams (16)
showkorps Wilhelmina Sleeuwijk

Wat:

Bandshow Vaarwel SCVK 2011

Waar:

Veluwehal Barneveld

Wanneer:

Zaterdag 15 januari 2011

D

e showbands Wilhelmina Sleeuwijk, Wilhelmus Sliedrecht, de Graham Lowlanders, Floraband Rijnsburg, DVS Katwijk, K&G Leiden en Juliana Amersfoort moesten dit jaar al vroeg
aan de bak. Geheel buiten het reguliere taptoeseizoen draaiden ze op 15 januari al hun
eerste show van het jaar. Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) nam op die dag afscheid
van Aad Kros (oprichter en secretaris), Arie van Spijk (penningmeester) en Rien Timmer
(oud-voorzitter). In de Veluwehal in Barneveld werd het vertrek van de drie bestuurders
omlijst met de indoorbandshow. Kirsten Raams was een van de jongste deelnemers aan dit
door vertegenwoordigers uit de showbandsector bezochte evenement. Sinds 2005 speelt
ze bariton bij Wilhelmina Sleeuwijk. Met vier leeftijdsgenoten maakt ze deel uit van het
showkorps van Wilhelmina. Foto: Evert Kipp/SCVK/Mars&Show
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ZINNER
handcrafted mouthpieces

muziekcentrale
Bij een bezoek aan onze webshop, gaat een wereld voor U open
Alles op muziekgebied vindt U erin en vanuit uw luie stoel, bestelt
U met minimale kosten, alles wat U wilt.
Teveel om op te noemen en teveel om hier te vermelden.
Neem de proef en link naar:

www.muziekcentralehanssen.com

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns

08-11-2010

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

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

www.rimskys-horns.com

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133
1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221
06 51278301

10:55

Pagi
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b est prac tice

Inspirerende lessen bij Jubal
In zalencentrum Lebret
in Oosterbeek hoor je
als je buitenstaat overal
wel muziekklanken. In
de grote zaal staan twee
drumstellen tegenover
elkaar. Een kinderdrumstel tegenover een ‘echt’
drumstel. Da’s gek of toch
niet? Niet dus. Het is een
vooropgezet opleidingsplan van muziekvereniging Jubal.
S L AG W E R K
Door Feike Klomp

A

chter het kleine drumstel zit
docent Patrick de Vries. En
je raadt het al. Achter het
grotere drumstel zit drumleerling Max Peters (10). Hij
speelt relaxed een partijtje mee met
een cd die door de zaal klinkt. Drumdocent Patrick drumt ook mee, maar
laat vooral Max het werk doen. Het
ziet er allemaal strak uit. Max speelt
met zijn twee drumstokken op een
snaredrum, een hi-hat, de grote basedrum en een paar bekkens. Probeer
daar maar eens als kind van pakweg
zeven je weg op te vinden. Patrick de
Vries legt uit hoe hij dat aanpakt. “Ik
ben in 2005 voor muziekvereniging
Jubal begonnen om kinderen drumles te geven. De opzet is dat ik ze een
goede basis meegeef, ze het notenschrift onder knie laat krijgen en ze
wegwijs maak in de drumtechniek.
Vervolgens hopen we dat de leerlingen dan doorstromen naar een van
de orkesten van Jubal.” Patrick werkt
met lesboeken van Real Time Drums.
“Het sterke hiervan is dat er ook een
meespeel-cd bijzit. Mijn leerlingen
kunnen het aangeleerde gelijk in de
praktijk toepassen. Verder zijn alle
meest voorkomende ritmes wel in de
lesboeken te vinden.”
Zowel de blaasdocenten (sax en
koper) als Patrick geven volgens een
vast patroon les. Het zijn altijd lessen
van 20 minuten. “Op woensdagmiddag begeleid ik zeven leerlingen.“
Kort maar krachtig? “Op deze manier
houden de kids de concentratie goed
vast. Dat werkt prima. Het leuke van

Drumdocent Patrick de Vries en leerling Max Peters tijdens de drumles. foto: Feike Klomp

lesgeven aan kinderen is dat ze zo lekker open zijn. Ik krijg er ook snel een
sociale band mee. Als er wat op school
aan de hand is of een oma is ziek,
dan hou ik me graag op de hoogte.”
Patrick de Vries is uiteraard een prof.
Hij studeerde aan het conservatorium
in Hilversum en drumde jarenlang
op verschillende podia in binnen- en
buitenland. Nu richt Patrick zich
vooral op lesgeven. Naast slagwerkdocent Patrick geeft ook Casper Dik
les bij Jubal. Hij verzorgt de saxlessen.

‘We hopen dat
de leerlingen
doorstromen’
Hugo van Wedde houdt zich bezig
met de ‘koperleerlingen’. Hoe heeft
muziekvereniging (fanfare) Jubal
dit nou allemaal aangepakt? Hier zit
duidelijk een gedachte achter. Je kunt
als leerling beginnen met een oriëntatiecursus. Het woord zegt het al: na
deze proefperiode kan een leerling
meer een gerichte instrumentkeuze
maken. Oriënteren is proeven aan wat
er allemaal mogelijk is. Wel zijn er
drie hoofdgroepen. Je kunt een cursus
volgen voor koper, sax en slagwerk.
Op drie verschillende momenten in
de week staan deze cursussen gepland.

Na een jaar kan de leerling in principe
doorstromen naar het leerlingenorkest. Ondertussen blijven de lessen
gewoon doorlopen. Mieke Parmet
coördineert het lesgebeuren bij Jubal.
“Wij zien natuurlijk het liefst dat
leerlingen uiteindelijk bij het fanfareorkest gaan spelen. Wij starten dit jaar
met een nog verfijndere opzet van het
lesprogramma. De kids worden nog
eerder bij het verenigingsgebeuren
betrokken.” Mieke doelt daarmee op
leuke inspirerende activiteiten. “Leerlingen en orkest leren elkaar daardoor
wat beter kennen. Natuurlijk doen we
dat vooral muzikaal. Zo organiseerden we in 2009 een succesvol project:
Lion King. Dat was een kinderconcert
met als doel kinderen te enthousiasmeren voor onze vereniging. Voorafgaand gingen we naar de basisscholen
in Oosterbeek, waar in het kort het
verhaal werd verteld. Een aantal
leden van ons ging mee en met onze
instrumenten werd het verhaal aangevuld. Daarna mochten de kinderen
de instrumenten uitproberen. In een
weekend hebben we een aantal concerten gegeven en dat was een enorm
succes.” Jubal heeft op dit moment
twintig leerlingen bij de lessen drum,
sax en koper.
Max Peters speelt al vijf jaar bij
Patrick. Die twee begrijpen elkaar inmiddels blindelings. “Zullen we nu die
snelle passage doen?” vraagt Patrick

aan Max. Terwijl de sax en de synthesizer door de zaal klinken, slaat Max
glimlachend zijn slag. “Goed hoor,”
moedigt Patrick zijn leerling aan. Max
kijkt naar de klok. Half zes. Wat vliegt
de tijd. Maar zo gaat het altijd als je
iets doet wat leuk is.

•

Meer informatie en inspiratie op www.jubaloosterbeek.nl

VLISSINGEN

Inschrijving
voor NK Show
Jeugd geopend
De voorbereidingen voor het NK Jeugd
Show 2011 zijn in volle gang. Zaterdag 4
juni wordt in Vlissingen weer gestreden
worden om de titel Nederlands Kampioen
op de onderdelen mars, marsparade en
show. Deelname is mogelijk op de onderdelen showband style, junior class corps
style, marswedstrijd en marsparade. Op
al deze onderdelen is ook deelname in de
festivalklasse mogelijk. De inschrijftermijn
sluit op 1 april. Aanmelden is mogelijk
via het digitale inschrijfformulier op de
website www.nationaaljeugdfestival.nl.
Naast deelname aan het NK Jeugd, kan in
de middaguren ook meegedaan worden
aan de Bandparade at the Sea.
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Pearl Piccolo presteert op hoog niveau!

De Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers kiezen
voor de Pearl Piccolo.
De Pearl PFP-165E Piccolo is uniek door zijn;
• Grenadite Corpus
• Nieuwe Houten Kopstuk
• Nieuwe Syntetische Omnipads
• E-mechaniek
• Pinless Construction
• Bestendigheid in alle omstandigheden
De Pearl Piccolo is daardoor een volwaardige
ondersteuning voor de Marinierskapel der
Koninklijke Marine.

www.pearlflute.com

www.muziekcentralehanssen.com
webshop@muziekcentralehanssen.com

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

topkwaliteit voor topblazers
muziekcentrale
Akerstraat 94-98 6466 HM Kerkrade - The Netherlands
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concer t van d e m a a n d
In de serie Concert van
de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op
concerten, presentaties
en manifestaties met een
opvallende artistieke invulling of een bijzondere
aanleiding.
In deze aflevering aandacht voor het project
Music4Life waarmee de
Winterswijkse jeugd geld
wil inzamelen voor de
inrichting van de nieuwe
ambulance van de stichting KinderWensMobiel.
Sfeerbeeld van de eerste editie van Music4Life in 2008. foto: Ron Rensink

Music4Life voor en door kids
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

“N

et de eerste repetitie gehad met @
bobmeister300, @
nielsassink en @
richardk1983”, laat
Rubie91 twitterend via @m4lwwijk
weten. Annemiek91 heeft op Yfrog
al de eerste beelden van de repetitie
gezien. Het gezamenlijke jeugdorkest
Vimity oefent aan een stuk uit de film
Grease. “Dat klinkt al best leuk”, twittert ze. Ook @nickiebret is dolenthousiast. “Gister repetitie van @m4lwwijk
gehad! Was superleuk! Nu al zin in
het repetitieweekend!”
De schooljeugd van Winterswijk is in
de ban van Music4Life. Op vrijdag 1
en zaterdag 2 april werken ruim 450
kinderen van Winterswijkse basisscholen mee aan een grootschalig muziek- en theaterevenement waarvan de
opbrengst bestemd is voor een goed
doel. Music4Life is een initiatief van
de Koninklijke Winterswijkse Orkest
Vereeniging (KWOV) en de christelijke muziekvereniging Eendracht uit
Winterswijk. De jeugdorkesten van
de beide verenigingen, respectievelijk
genaamd VIM’s (Very ImportanMusicians) en Unity, zijn voor deze
gelegenheid samengevoegd tot Vimity.

Zij tekenen voor de muzikale omlijsting van de acts die de verschillende
scholen in theater De Storm op de
planken zetten.
Henk Fukkink en Henri Lammers
zijn respectievelijk namens KWOV en
Eendracht de initiatiefnemers van het
project. “Enkele jaren geleden lazen
we over een gelijksoortig project ten
bate van Villa Pardoes”, legt Lammers
uit. “We vonden dat een mooi concept. Die opzet hebben we vertaald
naar onze situatie. Als verenigingen
proberen we op die manier een deel
van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.”
Behalve de beide jeugdorkesten spelen
ook de tweedejaars leerlingen van de
Blazersklas van Schaersvoorde mee in
het ad hoc orkest. De slagwerkgroepen van de beide verenigingen zorgen
voor een spectaculaire opening van
het tweedaags evenement. Het jeugdorkest heeft een repertoire van zo’n
dertig werken ingestudeerd. Variërend
van muziek uit musicals en films zoals
Grease, Repelsteeltje, Lion King en
Pirates of the Caribbean, maar ook
rapnummers en circusmuziek. De
scholen kunnen onder meer aan de
hand van filmpjes op YouTube zelf
kiezen welk muziekwerk het best past
bij hun act. Als ze een keuze gemaakt
hebben, ontvangen ze een cd met het
gekozen nummer zodat ze alvast op
de muziek kunnen oefenen. Hoe ze
hun optreden willen invullen, mogen

ze zelf weten. Zang, dans, toneel of
drama. Alles kan en mag. Het decor
wordt verzorgd door leerlingen van
de middelbare scholengemeenschap
Schaersvoorde. In het kader van hun
maatschappelijke stage werken leerlingen van deze school ook mee aan
de organisatie.
Lammers zet de doelstellingen van
het project op een rij. “Op de eerste plaats willen we kinderen door
ze te laten optreden voor publiek
laten ervaren hoe het is om deel te
nemen aan kunst en cultuur. Verder
gebruiken we muziek als kapstok om
sociale samenhang te bevorderen.
Scholen, bedrijven, ouders, leden,
verenigingen en vrijwilligers werken immers aan hetzelfde doel. En
uiteraard willen we met de opbrengst
kinderen helpen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.” De eerste
editie van Music4Life in 2008 leverde
10.000 euro op voor de kinderafdeling van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Het
goede doel voor de tweede aflevering
is de stichting KinderWensMobiel
Winterswijk. Deze instelling heeft
een nieuwe ambulance aangeschaft
om wensen van zieke kinderen in
vervulling te laten gaan. Het voertuig
moet echter nog worden ingericht.
De schooljeugd van Winterswijk wil
daar met Music4Life haar steentje aan
bijdragen. Volgens Lammers wijst

er alles op dat de tweede uitgave van
Music4Life opnieuw een groot feest
wordt. “Het enthousiasme bij de deelnemers is groot. Ook de scholen doen
veel moeite om er iets moois van te
maken. Dankzij bijdrages van lokale
ondernemers zijn we vooraf al uit de
kosten. De twee voorstellingen zullen
zeker uitverkocht raken. Dat betekent
dat de hele opbrengst uit de 1200
beschikbare kaarten naar het goede
doel kan gaan.”

•

Meer informatie:
www.music4life-winterswijk.nl

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

I

n de serie ‘Concert van de maand’ belicht Klankwijzer bijzondere concerten
of optredens met opmerkelijke crossovers, 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
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www.adams.nl

up close & personal
ADV ADAMS CUSTOM BUGEL 262x376.indd 1

29-11-2010 13:18:23
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Fanfare Kelpen bestaat 75 jaar
Feest bij fanfare Sint
Liduina uit Kelpen. Het
orkest bestaat dit jaar
75 jaar. Verspreid over
2011 vinden staan tal
van festiviteiten op het
programma.
Sint Liduina is in 1936 opgericht om
onder andere de processie van de
nieuwe parochie Kelpen-Oler op te
luisteren. De eerste repetities vonden
plaats op de zolder van de toenmalige
lagere school van de buurtschap Oler.
Het orkest behaalde in de loop der jaren diverse Limburgse en federatieve
titels. Hoogtepunt was in 1994 het
landskampioenschap van de FKM in
de eerste divisie. Het opleiden van de
jeugdleden en het inpassen van jonge
muzikanten in het grote orkest zijn de
komende jaren de beleidsspeerpunten
van de fanfare. Het orkest ziet daarom
voorlopig af van concoursdeelname.
Ook wil het korps het verouderd
instrumentarium vervangen.

Fanfare Monte
Corona wint
festival in Praag
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg
en Evertsoord heeft begin januari het
Internationaal Festival voor blaasmuziek
in Praag gewonnen. De internationale
jury, met onder meer Pieter Janssen, wees
Monte Corona in een deelnemersveld
van achttien orkesten uit acht Europese
landen met 492 punten (omgerekend 98,4
punten) als winnaar aan. Dirigent Geert
Jacobs en zijn orkest kregen voor de uitvoering van Clouds on the Heath van Jan
Hadermann en Composition VIII van Leon
Vliex het predicaat Gold with honour.

De jarige fanfare Sint Liduina uit Kelpen.

Het jubileum wordt zaterdag 9 april
tijdens de Liduinadag gevierd met een
reünie, receptie en tentoonstelling. In
het weekeinde van 14 en 15 mei komt
fanfare Crescendo uit De Weere op
bezoek voor een uitwisseling. Op 4

juni staat de 10e editie van de dorpsspelen op het programma. Voor het
weekeinde van 28 en 29 oktober wordt
samen met fanfare Concordia uit het
naburige Leveroy een promsconcert
voorbereid.

