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De wintercompetitie van Color Guard Nederland
met de nieuwe discipline Indoor Winds toert
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LBM-bestuurslid overleden

In het ziekenhuis van Maastricht is op 22 december Ruud Merx, bestuurslid van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), op 47-jarige leeftijd overleden
aan de gevolgen van een hartinfarct. Merx was binnen de bond kartrekker van het
programma Muziek maakt Slim, waarbij hij met veel bezieling kon vertellen over de
invloed van muziek op het brein en de ontwikkeling van de mens. Daarnaast was hij
nauw betrokken bij het Limburgs Jeugdorkest, waarbij hij een verbindende schakel
vormde tussen muzikanten, dirigent en bestuur. Bij het grote publiek was Merx
bekend als trombonist van het Johann Strauss Orkest van André Rieu.

Presentatie WMC-shows
tijdens Take One in Sneek

Het gros van de noordelijke showkorpsen die deze zomer deelnemen aan het
Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade presenteert zaterdag 29 april hun
WMC-show aan het publiek, maar vooral ook aan elkaar. Het evenement met de
titel Take One is de eerste grote testcase voor het WMC. De instructieleden van de
korpsen gaan elkaar tijdens het evenement voorzien van tips en tricks. Take One
2017 vindt plaats op het sportcomplex van SWZ Boso in Sneek. In 2013 deden het
Pasveerkorps Leeuwarden (foto), Advendo Sneek, Showband Marum, Crescendo
Opende, Takostu Stiens, Jong Advendo Sneek en DINDUA Oldekerk mee aan het
evenement. Dit jaar kunnen in principe alle noordelijke WMC-kandidaten meedoen.
Na ieder optreden wordt het muzikale boek, het visuele ontwerp en het effect in
besloten kring met elkaar besproken.

Try-Out concours voor WMC/MMC
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen houdt zaterdag 27 mei in samenwerking met slagwerkkorps Oranje Garde Klundert een try-outconcours voor korpsen in
de mars- en showsector. Het evenement is bedoeld ter voorbereiding op deelname
aan het Wereld Muziek Concours (WMC) of een Marching & Music Contest (MMC)
van een van de bonden. Informatie: www.brabantse-muziekbond.nl.

KNMO Friday Sound op Facebook
De KNMO-commissie pr en communicatie plaatst sinds enige tijd iedere vrijdag een
filmpje van een muziekuitvoering op de Facebook-pagina van de KNMO. De opname
dient bij voorkeur van een van de KNMO-verenigingen te zijn. Zowel optredens door
harmonieën, fanfares, brassbands als door alle andere disciplines zijn welkom. Links met
een goede beeld- en geluidskwaliteit kunnen ingezonden worden naar info@knmo.nl.

Deadline voor
volgende Klankwijzer

Op 28 maart verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen
van activiteiten tussen 31 maart en 18 juni worden uiterlijk maandag 27 februari bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen
van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en
andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer
redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een
afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en
tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.
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Rechtgezet

Uit het artikel over Bamboo Bill in Klankwijzer van december 2016 zou geconcludeerd
kunnen worden dat voor deze kindervoorstelling een bijdrage aangevraagd kan worden in het kader van de regeling Impuls Muziekonderwijs. Dat is niet juist. De regeling
Impuls Muziekonderwijs zet in op structureel muziekonderwijs op basis van een
opbouwend en doorlopend programma, deskundigheidsbevordering van docenten
en verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. Eenmalige
voorstellingen zijn in het kader van Impuls Muziekonderwijs niet subsidiabel.

Vacature in bestuur KNMO

De algemeen secretaris van de KNMO, Anita Winter (foto), heeft kenbaar gemaakt
dat zij begin 2017 haar functie in het KNMO-bestuur wil neerleggen. Nu de eerste
drie jaren na de fusie erop zitten en de belangrijkste opstartwerkzaamheden van
de nieuwe organisatie achter
de rug zijn, vindt zij het een
goed moment om het stokje
over te dragen aan een nieuw
bestuurslid.
De KNMO is Anita zeer erkentelijk
voor de bijdrage die zij in de afgelopen jaren, naast een drukke
werkkring, heeft geleverd aan de
totstandkoming en de opbouw
van de KNMO. Anita zal in de
vergadering van het Algemeen
Bestuur van 11 februari 2017
voor het laatst in functie zijn
als bestuurslid van de KNMO. Er
wordt momenteel gezocht naar
een nieuwe algemeen secretaris. Meer informatie: DB-lid Erik
Kobes, e.kobes@knmo.nl.

Componist Jacob de Haan
leidt fanfareplay-in

Hasselts Fanfare houdt zaterdag 11 februari in het eigen clubgebouw aan de Van
Gaersoltelaan een play-in voor fanfaremuzikanten. Overdag worden onder leiding
van Jacob de Haan bekende en onbekende muziekwerken van de componist
ingestudeerd. Aan het einde van de dag (16.30 uur) worden de werken door het
eendaagsorkest uitgevoerd tijdens een slotconcert. Voor de studiedag hebben zich
meer dan vijftig muzikanten aangemeld. De inschrijftermijn is inmiddels verstreken.
Via www.hasseltsfanfare.nl kan geïnformeerd worden of er nog een plekje vrij is.

Ambassadeurs
Majorettes strijden
in België om V/N
Champions Trophy

Evenementenhal De Soeverein in Lommel (België) is
zaterdag 4 februari het decor van de vijfde editie van
de V/N Champions Trophy. Tijdens dit internationale
kampioenschap der lage landen binden de beste majorette/twirlers van Vlamo België en de KNMO de strijd
tegen elkaar aan. De Nederlandse afvaardiging heeft
zich afgelopen maand tijdens equipedagen in Losser
en Nederweert op de interland voorbereid.

Jonge talenten scoren plek
in Europese Jeugdbrassband

Cornettiste Lotte Donker uit Tjalleberd, trombonist Gerrit Jan Elzinga uit Augustinusga en esbassist Gerry
Roskam uit Ursem hebben een spot gescoord in de Europese jeugdbrassband. Deze gelegenheidsband
bestaat uit getalenteerde muzikanten tussen de 18 en 22 jaar uit landen van de deelnemende bands. Lotte
Donker is lid van brassband De Wâldsang Buitenpost. Gerrit Jan Elzinga speelt bij de fanfares Joost Wiersma
Jistrum en De Bazuin Augustinusga en brassband De Spijkerpakkenband Opsterland. Gerry Roskam is lid van
brassband Kunst naar Kracht De Goorn en het Nederlands Jeugd Fanfare orkest. De selecties vonden plaats
tijdens een auditie in Leeuwarden. De Europese jeugdbrassband treedt op in de kantlijn van de 40ste Europese Brassband Kampioenschappen van 24 tot 27 april in Oostende (België).

Inschrijving voor preconcours Knegsel

Fanfare Heide Echo uit Knegsel houdt zondag 29 oktober in multifunctionele ruimte De Leenhoef voor de
derde keer een preconcoursfestival. Het evenement biedt orkesten in de aanloop naar hun concoursdeelname de gelegenheid om feedback te krijgen op de gespeelde stukken. De beoordeling bestaat uit een verslag
op papier en een mondelinge toelichting tijdens een persoonlijk gesprek met de dirigent en een bestuurslid.
De uitvoeringen worden beoordeeld door Alex Schillings. Informatie: www.heideecho.nl.