Bezetting bestuur en
commissies bijna rond
De bezetting van de diverse bestuursposten binnen de Verenigde Nederlandse Muziekorganisaties (VNM)
begint gestalte te krijgen. Nieuw
in het dagelijks bestuur zijn vicevoorzitter Geert Schmitz (afkomstig
uit de LBM) en secretaris Anton
Verweij (afkomstig uit de CBOW).
Penningmeester Henk de Bruin is als
enige overgebleven uit het dagelijks
bestuur van de FKM. Momenteel
worden nog gesprekken gevoerd met

P R E D I C A AT

een kandidaat-voorzitter. De overige
leden van het algemeen bestuur zijn
tevens voorzitter van een van de doelgroepen. Dat zijn Toon Peerboom
(Limburg - doelgroep blaasmuziek),
Jacob Gorissen (LBT - doelgroep
percussie), Ingrid Diender-Verblakt
(Brabantse Bond - doelgroep majorettes) en Christiaan Timmer (CBOW,
doelgroep jeugdzaken). De doelgroep
blaasmuziek wordt voorts bemand
door Jan Verschuren (Brabantse

Bond), Harry Hollander (CBOW),
Jan Lemmen (LBM) en Armand Nijsten (LBT). Wim van Norel (CBOW)
en Frans Voermans (LBT) zijn de
overige leden van de doelgroep
percussie. In de doelgroep majorettes zitten voorts Maud Kurvers-Aarts
(LBT) en (onder voorbehoud) Herman Borg (CBOW). José Aben (LBT)
completeert de doelgroep jeugdzaken. Kandidaten uit de CBMF en
CBMGD worden nog voorgedragen.

Plannen voor
oprichting van
KMK-korps
Er zijn plannen voor de oprichting
van een traditioneel tamboerkorps
Koninklijke Militaire Kapel (KMK).
Het gezelschap wil de belangstelling
voor militair ceremonieel bevorderen door mee te werken aan parades,
defilés, taptoes en beëdigingen. Ook
de promotie van militaire muziek
behoort tot de doelstelling. Door op
te treden tijdens burgerevenementen
wil het korps de relatie tussen de bevolking en het militaire apparaat versterken. Het tamboerkorps treedt op
in het uniform van het Garderegiment
Grenadiers, het ceremoniële tenue van
de voormalige KMK. De bezetting zal
bestaan uit tien tamboers, één basedrum en tenminste dertig blazers. Het
korps wordt voorafgegaan door een
representatief en deskundig tamboermaître. Oud-blazers en tamboers van
voormalige militaire tamboerkorpsen,
dienstplichtige korpsen of beroepsorkesten kunnen zich aanmelden bij:
alblas2@planet.nl of telefoon (0182)
613119.

ONDERSCHEIDING

JEUGDORKESTEN

D’r Joep voor
Pancratius

Muziekfestival
in Hoensbroek

Het gemeentebestuur van Kerkrade
heeft harmonie Sint Pancratius uit
Nulland onderscheiden met D’r Joep.
Het orkest kreeg de prijs (bestaande
uit een beeld) voor het behaalde
succes tijdens het bondsconcours in
IJsselstein. Sint Pancratius sleepte
met de voor de vereniging historische
score van 91,17 punten een eerste
prijs met promotie en lof der jury in
de wacht. D’r Joep staat symbool voor
hard werken en met beide benen op
de grond staan.

Harmonie Sint Caecilia Hoensbroek
houdt zondag 15 mei het 18e Muziekfestival voor Jeugdorkesten. Plaats van
handeling is de aula van de Muziekschool Hoensbroek, ontworpen door
dirigent en musicus Piet Stalmeier.
Deelnemers aan de jeugddag kunnen indien gewenst hun concert laten
beoordelen door een jury. Inschrijven
voor 1 april bij festivalcoördinator
L.H. Bonné, tel.: (06) 53112427,
e-mail: l.bonne@home.nl Meer info:
www.klankwijzer.nl
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Concertserie
Verrassende Ontmoetingen

Harmonieorkest Concordia Berkel Enschot
dirigent Dirk van de Weijer | solist Bram Bossier

Accordeonensemble Apollo ‘77

dirigent An Raskin | solisten Linda Dekkers, Fabienne van Gestel en Robbrecht van Cauwenberghe












19
feb




• 
• 
• 
• 



Factorium Tilburg | kaarten via Spiero Muziek | 013 542 3223
entree: 7,50 euro incl. programmaboekje en garderobe | bij kassa 10,00 euro

Fanfare Kempenbloei Achel

dirigent Ivan Meylemans | solist Hubert Damen (Witse)

Harmonie orkest auletes

dirigent Jos Schroevers | solist Jörgen van Rijen
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Concertzaal Tilburg | 013 543 2220 | www.verrassendeontmoetingen.nl
entree: 14,75 euro incl. programmaboekje, pauzedrankje en garderobe

Harmonie Concordia Melick

dirigent Theo Wolters | solisten Roger Niese en Kim Rijks

Sophia’s vereeniging Loon op Zand

01

apr

Harmonie Voorschoten

dirigent Heinz Friesen | solist Santiago Cimadevilla

is op zoek naar een

Muziekgebouw Eindhoven | 040 244 20 20 | www.verrassendeontmoetingen.nl
entree: 15,00 inclusief pauzedrankje en programmaboekje

DIRIGENT(E)

Harmonie T.O.G. Berlicum

15

o.l.v. Jan Gerrit Adema

Harmonieorkest St. Michaël van Thorn
o.l.v. Ivan Meylemans

mei

Concertzaal Tilburg | zondag 15 mei | 14.30 uur | www.verrassendeontmoetingen.nl
013 54 32 220 | entree: 14,75 inclusief garderobe, pauzedrankje en programma
(dit concert vindt plaats tijdens de nationale Week van de Amateurkunst 2011)

Souvenir des Montagnards

o.l.v. Peggy Hegeman, Berry Kolmans en Lex Wiersma

St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht
o.l.v. Matty Cilissen

09
okt

Concertzaal Tilburg | zondag 9 oktober | 14.30 uur | www.verrassendeontmoetingen.nl
013 54 32 220 | entree: 14,75 inclusief garderobe, pauzedrankje en programma

Sainte Cécile Eijsden
o.l.v. Jan Cober

Sophia’s Vereeniging loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen

06

nov

Concertzaal Tilburg | zondag 6 november | 14.30 uur | www.verrassendeontmoetingen.nl
013 54 32 220 | entree: 14,75 inclusief garderobe, pauzedrankje en programma

meer info op: www.verrassendeontmoetingen.nl
SPIERO MUZIEK TILBURG

Harmonie Voorschoten is opgericht in 1989 als een podiumorkest en telt ruim 70 leden en heeft
twee orkesten. In het harmonieorkest spelen ruim 45 leden en in het leerlingenorkest ongeveer
30 leden. Het leerlingenorkest bestaat uit jong en oud, maar vooral uit beginnende muzikanten.
Voor beide orkesten zoeken wij een dirigent. De repetities zijn op vrijdagavond van 19.00 uur tot
22.00 uur. Het leerlingenorkest begint om 19.00 uur en aansluitend repeteert het harmonieorkest
van 20:00 uur tot 22.00 uur. Harmonie Voorschoten geeft jaarlijks tussen de 5 en 10 concerten en
neemt soms deel aan festivals.