Koningin Máxima bezoekt
Thomas More Hogeschool

Koningin Máxima en minister Jet Bussemaker van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brachten vorige
maand een werkbezoek aan de pedagogische
academie Thomas More Hogeschool in Rotterdam.
Aanleiding was een conferentie over het belang
van muziekonderwijs op de basisschool. Gesproken
werd onder meer over de vraag hoe de pabo’s er
de komende jaren voor kunnen zorgen dat meer
leerkrachten muziekonderwijs gaan geven op de
basisschool. De Thomas More Hogeschool heeft in
samen werking met het Rotterdamse conservatorium Codarts binnen de reguliere opleiding tot leerkracht basisonderwijs een leergang tot vakspecialist muziek
ontwikkeld. Foto: aanlevering Thomas More Hogeschool.

Goed nieuws in het begin van het nieuwe jaar: het
NJHO komt terug. Het Nationaal Jeugd Harmonieorkest vormde samen met het fanfarebroertje
NJFO jarenlang de kweekvijver voor jong muzikaal
talent uit de blaasmuzieksector. Vele tientallen
oud-leden schopten het in hun latere muzikale
loopbaan tot professioneel musicus. Beide
orkesten vormden wereldwijd het uithangbord
van de Nederlandse blaasmuziek. Tal van jonge
muzikanten beleefden tijdens buitenlandse
tournees de muzikale beleving van hun leven. Als
ambassadeurs van de Nederlandse blaasmuziekcultuur exporteerden ze originele blaasmuziekcomposities van vaderlandse bodem naar alle
uithoeken van de wereld. In eigen land vervulden
de twee orkesten een voorbeeldfunctie voor de
hele blaasmuzieksector.
Terwijl het NJFO onder de bezielende leiding van
Danny Oosterman het hoofd boven water wist te
houden, moest het NJHO bij gebrek aan financiële
armslag een jaar of zeven geleden het loodje
leggen. Een groot gemis, dat vooral de echte vakmensen oprechte zorgen baarde. De laatste jaren
ligt het accent in de amateurmuzieksector op het
enthousiasmeren van kinderen voor muziek. Om
de aantrekkingskracht op de jeugd te vergroten,
moet alles laagdrempeliger en vooral leuker zijn.
Aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van de
blaasmuziek dreigde daardoor enigszins op de
achtergrond te raken. Een nationaal jeugdorkest
kan als voorbeeldorkest een belangrijke schakel
vormen bij de kwalitatieve ontwikkeling van de
blaasmuziek in ons land. Ook voor het binden
van jonge talenten aan de blaasmuziek heeft
spelen in een vertegenwoordigend orkest een
stimulerend effect. Tachtig orkestplekken zijn er
te vergeven. Eind maart zijn de audities. Kijk voor
meer informatie elders in deze uitgave.
Ook Klankwijzer heeft nieuws te melden. Uw
lijfblad krijgt in 2017 een andere opzet. We
komen zes keer uit; drie keer voor en drie keer na
de zomervakantie, waarbij de uitgave van juni een
gecombineerd nummer 3/4 wordt met uitgebreide voorbeschouwingen op het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade en de conferentie
van de World Association for Symphonic Bands
and Ensembles (WASBE) in Utrecht. Het aantal
pagina’s per uitgave wordt verhoogd. Daarnaast
gaan we in de loop van het jaar bekijken of we
ook op digitaal gebied nog meer voor u als lezer
kunnen betekenen.
Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Eendaags harmonieorkest
speelt Russische meesters

Stichting Project Orkest Bollenstreek (SPOB) stelt goede amateurmuzikanten weer in
de gelegenheid om samen te spelen in een eendaags harmonieorkest. Zaterdag 18
maart 2017 komen ruim vijftig muzikanten bijeen in De Parade in Noordwijkerhout
om onder leiding van Bert Willemsen een programma in te studeren. Het thema dit
jaar is Russische Meesters. De muziek wordt een paar weken van tevoren toegestuurd. Informatie: www.spobmuziek.nl.

Benelux fluitconcours van start

Stichting Nationaal Fluitconcours biedt amateurfluitisten een podium waarop in
competitieverband speelervaring opgedaan kan worden en stelt zich daarmee ten
doel het speelniveau van de deelnemers te verhogen. Het gros van de deelnemers
is tussen de 10 en 25 jaar. Enkele laureaten zijn inmiddels professionele fluitisten.
Binnenkort gaat het Benelux Fluitconcours van start met voorrondes in Zoetermeer
(4 maart), Tilburg (11 maart), Academie de Musique de Braine L’Alleud, België (12
maart) en Enschede (18 maart). Informatie: www.fluitconcours.nl.

Play-in met werken
van Bert Appermont

Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied houdt zaterdag 1 april in het verenigingsgebouw Pieter Aafjes in Culemborg een hafaplay-in. Deelname staat open voor
muzikanten op blaas- of slagwerkinstrument met minimaal speelniveau B. De playin staat in het teken van muziek van de Belgische componist Bert Appermont die
samen met dirigent Arjan Gaasbeek de muzikale leiding voor zijn rekening neemt.
De studiedag wordt om 16.00 uur afgesloten met een openbare eindpresentatie.
Informatie: www.servicepuntamateurkunst.info.

Klarinetdag op Utrechts
Conservatorium

Johan de Meij in de prijzen

Componist Johan de Meij heeft op het Spaanse eiland Mallorca met zijn nieuwe
werk Fifty Shades of E de eerste prijs gewonnen tijdens de zesde internationale
compositiewedstrijd City of Muro. De jury, bestaande
Carlo Pirola (Conservatorium Giuseppe Verdi in Milaan), Voro Garcia (Conservatorium in Valencia) en Francisco José Gallego Martinez (Conservatorium Mestre Molins
in Quart de Poblet) was unaniem in haar beslissing. Voor De Meij was het de tweede
keer binnen een jaar dat hij beslag legde op een prestigieuze prijs. Eerder won
hij met Echoes of San Marco de dertigste internationale competitiewedstrijd van
Corciano in Italië. Fifty Shades of E is vanaf april 2017 beschikbaar.

Nationale play-in met
Peter Kleine Schaars

Zondag 2 april vindt in zalencentrum De Binder in Leersum op de Utrechtse Heuvelrug
voor de derde keer de nationale play-in plaats. Docent is Peter Kleine Schaars, dirigent
van onder andere de Marinierskapel der Koninklijke Marine en componist/arrangeur
van vele muziekstukken. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd repertoire, waaronder
een aantal composities of arrangementen van Kleine Schaars zelf. Muzikanten uit
alle bezettingen (ook showkorpsen en bigbands) vanaf B-niveau zijn welkom. De dag
wordt om 19.30 uur afgesloten met een eindconcert. Informatie: www.play-in.info.
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Klarinettisten worden zaterdag 1 april in het Utrechts Conservatorium de hele dag
ondergedompeld in de wereld van de klarinet. Vanaf 10.00 uur vinden tal van
activiteiten plaats: individuele lessen door de docenten Céleste Zewald, Harrie
Troquet en Cécile Rongen, workshops ensemblespel door klarinetstudenten van
het Utrechts Conservatorium, kamermuziek-coaching van je eigen ensemble, een
openbaar concert door de deelnemers en conservatoriumstudenten, masterclasses, concerten en lezingen door professionele klarinettisten uit binnen- en buitenland en demonstraties van accessoires zoals mondstukken, rietenbinders, rieten,
duimsteunen etc. Ook is er ruimte voor een persoonlijk adviesgesprek. Informatie:
klarinetdagutrecht@hotmail.com.