Wij verwachten van onze dirigent dat hij/zij:
-

een opleiding conservatorium (Hafabra directie) en aﬃniteit met Harmonieën heeft
goede kennis van uiteenlopende muziekstijlen heeft
motiverend en inspirerend is voor jong en oud
beschikt over goede communicatieve vaardigheden
aﬃniteit heeft met het verenigingsleven
een goede balans kan creëren tussen sfeer en resultaat
goed kan samenwerken met commissies en docenten binnen de vereniging
een actieve inbreng kan en wil hebben mbt de opleiding van onze leerlingen
bereidheid en vaardigheden heeft tot het aanpassen van arrangementen
ideeën heeft omtrent invullingen van concerten
meedenkt over de ontwikkeling van het orkest

Wat hebben wij te bieden:
-

een gemotiveerde en enthousiaste groep muzikanten en betrokkenen
wij spelen voornamelijk muziek uit de 3e en soms 2e divisie
wij verzorgen onze eigen muzikale opleiding
onze leerlingen nemen deel aan de Hafabra-examens
een enthousiaste muziekcommissie die in overleg met de dirigent het programma
samenstelt voor concerten en festiviteiten
- we organiseren buiten de concerten ook overige activiteiten voor de leden
- een marktconforme vergoeding
Nadere informatie kunt u inwinnen bij Bart van der Ploeg, 06-16462942.
Sollicitaties met cv kunnen tot uiterlijk 15 maart gestuurd worden naar:
m.e.bruijn@online.nl, of schriftelijk naar Postbus 214, 2250 AE Voorschoten.

www.harmonievoorschoten.nl
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de wedstrijd
De barre winter schopte de Nederlandse Kampioenschappen voor majorettegroepen danig in de war. Een
behoorlijk aantal groepen achtte het onverantwoord om naar Den Bosch af te reizen. De afwezigheid van vele
geplaatste kandidaten drukte een stempel op de wedstrijddag.

Titelstrijd met bijsmaakje
•

Gezien: Nederlands Kampioenschap voor
majorettegroepen 2010, 18 december, De
Maaspoort Den Bosch.

S HO W
Door Kim Zegers

E

ven nog was er onzekerheid
of de wedstrijd wel door kon
gaan. Met alle respect voor de
groepen die het niet verantwoord vonden om de weg op te
gaan, besloot de organisatie uiteindelijk toch om het startsein te geven.
Persoonlijk vond ik dit erg jammer
omdat zeker niet de minste groepen
hadden afgezegd.
De teams openden het toernooi. In
Jeugd 1 sectie A was er één deelnemer
die zich knap geplaatst had voor het
NK: het opleidingsteam van Excelsior
uit Losser. Deze groep liet een leuke,
grappige show zien met als thema
Piraten. Op liedjes als Storm op zee

Eerste Waalwijkse
Majorette Korps was
oppermachtig
lieten de meiden zien waarom ze het
beste Jeugd 1 team van Nederland
vormen.
In de Jeugd 2, Jeugd 3 en Senioren
klasse was het Eerste Waalwijkse Majorette Korps (EWMK) oppermachtig.
Met goede batontechnieken, goede
shows en mooie presentaties wonnen
de Brabanders al deze categorieën.
Het publiek werd getrakteerd op leuk
gevonden elementen in de Jeugd 2 die
gebracht werden op de speelse muziek
van de film Madagascar. De senioren van deze vereniging hadden een
mooie mix met als leidraad Amazing
Grace. Met ruim 2 punten wonnen
zij de hoogste prijs die er voor teams
te winnen is: Nederlands Kampioen
Senior Top.

Topscorer De Wiebert uit Uden in actie tijdens het NKW voor majorettegroepen. foto: Dick Ligt

Het ochtendprogramma was al om
11.30 uur afgelopen, waarna de
prijsuitreiking voor de teams van start
ging. In de extra lange middagpauze
maakten sommige majorettegroepen
gretig gebruik van de mogelijkheid
om de routine door te nemen op het
wedstrijdveld. Ondanks de afzegging
van drie grote groepen beloofde dit
een leuke middag te worden.
Om 13.15 uur werd het spits afgebeten door de zestien minirettes van The
Flying Stars uit Katwijk. Zij brachten
een hele leuke routine met het thema
Verjaardag. Met leuke vondsten, zoals
het uitbeelden van een taart met
kaarsjes die door de jarige uitgeblazen
werd, mochten zij het hoogste podium betreden in de Jeugd 1 klasse.
In de Jeugd 2 Basis won De Wiebert
uit Uden met maar liefst 4 punten
boven nummer 2. De kermisshow zat
heel goed in elkaar. Op een mix van
typische kermisgeluiden zoals Attention en vrolijke muziekjes als Candyman lieten zij zien ook te beschikken
over goede dans- en batontechnieken.
In de Jeugd 2 Midden werd Desiree NNO uit Katwijk met 0,1 punt
verschil kampioen met een show op
muziek van Anastasia. Als tweede

eindigde Groep E van Inspiration uit
Voorhout. De Katwijkse majorettes
presenteerden zich als echte Rockstars. Het was uiteindelijk dus een
kwestie van een muntje opgooien om
te beslissen wie de winnaar was, want
0,1 verschil is niet met het blote oog te
zien! Dit jaar was Desiree de gelukkige. Bij de Junioren Basis was ook een
close finish. In deze categorie eindigde
HOV Libertatis Primitiae uit Brielle
bovenaan. Een leuke muziekmix van
sprookjes door moderne popmuziek.
Je kon zien dat de meiden plezier hadden in het uitvoeren van deze show.
Tuyps uit Volendam kwam voor de
dag met een collage van Michael Jack-

De kermisshow zat
heel goed in elkaar
son. Met prachtige bewegingen als de
Moonwalk werd deze groep met 0,34
punt achterstand tweede.
De oudste dames van de dag zorgden
voor het sluitstuk. Zo koos The Yellow
Rainbows uit Schiedam verschillende
muziekstukken die te maken hadden

met het thema Love. Opvallend was
dat de groep de verschillende ballettechnieken heel goed beheerste. Het
is veel mooier om naar een routine te
kijken als de dans heel goed beheerst
wordt. In de Senioren Top klasse
ging de winst dit jaar naar The Flying
Stars uit Katwijk. De routine bestond
uit een mix van muziekstukjes die
allemaal te maken hadden met verschillende poppen die we kennen uit
films en tekenfilms. Zo kwam Chucky
voorbij, maar ook Pinokkio en The
Muppets. Het totaalplaatje klopte bij
deze groep: zowel kostuum, muziek
en bewegingen pasten bij elkaar.
Om 16.00 uur kwam er al een einde
aan een dag die uitstekend verlopen
was, maar uiteindelijk eindigde met
gemengde gevoelens. Je kunt je twee
dingen afvragen: is een kampioenschap zonder de aanwezigheid van
alle geplaatste groepen wel een Nederlands Kampioenschap? Of is het zo
dat we in deze tijd (iedereen is altijd
druk) geen rekening meer kunnen
houden met onvoorziene weersomstandigheden en hoort het dus bij de
tijd waarin wij leven? Ik wens u veel
plezier tijdens het filosoferen over het
antwoord op deze vragen.

		

Muziekhandel
H.v. Weersel & Zn
Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

www.weersel.nl
info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland
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Schreeven BRASS
z i t i n Wi j c h e n
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
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Concoursen in
Friesland in trek
BLAASMUZIEK
Door onze redactie
De voorjaarsconcoursen van de
Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF) mogen
zich verheugen in een toenemende
belangstelling. Om alle orkesten te
kunnen plaatsen, zet de bond dit jaar
voor het eerst een tweede wedstrijddag op touw. Naast het traditionele
concours op 19 maart in De Lawei
in Drachten is op 12 maart in De
Flambou in Surhuisterveen een extra
wedstrijddag aan de concourskalender
toegevoegd.
In totaal betreden dit voorjaar 25
orkesten het concourspodium. Een
van de meest in het oog springende
deelnemers is Fanfare Blauwhuis. Het
korps debuteert op 19 maart in de
vijfde divisie. Nadat fanfare Eendracht
in 1966 ter ziele ging, moest het 400
inwoners tellende dorp het 41 jaar
stellen zoner dorpsorkest. In 2007

LEEK

Ook concertwedstrijd in
Groningen
werd
met de oprichting van een
Ook de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Groningen en Drenthe
houdt op 19 maart een voorjaarsconcours. In De Hoeksteen in Leek betreden
met brassband Concordia uit Buitenpost,
harmonie Hallelujah uit Makkum en
brassband Soli Deo Gloria uit Rinsumageest louter Friese kandidaten het
wedstrijdpodium.