Willson tromboneworkshop
met Jos Jansen in Wijchen

Blaasinstrumenten Import Nederland/Willson Europe houdt vrijdag 31 maart (20.00
uur) een Willson tromboneworkshop bij Schreeven Brass in Wijchen. Docent Jos Jansen
(oud-bastrombonist van de Marinierskapel der Koninklijke Marine) gaat onder meer in
op de functie van de trombone binnen de diverse bezettingen, specifiek repertoire voor
de trombone en aspecten zoals ademhaling, embouchure, techniek, klank, moderne
technieken. De workshop is bedoeld voor tenor- en bastrombonisten met drie jaar speelervaring of meer. Onder de deelnemers wordt een trombonechoir gevormd. De muziek
hiervoor wordt vooraf toegestuurd. Informatie: www.willson-europe.com.

Paasfestival voor jeugdorkesten

Stichting Muziek uit ’t Hart houdt maandag 17 april in Aarlanderveen haar jaarlijkse
Paasblaas, een festival voor jeugd- en opleidingsorkesten. Jurylid Fried Dobbelstein
beoordeelt de optredens in een schriftelijk rapport en geeft een toelichting tijdens
een gesprek met de dirigent. Informatie: mieke.muziekuithethart@gmail.com.

Internationale compositiewedstrijd op Corfu
Slide Factory op nieuwe locatie

Van 13 tot en met 16 april 2017 vindt voor de zesde keer het internationale trombonefestival Slide Factory plaats in Rotterdam. Het evenement wordt dit keer gehouden
in film- en muziektheater LantarenVenster en evenementenlocatie LP2 op de Kop
van Zuid. Slide Factory is een afwisselend festival met concerten, recitals, workshops
en festivalmarkt in het teken van de trombone. Het organiserende New Trombone
Collective heeft inmiddels internationale trombonisten zoals Christian Lindberg, Radall Hawes, Marshall Gilkes, Mike Svoboda en Wim Becu gecontracteerd. Informatie:
https://slidefactory.nl. Foto: Merlijn Doomernik.

Prinses Christina Concours
in volle gang

Van januari tot en met april 2017 reist het Prinses Christina Concours weer door het
land. Meer dan 350 jonge muzikanten hebben zich ingeschreven voor dit klassieke
muziekconcours. De deelnemers zijn tussen de 12 en 19 jaar en treden op voor jury
en publiek tijdens een van de regioconcoursen. De komende tijd zijn er voorronden in
Groningen (3 en 4 februari), Rotterdam (17 en 18 februari), Enschede (10 en 11 maart)
en ‘s-Hertogenbosch (24 en 25 maart). Per regio mogen enkele deelnemers op 8 april
optreden tijdens de nationale halve finale in Den Haag. De finale is op 23 april 2017 in
het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Informatie: www.christinaconcours.nl.

Inschrijving voor Druiffestival
Oostwoud geopend

Muziekvereniging OKK uit Oostwoud houdt dit jaar voor de 19e keer het Druiffestival.
Het evenement vindt op 24 ,25 en 26 november plaats in café De Post in Midwoud.
Tijdens dit muziekfestival voor hafabraorkesten spelen alle deelnemers een werk
dat beoordeeld wordt door een jurylid. Aan het festival is geen wedstrijdelement
verbonden. Informatie: gredruif@live.nl.

Inschrijving voor Twiske
Jeugd Festival van start

Muziekvereniging Excelsior Oostzaan zet zaterdag 24 juni het Twiske Jeugd Festival
op touw. Jeugd- en opstaporkesten krijgen gedurende 25 minuten een podium om
hun optreden volledig vrij in te vullen. De optredens worden beoordeeld op entertainment en muzikaliteit. Er zijn lessenaars en groot slagwerk (pauken, grote trom,
drumstel) aanwezig. Het festival vindt plaats in of bij het clubgebouw van muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg 103 te Oostzaan. Informatie: penningmeester@
excelsior-oostzaan.nl.

Mantzaros Philharmonic Society Band daagt componisten uit om een werk te
schrijven voor een internationale compositiewedstrijd op het Griekse eiland Corfu.
Deelnemers mogen niet ouder zijn dan 40 jaar. Het werk is bestemd voor een
harmoniebezetting op het niveau van de derde divisie en mag een tijdsduur hebben van 6 tot 10 minuten. De finalisten worden uitgenodigd om op 18 november
op Corfu de presentatie en de prijsuitreiking bij te wonen. Voor de eerste, tweede
en derde prijs is respectievelijk 1500, 1000 en 500 euro beschikbaar. Informatie:
www.femantzaros.com

Repetitie of optreden in
Friesland?

Muziekorkesten of showbands die
voor een optreden in Friesland op
zoek zijn naar een accommodatie
om te repeteren en te verblijven, kunnen hiervoor terecht bij
Pean-groepsaccommodaties in
Midden-Friesland. De accommodatie beschikt over meerdere oefenruimten (4 kleinere en grote) om
per sectie afzonderlijk en in groter
verband te oefenen. De slaapkamers
(variërend van 2- tot 8-persoons) zijn in een apart gebouw (dus geen geluidsoverlast als bedtijden uiteenlopen). Ook zijn er diverse zithoeken en bars voor ontspanning na de oefensessies of optredens. De accommodatie is geïsoleerd gelegen in
een landelijke omgeving (geen risico op overlast voor de buren). Groepen kunnen
kiezen voor zelfverzorging dan wel verblijf met complete maaltijdverzorging. Ook
is er een ruim aanbod aan nevenactiviteiten in de omgeving (sportief, cultureel,
natuur). Weekendprijs tot 30 personen vanaf 1200 euro. Informatie: www.repetitieruimte.frl of info@pean.nl.

NBTA Show Twirl 2017
Zaterdag 11 maart is het Topsportcentrum Almere
het decor van het NBTA Kampioenschap Show Twirl.
Dit jaar zal dit kampioenschap extra spannend zijn
omdat de deelnemers zich kunnen kwalificeren voor
het Europese Kampioenschap Majorette 2017. Deze
internationale titelstrijd wordt dit jaar voor het eerst
sinds lange tijd gehouden in Nederland. In het weekend van 6 tot en met 8 oktober komen majorettes uit
allerlei Europese landen naar Almere om te strijden
om de Europese titels. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Informatie: www.nbta.nl.

Nieuwe dirigent of instructeur nodig?

Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadvertenties.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.
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Delen en verbinden
rode draad in KNMOjeugdbeleidsplan
Bestuurders breken zich het hoofd over hoe ze jongeren meer aan de amateurmuziek kunnen binden. Maar hoe kom je er achter wat jonge muzikanten willen
en wat hun ambities zijn? Juist ja, door hen zelf te vragen. Het dringend appel
aan bonden en verenigingen om in gesprek te gaan met de jeugd is een van
de speerpunten uit het beleidsplan Zonder jeugd geen toekomst! van de KNMO-commissie Educatie en Jeugdbeleid.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: INGRID DE VRIES / FV MEDIA PRODUCTIES

“Het viel niet mee om een beleidsplan te maken
voor jeugdzaken, dat overal in het land toepasbaar is”, zegt Sikke Dijkstra, tot 1 januari van
dit jaar voorzitter van de generieke commissie
Educatie en Jeugdbeleid van de KNMO. “Een
ledenwerfactie die in het ene dorp tot klinkende
resultaten leidt, hoeft in een stad elders in het
land totaal niet te functioneren.” Dat verklaart
meteen ook waarom het jeugdbeleidsplan vooral
algemene thema’s behandelt. Wie verwacht er
het handboek ‘Hoe werf ik jeugdleden?’ of ‘Hoe
bind ik jongeren?’ in aan te treffen, moeten we teleurstellen. Gedetailleerde procesbeschrijvingen
staan er niet in. Het plan biedt handvatten aan de
KNMO, regionale bonden en verenigingen om
jeugdbeleid te ontwikkelen in de ruimste zin van
het woord. Daarbij zijn verbinden en delen de
sleutelwoorden. “We hebben willen voorkomen
dat er een boekwerk ontstaat met mooie teksten
die niemand meer leest”, verklaart Dijkstra.
Wie op zoek is naar meer praktische informatie
over de aanpak van allerlei jeugdbeleidszaken
kan surfen naar http://jeugd.knmo.nl. Op deze
website heeft de commissie als een soort online
database bij het beleidsplan een kenniscentrum
ingericht met concrete voorbeelden van succes8

volle ledenwerfcampagnes, muziekonderwijs en
jeugdbeleid. In het verleden hebben verschillende organisaties in de muzieksector het belang
van een dergelijk platform al onderkend. Maar
tot nu toe voelde zich niemand geroepen om
dat idee ook daadwerkelijk handen en voeten te
geven. Nu is het er dan eindelijk. En nu maar hopen dat er ook gebruik van gemaakt wordt. Op
dit moment worden nog maar vijf praktijkvoorbeelden via de databank gedeeld. Ook staan er
enkele lesmethoden beschreven. Verenigingen
en instellingen kunnen zelf een profiel aanmaken
om een beschrijving van hun eigen best practice
publiekelijk toegankelijk te maken. Dijkstra:
“We zien dat er overal in het land heel goede
initiatieven plaatsvinden. Wat ontbreekt, is een
samenhang tussen al die goede voorbeelden.
Door het aanbieden van een platform waarop
al die best practices gedeeld worden, hopen we
een netwerk tot stand te brengen. Verenigingen
kunnen heel veel van elkaar leren. Ook van
elkaars fouten. Door ze breed toegankelijk te
maken, willen we voorkomen dat ieder telkens
het wiel opnieuw moet uitvinden.” Dijkstra (70)
is drie jaar voorzitter geweest van de generieke
commissie Educatie en Jeugdbeleid. Hij grijpt de
presentatie van het beleidsplan aan om zijn func-

De KNMO-commissie Educatie en Jeugdbeleid
met v.l.n.r. Josje van der Spek, Dorrie Besouw,
Sikke Dijkstra en Nelleke Geusebroek tonen de
homepage van de speciale website.

Muziekles op school, ook al levert het niet direct nieuwe leden op.

tie neer te leggen. “Een mooi moment om deze
taak over te dragen aan een jonger persoon”, zegt
de scheidend voorzitter, die wel nog voorzitter
blijft van de Muziekbond Groningen-Drenthe.
Sikke Dijkstra is inmiddels opgevolgd door
Dorrie Besouw (31). De Venlose studeerde
Docent Muziek aan het Utrechts Conservatorium en volgde hafabra-directielessen bij
Danny Oosterman. Momenteel studeert ze aan
de Hochschule für Musik und Tanz in Köln
(Duitsland) voor haar master Muziekpedagogiek. Ze is als dirigent verbonden aan verschillende jeugdorkesten en -koren en ontwikkelde
voor kunstencentrum Jerusalem in Venray
de leerlijn Muziek in de Klas. Ook is ze actief
als docent muziek op diverse basisscholen in
Noord-Limburg. Ze is tevens bestuurslid bij de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Dorrie Besouw pleit vooral voor meer samenwerking op het gebied van muziekonderwijs.
Zij wil zich er op landelijk niveau voor inzetten
dat organisaties zoals Cultuurconnectie, het
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie
en Amateurkunst (LKCA), de Vereniging van
Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de
Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) en de KNMO meer met elkaar in
contact komen. Dat zou ook op regionaal niveau
meer moeten gebeuren. Verenigingen zouden

volgens haar veel meer de verbinding moeten
zoeken met lokale partners op dit terrein, zoals
basisscholen, kunstencentra, cultuuraanbieders,
maar ook met andere culturele verenigingen en
sportclubs. Ook denkt ze eraan om deskundigen
op het gebied van muziek- en cultuuronderwijs
te benaderen om bijvoorbeeld tijdens thema-

len, kunstencentra en privédocenten ontbreekt
onderlinge afstemming.” Besouw beseft dat het
dichter bij elkaar brengen van al die partijen - die
vaak ieder vanuit hun eigen belangen opereren een hele kluif wordt. Toch is ze ervan overtuigd
dat als de amateurblaasmuziek wil profiteren van
de groeiende aandacht voor muziekonderwijs,

‘Wat ontbreekt, is een
samenhang tussen al
die goede voorbeelden’
dagen of het Nationaal Congres van de KNMO
vanuit hun invalshoek hun visie te laten geven
op de amateurmuzieksector. Ze wil daarbij ook
over de grenzen heen kijken. Besouw: “Ook op
educatief gebied gebeurt enorm veel. Maar waar
het aan ontbreekt zijn onderlinge verbindingen
tussen al die partijen om die kennis te delen. In
Duitsland bijvoorbeeld, is enorm veel materiaal
op dit gebied voorhanden. Het is toch eigenlijk
te gek dat we daar in Nederland vrijwel totaal
geen weet van hebben. Ook tussen muziekscho-

de luiken open moeten. “De muziekwereld is
nogal solistisch ingesteld. Verenigingen willen
wel een schoolproject opzetten, maar alleen als
het hen direct leden oplevert. Als commissie zijn
we van mening dat die attitude moet veranderen.
Als we werkelijk iets willen bereiken, zullen alle
neuzen in dezelfde richting moeten staan.”
De commissie Educatie en Jeugdbeleid roept
tevens muziekverenigingen en bonden op om
het gesprek aan te gaan met jongeren. Nog te
9

Op de website jeugd.knmo.nl staan voorbeelden van succesvolle schoolprojecten.

vaak wordt het beleid bepaald door ouderen die
vooral voor en niet met jongeren spreken. Laat
de jeugd ook beleidsmatig meedoen, is een van
de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek dat de Sesamacademie op verzoek van
de KNMO deed naar best practices bij zestien
verenigingen in het land. In veel verenigingen
bewijzen jongeren dat ze kunnen samenwerken
met ouderen. Ze maken samen muziek, soms
zelfs met drie generaties. Het grootste deel van
de jeugd staat positief in de samenleving. De
meeste jeugdigen willen graag iets betekenen
voor de maatschappij. Vooral cultuur, cultuurbeleving en vrijetijdsbesteding spreken hen
erg aan. De uitkomst van deze studie diende als
input voor het jeugdbeleidsplan. “Jongeren meer
erbij betrekken is iets dat vooral vanuit de regionale bonden en de verenigingen opgepakt zal
moeten worden”, zegt Besouw. “Uit het rapport
van de Sesamacademie blijkt dat het belangrijk
is om de jeugd inspraak te geven in het beleid
van de vereniging. Nog steeds komt het voor dat
volwassenen iets organiseren voor de jeugd en
dat de jongeren na afloop aangeven dat ze daar
zelf ook wel leuke ideeën voor hadden willen inbrengen. We hopen dat het meer doordringt dat
de jeugd echt wel een boodschap heeft. Jongeren
kunnen veel meer aan dan waarvoor ze nu vaak
ingezet worden. Hoe meer verantwoordelijkheid
en vertrouwen je ze geeft, hoe serieuzer ze zich
genomen voelen.”

Een ander belangrijk thema uit het beleidsplan
is de kwaliteit van het muziekonderwijs. Door
het verdwijnen van de muziekscholen is hier
minder vat op. Het LCKA bracht twee jaar
geleden vernieuwde raamleerplannen uit voor
blazers en slagwerkers. De commissie Educatie
en Jeugdbeleid heeft echter de indruk dat niet
iedereen zich daaraan houdt. Het is onduidelijk
hoe groot de kennis van de raamleerplannen is

Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek
(ROA) zijn aangesteld. Maar het diploma is
slechts het eindproduct van het opleidingsproces. Als commissie hebben we het gevoel dat
we de controle op de kwaliteit van het onderwijs niet meer in de hand hebben. Door het
wegvallen van muziekscholen wordt die plaats
ingevuld door zzp-collectieven, privédocenten
en in sommige gevallen door de verenigingen

‘We hopen dat het meer
doordringt dat de jeugd echt
wel een boodschap heeft’
bij iedereen die zich met educatie bezighoudt.
Volgens de commissie moet er een discussie op
gang komen hoe er structuur aangebracht kan
worden in het brede scala van aanbieders van
muziekeducatie. Dijkstra: “Het is belangrijk
om kwalitatief goede opleidingen te houden.
Vroeger waren er diverse instanties die hierop
toezagen. De kwaliteit van het examen wordt
bewaakt door gecommitteerden die door de

zelf. Er moet een structuur komen waardoor we
weer meer grip krijgen op de kwaliteit van de
opleiding.” Dorrie Besouw tot slot: “De commissie is Sikke Dijkstra zeer erkentelijk voor
het op de rit zetten van de commissie Educatie
en Jeugdbeleid en wil hem bedanken voor zijn
inzet in de afgelopen jaren. We hebben er als
commissie veel zin in om dit beleidsplan tot
‘leven’ te brengen.”
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Zeeuwse jeugd zorgt
voor eigen toko
Muziek maakt niet alleen slim. Gezamenlijk musiceren versterkt ook de
sociale en emotionele vaardigheden. Het jaarlijkse jeugdstudieweekend
van de Zeeuwse Muziek Bond haakt nadrukkelijk op die bijkomende aspecten
in. Verrassende talenten komen aan de oppervlakte tijdens een driedaags
muziekkamp aan de Zeeuwse kust.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Fireball, een lekker vrolijk nummer om op deze
vroege zaterdagmorgen mee aan de slag te gaan.
Maar de bladmuziek die de muzikanten voor hun
neus krijgen, is niet geschreven om de aanstekelijke danshit uit 2014 in één doorloop door
te nemen. De song van rapper Pitbull en zanger
John Ryan is voor deze gelegenheid in zeven korte
stukjes gehakt. “Dat zijn cleverbits”, legt dirigente
Cathy Kotoun uit. “De herkenbare stukjes die een
hit tot een hit maken.” Het orkest speelt de deeltjes
één voor één door. In de persoon van euphoniumspeler Evert Blaasse wordt ook vlug een vrijwilliger
gevonden om met een Toon Hermans-achtig
gevoel voor timing Fireball te yellen. Dan volgt de
opdracht. “Jullie moeten hier straks een lopend
nummer van gaan maken”, vertelt Cathy. “Het is
niet per se nodig om de volgorde van het origineel
aan te houden. Jullie mogen er zelf ook cleverbits
aan toevoegen. In de pauze gaan jullie met elkaar
overleggen over de volgorde. Dat wordt dan de
performance voor het slotconcert.”
Bij play-ins en muziekkampen staat meestal het
instuderen van een vooraf door de artistieke
leiding samengesteld concertprogramma centraal.
Het jeugdstudieweekend van de Zeeuwse Muziek
Bond (ZMB) voegt daar nog enkele uitdagende
elementen aan toe. Het programma is niet alleen
gericht op de muzikale vaardigheden van de deelnemers, maar doet ook een beroep op hun creatieve, sociale en leidinggevende talenten. Om van
Fireball een lopend stukje te maken, zal immers uit
iedere instrumentengroep toch iemand zich aangesproken moeten voelen om in de middagpauze
12

Euphoniumspeler Evert Blaasse pakt zijn Fireball-moment.

zijn broodje kroket wat vlugger naar binnen te
werken om samen met enkele andere kartrekkers
de volgorde van het stuk te bepalen. “Naast muzikale scholing en het verhogen van het individuele
muzikale niveau heeft het studieweekend ook een
hoge educatieve waarde”, vertelt ZMB-bestuurslid
Riet van der Weijde. “De muzikanten komen hier
in aanraking met aspecten waar ze bij hun eigen
vereniging nauwelijks aan toe komen. Ze hebben
zelf een actieve inbreng in het programma. Veel

dingen worden aan de creativiteit van de deelnemers overgelaten.”
Het jeugdstudieweekend is al dertig jaar een van de
belangrijkste activiteiten van de ZMB. Het begon
ooit op initiatief van de Zeeuwse Muziekschool.
Nadat de school ermee stopte, pakte de toenmalige
afdeling Zeeland van de KNFM in 1987 de draad
weer op. Sindsdien staat het muziekkamp ieder
tweede weekeinde van december op de kalender.
Deelname staat open voor leden van Zeeuwse

Het Zeeuws gelegenheidsorkest repeteert voor het slotconcert.