OVERZICHT

jeugdkorps de draad weer opgepakt.
Een jaar later meldden zich ook de
eerste volwassen muzikanten weer
aan. Terwijl overal in het land steeds
meer muziekverenigingen wegens
gebrek aan leden moeten afhaken,
zag Fanfare Blauwhuis juist het levenslicht. Het korps bestaat inmiddels
uit 25 leden. Er zitten bovendien nog
achttien leerlingen te trappelen om
mee te kunnen spelen. Het gros van
de muzikanten beleeft in De Lawei
zijn vuurdoop op het concourspodium. Sommigen bespelen pas anderhalf jaar een instrument. “Het wordt
een spannend avontuur”, voorspelt
dirigent Erwin Schippers. “We hebben
weliswaar al wat wedstrijdervaring
opgedaan tijdens enkele festivals,
maar het blijft afwachten hoe de
muzikanten reageren als ze echt onder
druk moeten presteren”. Volgens
Schippers wordt er ijverig gerepeteerd
voor het concours. “We zullen spelen
voor wat we waard zijn. En voor de
rest laten we het gewoon over ons
heen komen.”
De Friese voorjaarswedstrijden trekken dit jaar zes gastdeelnemers van
buiten de Friese bond. Twee daarvan,
de Provinciale Brassband Groningen
en Fanfare Psalm 150 uit Dinxperlo,
komen uit in de Concertdivisie. De
bondswedstrijden werpen alvast hun
schaduw vooruit op de komende
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Zo speelt fanfare Oranje
uit Dokkum met Fleodrodum van
Eric Swiggers het verplicht werk in
de tweede divisie en brengt fanfareorkest C.W.O. uit Groningen met
Sonata di Chiesa van Rob Goorhuis
het verplicht werk in de eerste divisie
ten gehore.
Het volledige programma van de
Friese bondswedstrijden met de te
spelen werken kunt u nalezen op de
website www.klankwijzer.nl

T WEE DAGEN

Catalogus blaasPlay in met
muziek vernieuwd Jan Van der Roost
Via de website van Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand (www.
sophiasvereeniging.nl) is een nieuwe
versie van de Catalogus Blaasmuziek
te downloaden. Het overzicht van cd’s
en dvd’s van blaasorkesten, showkorpsen, slagwerkgroepen, ensembles en
solisten is gesorteerd op titel, componist, dirigent of uitvoerende. Het
bestand bevat bijna 20.000 titels die
sinds 1992 door erebestuurslid Max
Fijen zijn geordend.

Bij gelegenheid van het negentigjarig bestaan houdt de christelijke
muziekvereniging Harpe Davids uit
Schiedam op 19 en 20 maart een play
in. Plaats van handeling is wijkcentrum De Blauwe Brug in Schiedam.
Het tweedaags evenement staat onder
leiding van de Belgische componist
Jan Van der Roost. De play in wordt
afgesloten met een concert. Voor
informatie en aanmelding: www.
harpedavids.nl.

MINI-INTERVIE W

Trainster Loes Derks van De Wiebert uit Uden: “We hadden de beste choreografie”.

De C-groep van majorettekorps De Wiebert uit Uden zette op 18 december tijdens het NK
in Den Bosch in de afdeling Jeugd 2 Basis met 86,69 punten het hoogste puntentotaal van
de dag op het scorebord. Instructrice Loes Derks (26): “Alles wat de meiden deden, deden
ze goed.”

“We waren ontzettend gelijk”
door onze redactie
Blij verrast met het resultaat?
“Ja, het was echt een verrassing. Maar we hebben er ook het hele jaar hard voor gewerkt.
We hebben zolang getraind totdat alle meisjes de show helemaal beheersten. Ze hebben
zelfs thuis nog extra geoefend.”
Wat heeft de doorslag gegeven voor de hoge score?
“Batontechnisch waren we zeker niet de beste groep. Maar we waren vooral ontzettend
gelijk. Daar hebben we in de trainingen ook veel aandacht aan besteed. Ook viel maar één
keer een baton op de grond. Verder denk ik dat we de beste choreografie en uitstraling
hadden.”
Jullie show stond in het teken van de kermis. Waarom koos je voor dit thema?
“Het is een onderwerp dat veel mogelijkheden biedt. Je kunt er thema’s in opnemen die
passen bij de kinderleeftijd, maar ook wat hippere elementen. Zo beeldden we verschillende kermisattracties uit zoals de vliegtuigjes, de draaimolen, de snoepkraam en de
kamelenrace, maar deden we ook breakdance. Wanneer je die elementen mixt met leuke
geluiden en muziekjes kun je er een boeiende choreografie van maken. Dat is bij deze show
gelukt.”
Blijft dit team na dit succes bijeen?
“Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is een heel gedreven groep. Een aantal leden van dit
team wil ook als solist of duo aan wedstrijden gaan meedoen. We gaan komend seizoen ook
door met deze show. Ik ben al bezig om de twirl- en danstechnieken verder uit te breiden.
We zijn nu gepromoveerd van Jeugd Basis naar Jeugd Midden. Ook dat is weer een nieuwe
uitdaging.”

INLE VERING KOPIJ

V

ermeldingen 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
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Floriade: 180 dagen
Noord-Limburg maakt zich op voor een
megafestijn. Floriade 2012 wil het publiek
uit alle uithoeken van de wereld een half
jaar lang laten genieten van de mooiste
en meest bijzondere bloemen, planten,
bomen, groentes en fruitsoorten. Bovendien worden de twee miljoen bezoekers
dagelijks getrakteerd op een uitgebreid
cultureel programma. Met de amateurblaasmuziek als uithangbord.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

E

nthousiast wijst Nard Reijnders
ons de plek waar het op het 6
hectare grote expositieterrein
allemaal gaat gebeuren. “Hier
komt het centrale plein waar
alle paden naar de diverse afdelingen op uitkomen. Als de orkesten
hier zitten te spelen komen hier
iedere dag 15.000 tot 25.000 mensen
voorbij. Voor harmonieën, fanfares
en brassbands is dit een eenmalige
kans om voor zoveel mensen op te
treden.” Componist en saxofonist
Reijnders is door de organisatie van
de Floriade 2012 ingehuurd om rond
de tienjaarlijkse wereldtuinbouwexpo
medewerking te verlenen aan de orga-

nisatie van het cultureel programma.
De supervisie is in handen van Loek
Sijbers. Floriade 2012 moet net als
de voorgaande edities een bruisend
evenement worden. Het publiek moet
bij het bezoek aan de tentoonstelling behalve de geur van planten en
bloemen ook volop cultuur kunnen
opsnuiven. Muziek, dans, literatuur,
theater en beeldende kunst uit de hele
wereld. “De mensen komen voor de
tuinen en de hightech, maar krijgen
er en passant een flinke portie cultuur
bij”, legt Reijnders uit. Een prominente rol in de ambitieuze plannen is
weggelegd voor de amateurmuziek.
Reijnders heeft er zijn handen aan vol
om het programma rond te krijgen.
“Het is de bedoeling dat er elke dag
muziek klinkt op het expositieterrein.
Van maandag tot en met vrijdag staan
er dagelijks concerten van blaasorkesten gepland. De Floriade duurt in

Nard Reijnders: “Het publiek krijgt er een flinke portie cultuur bij.” foto: FV Media Producties

Aan de voet van de Innovatoren wordt tijdens de Floriade 2012 een concertlocatie voor blaasorkesten ingericht

totaal 26 weken. Alleen al daarvoor
hebben we dus op 130 dagen blaasmuziek nodig. Tijdens de weekends
en in de avonduren vinden er nog
allerlei projecten plaats.”
Floriade 2012 wordt gehouden van 5
april tot en met 7 oktober. Het expositieterrein bevindt zich in het centrum
van Greenport Venlo bij klaverblad
Zaarderheiken waar de autosnelwegen A73 en A67 elkaar kruisen.
De organisatie gokt op minimaal 2
miljoen bezoekers. De bedoeling is
dat het publiek bij het verlaten van
het park iedere dag onthaald wordt
op een concert van een harmonie,
fanfare of brassband. Daarvoor wordt
op het centrale plein een concertlocatie ingericht. Het centrale plein is
het knooppunt van alle routes door
het park. Bij het verlaten van de vijf
themavelden komen op deze plek tussen 16.00 uur en 18.00 uur iedere dag
duizenden mensen voorbij. Voordat
ze in hun auto stappen, worden ze
nog even uitgezwaaid met sfeervolle

muzikale klanken. “Het publiek zal bij
het verlaten van het park verrast zijn
als daar een orkest zit te musiceren”,
weet Reijnders. “Voor ons, hier in
Limburg, is een uitvoering van een
blaasorkest een vanzelfsprekendheid.
Maar vergeet niet dat hier talloze bezoekers voorbijkomen die nog nooit
een harmonie of fanfare gehoord
hebben. Voor die mensen is dit een
fantastische openbaring.”