hafabra-orkesten in de leeftijd van 14 tot circa
23 jaar. De muzikanten verblijven drie dagen in
vakantiepark Hof Domburg dat alle medewerking
verleent aan het slagen van het weekend. Het
Roompot-park beschikt over alle faciliteiten voor
zowel in- als ontspanning. De repetities en het
eindconcert worden gehouden in de theaterzaal
van De Parel. Voor de maaltijden wordt gebruik
gemaakt van het restaurant van het vrijetijdscentrum. De muzikanten en leiding overnachten in
de strandstudio’s op het vakantiepark. Tijdens de
vrije uurtjes kan gebruik worden gemaakt van het
subtropische zwembad en de bowlingbanen. Voor
een stevige wandeling ligt het strand van Domburg
binnen handbereik. “Het studieweekend heeft
ook een grote sociale waarde”, merkt Riet van der
Weijde op. “Niet alleen binnen het orkest, maar
ook door hoe de deelnemers buiten de repetitie-uren met elkaar omgaan. Ze verblijven met zes
of zeven personen in een vakantiehuisje. Daarvoor
gelden allerlei huisregels, bijvoorbeeld ook voor
wat het schoonhouden betreft. Iemand zal daar de
leiding in moeten nemen.”
Anne Stroo (17) is al voor de vierde keer van
de partij tijdens het jeugdstudieweekend. De
trompettiste van de christelijke muziekvereniging
Luctor et Emergo uit Zoutelande kijkt er ieder
jaar opnieuw naar uit. “We zitten met veel vaste
deelnemers op een groepsapp. Al in de zomer
beginnen we af te tellen. We leven er echt naar toe.
Het is niet alleen de gezellige sfeer die hier hangt.
De manier waarop je hier met muziek bezig kunt
zijn, is voor veel jonge muzikanten uniek. Bij de
eigen vereniging zitten meestal niet zoveel leeftijdsgenoten. Hier kun je echt muziek maken met
je hart.” Haar verenigingsgenoot Wouter Sipma is
pas voor de eerste keer mee. Na amper een halve
dag heeft de 19-jarige slagwerker er al spijt van

dat hij zich nooit eerder heeft aangemeld voor het
studieweekend. “Ik hoorde wel de verhalen dat het
hier gezellig was, maar ervaar nu dat dat ook echt
zo is. Het is echt geweldig. Het is zoveel meer dan
alleen muziek maken. Je bent het hele weekend
bezig en leert veel van anderen. Volgend jaar ben ik
er zeker weer bij.”
Naast Cathy Kotoun tekent ook Ronald Slager voor
de artistieke leiding. Beiden namen ooit zelf op jonge leeftijd als muzikant deel aan het muziekweekend. De dirigenten vertellen dat ze de jeugdige
muzikanten vooral willen uitdagen om zelf een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de artistieke
inhoud van het programma. “Ik heb bij de uitleg
over Fireball bewust niet al te veel gezegd”, zegt
Cathy. “Ze moeten het vooral zelf ontdekken. We
willen hen leren een diepere laag aan te boren die
verder gaat dan alleen muziek spelen. Aan creatieve
ontwikkeling wordt in de muziekeducatie veel te

weinig aandacht geschonken.” Eigen inbreng geldt
ook voor de rest van het programma. Zo is het de
bedoeling dat tijdens het afsluitende concert voor
familie en vrienden de werken niet in gesproken
woord maar aan de hand van bijvoorbeeld videopresentaties worden aangekondigd. Ook hebben
de deelnemers via een enquête aangegeven dat ze
wel eens met een componist willen praten. Om aan
die wens tegemoet te komen, wordt ’s avonds via
een Skype-verbinding Jacob de Haan geïnterviewd.
Ronald Slager: “Vroeger waren dit soort activiteiten vooral gericht op passief musiceren. Door het
op deze manier aan te pakken, wordt het meer hun
eigen toko. De muzikanten willen er zelf ook iets
moois van maken. Ontwikkeling van muzikaal
leiderschap gebeurt binnen de orkesten te weinig.”
Het studieweekend trok in hoogtijdagen bijna
negentig deelnemers. De laatste jaren schommelt
het aantal muzikanten rond de vijftig. Ze vertegenwoordigen vijftien van de 87 Zeeuwse verenigingen. Riet van der Weijde vindt het jammer dat
de clubs hun leden niet wat meer stimuleren om
aan het muziekweekend mee te doen. “Iedereen
heeft de mond vol over de rol van de jeugd voor de
toekomst van de vereniging. Maar helaas constateren we dat sommige verenigingen het bestaan van
deze activiteit niet eens aan hun leden kenbaar
maken. Dat is zeer spijtig. Deelname aan dit
jeugdweekend stimuleert jongeren om muziek te
blijven maken.”

Informatie over het jeugdstudieweekend van de
Zeeuwse Muziek Bond: www.jswzeeland.simpsite.nl.

Muziek maken met leeftijdsgenoten tijdens het jeugdstudieweekend van de Zeeuwse bond.
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LBM wil jeugd verbinden in
compositieopdracht
Jonge mensen op het wereldpodium van het Wereld Muziek Concours (WMC) met muzikale stijlen met elkaar verbinden. Dat is het
uitgangspunt van een compositieopdracht die de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM) heeft uitgeschreven voor concerten van het Limburgs Jeugdorkest tijdens het komende WMC.
Het Limburgs Jeugdorkest speelt op

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

De compositie wordt door het Limburgs
Jeugdorkest uitgevoerd op 14, 15 en 16 juli in
het kader van WMC Young Generation. Een van
de criteria is dat in het werk ten minste drie wereldmuziekstijlen vertegenwoordigd zijn. Ook
mogen enkele instrumentengroepen binnen het
orkest op de voorgrond treden. De tijdsduur
dient tussen de 7 en 10 minuten te bedragen. De
compositie dient speelplezier bij de muzikanten
te genereren en publieksvriendelijk te zijn. Het

werk moet geschikt zijn voor harmonieorkest,
met als niveau-indicatie graad 4 (internationaal)
met uitschieters naar 3 en 5. Het moet bovendien een stuk met een lange houdbaarheidsdatum zijn. Naast eeuwige roem bestaat de prijs uit
een geldbedrag van 500 euro.
Het werk is bestemd voor het Limburgs
Jeugdorkest. Dit door de LBM opgerichte
projectorkest biedt een podium aan jonge
getalenteerde Limburgse blazers en slagwer-

bijzondere locaties.

kers. Het gezelschap verzorgt concerten op
bijzondere locaties. Tijdens WMC Young
Generation trekken jonge muzikanten uit de
hele wereld met elkaar op om van verschillende muziekculturen te proeven. Door de jeugd
een week lang onder te dompelen in de unieke
WMC-sfeer hoopt de organisatie een blijvende band met de jonge muzikanten te creëren.
Meer informatie over de compositieopdracht:
www.lbmblaasmuziek.nl.