‘Het is de bedoeling
dat er elke dag
muziek klinkt’
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar
de overdekte passage van de even
verderop gelegen imposante 70 meter
hoge Innovatoren.Volgens Reijnders
biedt het evenement een uitgelezen
kans om de blaasmuziek wereldwijd
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Harmonie Orkest Brunssum 1907

zoekt op korte termijn een

DIRIGENT m/v
Wij verwachten een dirigent:
T met een afgeronde opleiding HaFa-directie;
T met didactische en communicatieve vaardigheden;
T met betrokkenheid bij de vereniging;
die jong en oud, beginnend en gevorderd muzikant
motiveert en inspireert;
T die in overleg met de muziekcommissie het muzikale
programma samenstelt.

het aangrenzende Oost-Brabant en
Gelderland. Maar ook andere orkesten kunnen zich aanmelden. Datzelfde
geldt voor tamboer- en showkorpsen.
Ook voor die verenigingen zijn er
mogelijkheden om de Floriade op te
luisteren. Reijnders: “Het enthousiasme binnen de blaasmuziekwereld
om op te kunnen treden is groot. Veel
orkesten zien het als een uitstapje en
een mooie afwisseling in het jaarprogramma.”

Een proefdirectie maakt deel uit van de sollicitatie procedure.
Bij uitnodiging voor een gesprek met de sollicitatiecommissie zal
gevraagd worden naar een portfolio.
De vereniging bestaat uit ongeveer 90 leden. Het harmonieorkest,
dat uitkomt in de 5e divisie, heeft momenteel 50 spelende leden.
Het harmonieorkest repeteert op zondag van 10.30 u. tot 12.30 u.

‘Veel orkesten zien
het als een uitstapje’

t. graphic: Jo Coenen en Co Architects

op de kaart te zetten. “Natuurlijk
zal er geen sprake zijn van honderd
pwrocent concertaandacht zoals
tijdens een optreden in een concertzaal. De orkesten krijgen vooral te
maken met bewegend publiek. De een
zal vijf minuten stilstaan, terwijl de
ander wellicht de tijd neemt om wat
langer te blijven luisteren. Maar een
ding is zeker: de foto- en filmcamera’s
zullen massaal tevoorschijn worden
gehaald en de beelden gaan de wereld
over. Een mooier visitekaartje om de
identiteit van de regio uit te dragen is
ondenkbaar.”
Muzikanten van de orkesten hebben
op de dag van het optreden de hele
dag gratis toegang tot het terrein. Er
zal bovendien gezorgd worden voor
een drankje en een hapje. De Floriade-organisatie helpt de verenigingen
ook met de technische faciliteiten.
Reijnders zoekt voor de dagelijkse
concerten in eerste instantie Limburgse orkesten of verenigingen uit

Naast de dagelijkse concerten door
de amateurverenigingen wordt er een
Floriade-orkest opgericht om speciale
gelegenheden muzikaal te omlijsten.
Dat projectorkest wordt ingezet om
de Floriade te promoten. Zo zal het
gezelschap binnenkort al van de partij
zijn om tijdens de Bundesgartenschau
in Koblenz 2011 de Floriade van 2012
onder de aandacht te brengen. Ook
tijdens de Floriade zelf zal het orkest
regelmatig acte de présence geven,
bijvoorbeeld bij de ontvangst van
hoogwaardigheidsbekleders. “Het
Floriade-orkest gaat functioneren
als pr-apparaat”, vertelt Reijnders.
“Het wordt een orkest dat snel moet
kunnen werken. Dat als bijvoorbeeld
de ambassadeur van Italië op bezoek komt in staat is om vlug enkele
Italiaanse werken in te studeren. We
hebben hiervoor de verenigingen
benaderd uit de gemeenten die een
directe relatie hebben met de Floriade.
Het is de bedoeling dat we voor dit
orkest zo’n 200 muzikanten achter
de hand hebben. Dat wil niet zeggen
dat we die ook bij elk optreden nodig
hebben. Uit deze poule willen we de
bezetting kunnen samenstellen die
we op dat moment nodig hebben.” De
blaasmuziek zal ook een rol krijgen bij
de grote openingsceremonie. Ook zijn
er nog plannen voor enkele themagerichte avondconcerten. Het weekeinde
van 16 en 17 juni 2012 is gereserveerd
voor het Limburgs Blaasmuziek
Festival mogelijk in combinatie met
de Euregioparade van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen.

•

Muziekverenigingen die interesse hebben
in een optreden op de Floriade kunnen voor
meer informatie contact opnemen met
coördinator Nard Reijnders, tel.: 077 463 1458
of e-mail: info@nardreijnders.nl

Meer informatie over de vereniging is te vinden op

www.hob1907.nl
Nadere inlichtingen omtrent de
vacature bij Dhr. Römgens
045-5256345.
Schriftelijke sollicitaties met cv
binnen 14 dagen sturen naar :
Harmonie Orkest Brunssum 1907
Postbus 62
6440 AB Brunssum

Uw mondstuk,
een HOOFDSTUK apart!
Data Regionale Mondstukaanmeetdagen
Mondstukspecialist Henk Rensink
Voor hout- en koperblazers 2011
29 januari
5 februari
19 februari
12 maart
2 april
6/7 april
9 april
16 april
7 mei
21 mei
28 mei
3+4 juni
18 juni

van der Glas Heerenveen, 0513 468 041
Adams Diest-België, 0032 13 321 201
Adams Ittervoort, 0475 560 700
Musikhaus Fockers, Rheine-Duitsland,
0049 5971 62 08
OFFK Drachten, standpresentatie
Musik Messe Frankfurt
Musikschule Monschau-Duitsland, 046 475 20 22
Zwijsen Passier Tilburg, 013 542 03 31
van Vliet Bergen op Zoom, 0164 239 522
Excel Oeffelt, 0485 362 668
Joop de Pooter Zaamslag,
0115 615 606
Euro Brass Drachten,
standpresentatie
van Geffen Veldhoven,
040 253 75 18

Aanmeldingen op bovenstaande adressen
Of kijk op www.henkrensink.nl

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
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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.
Raf van Looveren speelt
exclusief de Willson 430 Cornet

State-of-the-art technieken gecombineerd met
perfect vakmanschap, garanderen de hoogste
kwaliteit.
Willson instrumenten
zijn geen massa-productie items.