MARGRIET ESHUIJS EN MAARTEN PETERS PRESENTEREN
HET CONCEPT

A WARM AND WHITE CHRISTMAS

UW KERSTCONCERT IN 2017 MET 2 UNIEKE SOLISTEN DIE DE AVOND MET VERVE PRESENTEREN,
MOOIE ARRANGEMENTEN, PROPS EN DECOR EN HET VERHAAL VAN SCROOGE
075-6161307 0651408349 INFO@MARGRIETESHUIJS.NL FACEBOOK.COM/AWARMANDWHITECHRISTMAS

14

BLAASMUZIEK NIEUWS

NJHO terug als
visitekaartje van de
blaasmuziek
Nederland krijgt weer een Nationaal Jeugd Harmonieorkest (NJHO). Het nieuwe
visitekaartje van de Nederlandse blaasmuziek biedt plaats aan tachtig talentvolle
muzikanten uit alle hoeken van het land. Eind maart zijn de audities.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

De eerste uitdagende klussen staan al geboekt.
Het nieuwe NJHO debuteert deze zomer tijdens
concerten in de kantlijn van het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade en de conferentie van de World Association for Symphonic
Bands and Ensembles (WASBE) in Utrecht. Op
het programma staat onder andere het Tweede
Klarinetconcert van Oscar Navarro. Solist is
Arno Piters, in jongere jaren zelf ooit lid van het
NJHO en inmiddels al vele jaren esklarinettist
van het Koninklijk Concertgebouworkest. De
artistieke leiding is in handen van Jos Schroevers. “De KNMO geeft in haar beleidsplan veel
aandacht aan educatie en talentontwikkeling”,
zegt KNMO-voorzitter Bart van Meijl. “Dit
initiatief sluit hier perfect bij aan. Ook voor
de promotie van de blaasmuziek is een landelijk orkest met jonge talenten een uitstekend
uithangbord. Vandaar dat we deze ontwikkeling
van harte ondersteunen.”
Het NJHO is oorspronkelijk in 1986 door
dirigent Jan Cober in zijn toenmalige functie als

consulent van SAMO-Nederland (een van de
voorlopers van het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst) opgericht.
Het vlaggenschip van de Nederlandse blaasmuziek verzorgde onder meer workshops, trad op
als praktijkorkest bij dirigenten- en voorspeeldagen, werd ingezet om nieuwe concoursmuziek
te presenteren en werken van Nederlandse
componisten te promoten. Oud-leden zullen
ongetwijfeld met plezier terugdenken aan de
vele buitenlandse tournees naar onder meer
Valencia (Spanje), Boston (Verenigde Staten)
en Kumamoto en Hamamatsu (Japan). Zeven
jaar geleden ging het orkest bij gebrek aan
financiële middelen ter ziele. Volgens Van Meijl
is er momenteel weer grote belangstelling voor
een landelijk harmonieorkest. “Het initiatief
wordt enorm omarmd. Veel partijen staan al
te springen om het NJHO in huis te halen. We
moeten de belangstelling eerder afremmen dan
aanmoedigen.” De KNMO voert inmiddels
ook gesprekken met diverse geïnteresseerde
partners om het project mee te
financieren.
Het NJHO biedt plaats aan
tachtig muzikanten in de
leeftijd van 15 tot 25 jaar met
een instrument dat thuishoort
in de harmoniebezetting, harp,
cello of piano. De landelijke
audities zijn in het weekend
van 25 en 26 maart op een
nader te bepalen locatie. Voor

‘We moeten de
belangstelling eerder afremmen dan
aanmoedigen’

Jos Schroevers wordt de muzikale leider van
het nieuwe NJHO.

een plek in het nieuwe orkest komen conservatoriumstudenten en muzikanten met minimaal
een landelijk erkend hafabradiploma D of een
aantoonbaar vergelijkbaar niveau in aanmerking. Inschrijven kan tot 1 maart 2017 via de
website van de KNMO.
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Doe mee met de collecteweek
nu ook online collecteren

Meld uw club snel aan op cultuurcollecte.nl
50% van de opbrengst is voor uw eigen clubkas!
Muziekcollectief Engelen
heeft in 2016 online
€1.235 opgehaald en met
de collectebus €1.100.

BLAASMUZIEK JUBILEUM

Canadian Brass op
verjaardag van Antonius
Wie jarig is trakteert. Het wereldberoemde brassensemble Canadian Brass verrast
op zijn tournee door Europa de honderdjarige fanfare Sint Antonius uit Genhout
met een eenmalig concert in Nederland. De jubilerende vereniging stelt voor de
lezers van Klankwijzer vrijkaarten beschikbaar voor dit concert.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING SINT ANTONIUS

Virtuositeit, entertainment, spontaniteit, maar
vooral plezier. Met deze succesformule timmert
Canadian Brass al meer dan veertig jaar aan de
weg. Wereldwijd verkocht het ensemble twee
miljoen albums en trad het in Amerika, Canada,
Europa, Australië, Japan en China op voor volle
zalen. Met klassieke werken, hedendaagse arrangementen en nummers van bekende popartiesten. Het is fanfare Sint Antonius uit het Limburgse
Genhout-Beek gelukt om het vermaarde blaasensemble voor een eenmalig concert naar Nederland te halen. Het optreden op zondag 2 april
2017 in Parkstad Limburg Theater Heerlen is het
klapstuk van de festiviteiten rond het honderdjarig jubileum van het fanfareorkest.
Fanfare Sint Antonius werd opgericht nadat de
plaatselijke jonkheid voor de viering van het
25-jarig bestaan geen muziekvereniging kon vinden om de festiviteiten muzikaal te omlijsten. De
muziekvereniging is niet zoals gebruikelijk vernoemd naar de patroonheilige van de parochie,
maar naar de eerste voorzitter: Antoon Teneij.
Met het instrumentarium van een opgeheven

Vrijkaarten voor lezers van Klankwijzer
Fanfare Sint Antonius stelt voor het concert van Canadian Brass op 2 april in Heerlen drie keer twee toegangskaarten beschikbaar. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan zijn naam en adresgegevens sturen naar
redactie@klankwijzer.nl onder vermelding van ‘Lezersactie Canadian Brass’. De kaarten worden op 21 februari
onder de deelnemers verloot. (Medewerkers van Klankwijzer zijn van deelname uitgesloten).

orkest uit Gouda werd het eerste concert gegeven.
Muzikaal hoogtepunt uit de honderdjarige
geschiedenis was het veroveren van de landstitel in de toenmalige afdeling uitmuntendheid
(derde divisie) in 1956 in het Concertgebouw in
Amsterdam. Supporters reisden met drie bussen
vanuit het kleine Genhout naar de hoofdstad om
de muzikanten aan te moedigen. In 1997 won
Sint Antonius de wimpel in de eerste afdeling
(vierde divisie). Tijdens het WMC 2013 scoorde
de fanfare in de tweede divisie een eerste prijs
met promotie. De eeuweling bestaat uit circa 45
leden in de leeftijd van 10 tot 70 jaar. Binnen de
dorpsgemeenschap gaat vrijwel geen enkele festiviteit voorbij zonder muzikale inbreng van Sint