Jos Jansen speelt
exclusief op Willson trombones

www.willson-europe.com
info@willson-europe.com
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BLAASMUZIEK
Vrijdag 18 februari
ENSCHEDE | GROTE KERK | 16.00 UUR

Slotconcert internationaal koperfestival ArtEZ
Conservatorium.
Zaterdag 19 februari
MAASTRICHT | KUMULUS CENTRUM VOOR KUNSTEDUCATIE EN CONSERVATORIUM

Selecties en finale Prinses Christina Concours Zuid 2.
TILBURG | FACTORIUM TILBURG | 20.00 UUR

Concertserie Verrassende Ontmoetingen met
Harmonie Concordia Berkel Enschot o.l.v. Dirk van de
Weijer; Accordeonorkest Apollo ’77 o.l.v. An Raskin.
Info: www.verrassendeontmoetingen.nl of
06 1505 0918.
VAALS | DE OBELISK

Carnavalsrevue 2011 Wen et Sjwats Sjneijt door
Koninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals.
Zondag 20 februari
HORST | DENDROM COLLEGE | 10.00 UUR

Swinds Festival, eendaags lichte muziekfestival voor
jeugdorkesten met workshops en presentaties van
blaasorkesten van de muziekscholen van Venlo,
Venray en Thorn. Info: (06) 51 48 94 67 of e-mail:
jeutacken@ziggo.nl
MAASTRICHT | KUMULUS CENTRUM VOOR KUNSTEDUCATIE EN CONSERVATORIUM

Selecties en finale Prinses Christina Concours Zuid 2.
OENKERK | ONTMOETINGSKERK

It Selleconcert door Brassband De Bazuin Oenkerk.
STOKKEM (B) | HARMONIEZAAL | 11.00 UUR

Concert door harmonie Sint Cecilia GrevenbichtPapenhoven met vocaal ensemble Femail.
VAALS | DE OBELISK

Carnavalsrevue 2011 Wen et Sjwats Sjneijt door
Koninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals.
Zaterdag 26 februari
NIJLAND | DE MANDE | 20.00 UUR

Concert door fanfare Excelsior Schraard o.l.v.
Thom Zigterman en brassband Wâldbrass Kollum
onder leiding van Jappie Kuipers.
OOSTBURG | LEDELTHEATER | 20.00 UUR

Theaterconcert Go West door The Young B@nd!,
The Young Ones en zanger Jacco Ricardo
VAALS | DE OBELISK

Carnavalsrevue 2011 Wen et Sjwats Sjneijt door
Koninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals.
WELL | DORPSHUIS

35e Solistenconcours KNFM, Gelderland.
Info: famelo@planet.nl
Zondag 27 februari
STADSKANAAL | THEATER GEERT TEIS | 20.00 UUR

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso.
VAALS | DE OBELISK

Carnavalsrevue 2011 Wen et Sjwats Sjneijt door
Koninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals.
Donderdag 3 maart
GOIRLE | CC JAN VAN BESOUW | 14.40 UUR

Opwerrumconcert voor het carnaval door Het Seniorenorkest Hart van Brabant.
Vrijdag 4 maart
ALPHEN | DEN HEUVEL | 20.11 UUR

Struivenconcert door muziekvereniging Vlijt en
Volharding Alphen.
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.

Het Seniorenorkest Hart van Brabant luidt op donderdag 3 maart om 14.30 uur in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle het carnaval in met het
Opwerrumconcert in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle. foto: Archief Seniorenorkest Hart van Brabant

Zondag 6 maart
GRONINGEN | PRINS CLAUS CONSERVATORIUM EN
OOSTERPOORT

Selecties en finale Prinses Christina Concours Noord.
Vrijdag 11 maart
VEENDAM | SORGVLIETHAL | 20.00 UUR

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso.
WONS | KERK | 20.00 UUR

Presentatie van het werk Roll of Honour van Jacob
de Haan door de chistelijke muziekvereniging
Hosanna Wons met gedichten van de Friese dichter
J.C.P. Salverda.
Zaterdag 12 maart
NIEUW-BALINGE | DORPSHUIS | 10.00 UUR

Jeugdmuziekdag Kwartslag met workshops en
presentaties voor en door blazers. Organisatie AMDG
Beilen en Irene Nieuweroord met ondersteuning van
SAMO Drenthe.
NUMANSDORP | SPORTHAL CROMSTRIJEN

Maartconcert door de christelijke harmonie Prinses
Juliana o.l.v. Alex Zwijgers met solisten Mathijs Pater
en Rosalie de Jong in de rol van Joseph en Mary
Poppins. Info: www.pjklaaswaal.nl.
SLEEN | SPORTHAL BROEKVELD | 20.00 UUR

Concert door Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso.
SURHUISTERVEEN | DE FLAMBOU | 10.00 UUR

Festival en concertconcours met elf deelnemers.
Organisatie CBMF.
WONS | KERK | 20.00 UUR

bestellen via provinmusicale@live.nl
Zaterdag 19 maart
BORNE | KULTURHUS | 15.00 UUR

Beilen en Irene Nieuweroord met ondersteuning van
SAMO Drenthe.
Zaterdag 19 maart

Festival voor jeugdorkesten en beginnersensembles
door de Bornse muziekverenigingen en Muziekschool
Borne. Inlichtingen: jan.geuke@kulturhusborne.nl

BERLICUM | DURPSHERD | 9.00 UUR

DE BILT | BILTSE MUZIEKSCHOOL | 10.00 UUR

MAASTRICHT | MUZIEKSCHOOL KUMULUS
Kampioenswedstrijd solisten LBT.

Selmer Saxofoondag onder leiding van Johan van der
Linden. Info en opgave: www.selmer.nl

Concours voor slagwerksolisten en – ensembles
Brabantse Bond.

Zondag 20 maart

DRACHTEN | DE LAWEI | 10.00 UUR

MAASTRICHT | MUZIEKSCHOOL KUMULUS

Concertconcours met 14 deelnemers. Organisatie
CBMF.

Kampioenswedstrijd solisten LBT.

LEEK | DE HOEKSTEEK | 14.00 UUR

Voorjaarsconcours CBMGD.

SHOW

ROTTERDAM | CODARTS, ROTTERDAMS CONSERVATORIUM EN DE DOELEN

Zaterdag 5 maart

Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1.

Solistenwedstrijd marjorettes en twirl. Organisatie
CBMF.
Zaterdag 12 maart

SCHIEDAM | WIJKCENTRUM DE BLAUWE BRUG | 9.00
UUR

FERWERT | SPORTHAL DE HEECHFINNE

Tweedaagse play in o.l.v. Jan van der Roost. Organisatie christelijke muziekvereniging Harpe Davids
Schiedam. Info: www.harpedavids.nl.
Zondag 20 maart

SCHEEMDA | EEXTAHAL | 09.00 UUR

ROTTERDAM | CODARTS, ROTTERDAMS CONSERVATORIUM EN DE DOELEN

Jeugdmuziekdag Kwartslag met workshops en presentaties voor en door majorettes. Organisatie AMDG
Beilen en Irene Nieuweroord met ondersteuning van
SAMO Drenthe.

Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1.
SCHIEDAM | WIJKCENTRUM DE BLAUWE BRUG | 9.00
UUR

Tweedaagse play in o.l.v. Jan van der Roost. Organisatie christelijke muziekvereniging Harpe Davids
Schiedam. Info: www.harpedavids.nl.

Solistenwedstrijd majorette en twirl. Organisatie
CBMGD/CBSD.
WIJSTER | SPORTHAL | 10.00 UUR

A LG E M E E N
Zaterdag 12 maart

Presentatie van het werk Roll of Honour van Jacob
de Haan door de chistelijke muziekvereniging
Hosanna Wons.
Zondag 13 maart

SL AGWERK

Algemene ledenvergadering CBOW
Zaterdag 26 maart

Zaterdag 26 februari

TILBURG | KUNSTBALIE | 10.00 UUR

AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

WELL | DORPSHUIS

Algemene Ledenvergadering Brabantse Muziekbond

Concertserie Blazen in de Beurs met Amsterdam Brass
o.l.v. Pierre Volders en Het Noord Hollands Fanfare
Orkest o.l.v. Jan Schut.

35e Solistenconcours KNFM, Gelderland. Info:
famelo@planet.nl.
Zaterdag 5 maart

EINDHOVEN | MUZIEKCENTRUM FRITS PHILIPS | 19.00
UUR

Concertserie Cultuur op Zondag met Koninklijk
erkende Harmonie Kaatsheuvel o.l.v. Peter-Paul
van Esch, Helmonds Slavisch Koor o.l.v. Antoine van
Wanrooij en Koninklijk erkende muziekvereniging Sint
Gregorius Haaren o.l.v. Peter-Paul van Esch. Kaarten

ERMELO

SAPPEMEER | ZALENCENTRUM BRANDPUNT

Solistenconcours voor muzikanten en slagwerkers
CBMGD.
Zaterdag 12 maart
NIEUW-BALINGE | DORPSHUIS | 10.00 UUR

Jeugdmuziekdag Kwartslag met workshops en presentaties voor en dor slagwerkers. Organisatie AMDG

AG E N DAV E R M E L D I N G

V

ermeldingen voor de agendarubriek
insturen voor de 20ste van iedere maand
voor plaatsing in de daarop volgende
maand.

•

redactie@klankwijzer.nl
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Jubilarissen gehuldigd
A LG E M E E N
Door onze redactie
Vele tientallen muzikanten vierden de
afgelopen maanden hun jubileum bij
de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Ook bij de Brabantse Bond
van Muziekverenigingen werden tal
van jubilarissen in het zonnetje gezet.
De ‘topscorers’ waren Theodoor
Mertens uit het Limburgse Montfort
en Pierre Soudant uit Eijsden. Zij
kregen een onderscheiding vanwege
hun 75-jarig jubileum bij respectievelijk fanfare De Vriendenkring uit
Montfort en de Koninklijke harmonie
Sainte Cécile uit Eijsden.

Sjeng Haesen (Sint Cecilia Ubachsberg), L.J. Herben (Koninklijke Harmonie Gronsveld), J.H. Smeets (Sint
Cornelius Schin op Geul) en Wiel
Wijsen (Sint Gertrudis Sint Geertruid) werden gehuldigd vanwege hun
zeventigjarig jubileum.
Een onderscheiding voor hun zestigjarig jubileum kregen: P.W.J. de Esch
(TOG Welten), Wim J. Sturmans (Sint
Caecilia Schinveld), W.L. Bollen (Sint
Caecilia Geulle), Jacques Houben,
Ton Linssen en Chris Wilms (allen
Sint Cecilia Maasbracht), G.P. Stoffele
(Eendracht Maakt Macht Heyen),
J.L.H. Vergoossen (Sint Joseph PeyEcht), Harrie Vanderbroeck (Sint Hubertus Maastricht), Piet Holthuizen
(Sempre Avanti Tegelen), L. Thomas-

sen (Sint Caecilia 1843 Kerkrade),
Wiel Peeters (Sint Liduina KelpenOler), Chrétien Smeets (Lentekrans
Linne), Pierre Bastiaens, Harrie
Beerts, Nico Hogenboom en Math
Paulissen (allen Wilhelmina Wolder),
G.L. Hendrikx en K.J. Kersten (beiden
Philomena Haelen), Ben Vincken
en Jan Simons (beiden Sint Caecilia
Nieuwenhagen), Wim Versteegen
(Sint Jozef Beringe), Pierre Driessen
(Sint Cecilia Tegelen), T. Daemen
(Eensgezindheid Maasbracht-Beek),
J.J. Robroek (Flos Carmeli Heerlen),
G.J. Dautzenberg en G.J.M. Michorius
(beiden Sint Elisabeth Groenstraat
Landgraaf), Jan Beurskens, Hay
Boots, Jo Janssen en Jan Raedts (allen
De Echo Hout-Blerick), Jo Ramakers
(Sint Cecilia 1866 Geleen), J.J.H. van

LEZERSSERVICE
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.

der Leeuwen (Koninklijke Harmonie
Thorn), Harrie Duijf (Koninklijke
Harmonie Panningen), H.G. Peeters
(Fanfare Velden) J.P.H. Kuijpers (Sint
Lucia Neeritter).
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft Bart van Knegsel
onderscheiden voor zijn zeventigjarig
lidmaatschap bij harmonie Sint Willibrordus uit Diessen. Drie muzikanten werden in de bloemen gezet
vanwege hun zestigjarig jubileum:
Rien Heijmans (Orthense Harmonie
’s-Hertogenbosch), Frits Hoendervangers (De Volharding Putte) en Piet
Vloet (Vriendenkring Overloon).
Zie voor de veertig- en vijftigjarige
jubilarissen: www. klankwijzer.nl

AFSCHEID

Eretitel voor
dirigent Tonnaer

TE KOOP GEVRAAGD
Oude of antieke pauken. Informatie: m.j.komst@chello.nl; (06) 22975372 of (020) 6633797.
Oude klarinetten in Albertsysteem, 13 kleppen, ook losse onderdelen zijn welkom.
nelkram@gmail.com
BESTUURSLEDEN, MUZIKANTEN, DIRIGENTEN GEZOCHT
Stichting D-votion, majorette, -twirl & show Eindhoven zoekt enthousiaste bestuursleden (dames en/of heren). We willen samen met hen
onze nog jonge twirlgroep, opgericht in 2005 en de enige rondom Eindhoven, naar de top gaan brengen. Informatie: www.d-votion.com
Muziekvereniging Kunst naar Kracht Bad Nieuweschans zoekt voor haar orkest muzikanten.
Informatie: www.muziekver.kunstnaarkracht.nl
Christelijke Muziekvereniging Volharding Kampen zoekt een enthousiaste (melodische) slagwerkinstructeur voor haar drum/lyraband. Studerende instructeur is geen bezwaar. Repetitie op woensdagavond. Informatie: (06) 22464870.
Traditioneel Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel zoekt oud-militair muzikanten (tamboers en blazers). Informatie: alblas2@planet.nl of
tel.: (0182) 613119.
Fanfare Sint Hubertus Hoensbroek zoekt muzikanten, zowel blazers als slagwerkers voor de drumband. Informatie: fanfaresthubertus@home.
nl of www.fanfare-sinthubertus.nl
Christelijke Muziekvereniging Oranje Roden zoekt een nieuwe dirigent. Ook om het jeugdorkest te leiden. We zijn een kleine vereniging maar
groeien op dit moment in leerlingen. We zoeken een afgestudeerde (of bijna afgestudeerde) enthousiaste fanfareliefhebber die in staat is
ons op een inspirerende wijze vooruit te brengen. Repetitie op dinsdagavond. Heb je belangstelling, neem dan contact op of stuur je brief.
Contactadres: secretaris Hans Bouwers, j.bouwers@home.nl. Tel.: ’s avonds: (050) 5016276.
TE KOOP AANGEBODEN
Grote partij harmonie-uniformen. Postharmonie Nijmegen. Ook als deelpartij of los te koop. Geschikt voor koor of orkest. Zie www.muziekvereniging –tnt.nl bij ‘aangeboden’. Informatie: mathieu.prevoo@kpnmail.nl
Compleet en origineel arrangement Hollandse hits van Peter Kleine Schaars voor harmonie. Nieuw. Prijs € 50,00. Uitgegeven door De Haske
voor € 85,00. Tel.: (0517) 469250.
Bastuba Bb, merk B&S model 3103 4 cilinders lak. Incl. koffer en mondstuk. Nieuw gekocht in 2001. Laatste 5 jaar niet meer op geblazen.
Onlangs onderhoudsbeurt gehad en ultrasoon gereinigd. Als nieuw. 100% in orde. Mooie volle klank. Informatie: Harmonie Eendracht Meijel,
tel.: (077) 4662623.

Thijs Tonnaer. foto: FV Media Producties

Harmonie Sint Cecilia uit Grevenbicht
heeft Thijs Tonnaer benoemd tot
eredirigent. De 55-jarige Thornenaar
kreeg de onderscheiding bij zijn
afscheid als dirigent van het orkest.
Tonnaer was 33 jaar dirigent bij Sint
Cecilia. Onder zijn leiding behaalde
het orkest tijdens zeven concoursdeelnames in de eerste divisie vier keer
een eerste prijs met lof der jury. Ook
tijdens het Maasgouwtoernooi
scoorde Sint Cecilia vrijwel ieder jaar
het hoogste predicaat.

WEBSITE

H

et laatste nieuws uit de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in
Nederland vindt u dagelijks op:

•

www.klankwijzer.nl
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De Blazersklas is een moderne, motiverende en effectieve manier van muziekonderwijs waarbij de leerlingen met plezier
‘hun’ instrument leren bespelen in de groep. Volgens het model
van een symfonisch blaasorkest of fanfare leren de kinderen in
orkestverband met elkaar en van elkaar. De Blazersklas is dé
manier om iedereen aan het muziek maken te krijgen: op
school, bij de vereniging, overal!

35

36

		

2 | 2011