Antonius. De bloeiende jeugdopleiding wordt via
een actie op de basisschool jaarlijks aangevuld.
“Onze toekomstvisie is en blijft vooral het met
plezier en in verenigingsverband op het huidige
niveau muziek maken. Door het organiseren van
concerten, deelnames aan concoursen en het
vervullen van onze verplichtingen ten behoeve
van de dorpsgemeenschap proberen we dit doel
te bereiken”, zegt voorzitter Jo Vonken.
Het jubileumjaar is van start gegaan met de jaarlijkse carnavalsactiviteit Kwatsjebal, waaraan de
leden niet alleen muzikaal maar ook acterend een
steentje bijdragen. Ook heeft de fanfare een jubileumkalender uitgebracht. In het weekend van 30
juni tot en met 2 juli vinden in een feestpaviljoen
in Genhout diverse festiviteiten plaats zoals een
concours voor jeugdorkesten, een optreden
van de Schintaler, een receptie en een blaaskapellenfestival. Ook worden nieuwe kostuums
gepresenteerd en diverse jubilarissen gehuldigd.
Later in het jaar volgt nog een galaconcert in Asta
Cultuurcentrum in Beek. Hoogtepunt van de
jubileumfestiviteiten is echter het optreden van
Canadian Brass op zondag 2 april in Parkstad
Limburg Theater Heerlen.
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Utrecht beloont muziekverenigingen met visie
Een grensverleggend initiatief van de gemeente Utrecht. Twee amateurmuziekgezelschappen uit de stad worden de komende vier jaar niet gerangschikt
onder de Basissubsidie Amateurkunst, maar onder de Cultuurnota 2017-2020.
Voor de beide orkesten betekent dit een verveelvoudiging van hun jaarlijkse
subsidie. Over de achtergronden van deze ook voor de rest van de amateurwereld interessante ontwikkeling.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: AANLEVERING ZFC / GER WIJTSMA / FV MEDIA PRODUCTIES

Cultuurtempel TivoliVredenburg, poppodium
Ekko, het Centraal Museum Utrecht, het Nederlands Filmfestival en het Nederlands Kamerkoor. Zo maar een greep uit de 89 Utrechtse
organisaties die in het kader van de Cultuurnota
2017-2020 een subsidieaanvraag indienden
bij de gemeente Utrecht. Opmerkelijke namen
in dat bonte rijtje van cultuurinstellingen zijn
Harmonieorkest Vleuten en het Zuilens Fanfare
Corps. Twee amateurmuziekgezelschappen die

amateurorganisaties die in het kader van het
meerjarig cultuurbeleid in Utrecht een structurele meerjarensubsidie ontvangen. Het gaat
daarbij om aanzienlijke bedragen. Het HOV kan
tot en met 2020 jaarlijks 30.000 euro tegemoet
zien, terwijl het ZFC in deze periode 20.000
euro per jaar mag ontvangen. “Beide orkesten
vielen voorheen onder de basissubsidie voor
amateurkunsten”, zegt Charles van Zanten,
beleidsadviseur en projectleider cultuur van de

‘Om aan de nieuwe ambities
te kunnen voldoen, zijn er
bestuursleden nodig met
andere kwaliteiten’

Charles van Zanten: “Verenigingen zouden
meer moeten nadenken over hun rol in de

een beroep doen op een meerjarige subsidieregeling in het kader van de cultuurconvenant
2017-2020. De gemeenteraad heeft op advies
van de beoordelingscommissie de aanvraag van
beide amateurorkesten toegekend.
Harmonieorkest Vleuten (HOV) en het Zuilens
Fanfare Corps (ZFC) zijn daarmee de eerste
18

gemeente Utrecht. “Ze hebben echter een gedegen subsidieaanvraag ingediend, onderbouwd
met een aansprekend visiedocument voor de
komende vier jaar. Omdat daarin voldaan wordt
aan de uitgangspuntennotitie van de Cultuurnota 2017-2020 ontvangen zij een subsidie uit het
budget waar ook professionele instellingen een
bijdrage uit ontvangen.”

toekomst.”

Van Zanten legt uit dat in het kunstenveld de
scheiding tussen professionele kunsten en de
amateuristische kunstbeoefening steeds diffuser
wordt. De beide orkesten durven nu de uitdaging aan om als amateurorganisaties te worden

Harmonieorkest Vleuten wil met het geld cultuurparticipatie via de basisschool stimuleren.

gerangschikt onder de subsidievoorwaarden
voor een meerjarensubsidie 2017-2020. Ieder
vanuit hun eigen invalshoek hebben de twee
verenigingen de beoordelingscommissie ervan
weten te overtuigen dat ze in aanmerking komen
voor een hogere status op de subsidieladder. Van
Zanten: “De visie van deze orkesten reikt verder
dan alleen musiceren als hobby. Ook artistieke
kwaliteit en ontwikkeling, ondernemerschap,
innovatie, educatieve elementen en sociaal maatschappelijke aspecten nemen bij deze verenigingen een belangrijke rol in.”
Zo zet het HOV bijvoorbeeld hoog in op kwaliteitsontwikkeling zowel voor de diverse orkesten
binnen de vereniging als op individueel niveau.
Door de oprichting van een ouderenorkest biedt
de harmonie ouderen de kans om binnen de
constellatie van de vereniging te kunnen blijven
musiceren. Door een G-orkest in de structuur op
te nemen, staat het orkest ook open voor mensen met een beperking. Daarnaast presenteert
het A-orkest artistiek interessante programma’s
waarbij telkens nieuwe publieksgroepen worden

aangeboord. Van Zanten: “Er is aandacht voor
kwaliteit, diversiteit, continuïteit en verschillende
generaties, waarbij jong en oud elkaar kunnen
blijven ontmoeten. Al die initiatieven vinden plaats
binnen één organisatie. Het HOV is daarmee meer
dan een club waar mensen alleen bij elkaar komen
om voor de gezelligheid muziek te maken. Met een
bassisubsidie van 3000 euro kun je die ambities
niet realiseren.”
Het ZFC profileert zich met verrassende artistieke
producties voor een breed publiek. Daarbij kiest
het orkest vaak voor een thematische aanpak en
legt het verbindingen met andere kunstdisciplines.
“Het ZFC zet twee tot drie keer per jaar een interessante productie neer en gaat daarbij domeinoverschrijdend te werk”, legt Van Zanten uit. “Door
de luiken open te gooien en zich meer open te
stellen voor andere doelgroepen en nieuwe (artistieke) partners, heeft de vereniging zich vanuit een
multiculturele wijk weten te ontwikkelen tot een
snel groeiende muziekvereniging. Dat is meer dan
je van een fanfare zou mogen verwachten.”
De beide blaasorkesten nemen met de rangschik-

‘Ze hebben een gedegen
subsidieaanvraag ingediend,
onderbouwd met een aansprekend visiedocument’

king onder de criteria van de meerjarige cultuurnota ook een grotere verantwoordelijkheid op hun
schouders. Het is niet een kwestie van zomaar een
klinkend verhaal op papier zetten en vervolgens
de hand ophouden. Om het toegekende bedrag
veilig te stellen, moeten ze ieder jaar verantwoording afleggen. Aan de hand van de jaarrekening
en het jaarverslag wil de gemeente controleren
wat terecht is gekomen van alle hoge ambities.
Ook zullen ze halverwege de periode gevisiteerd
worden waarbij beoordeeld wordt of de in het
plan geschetste ambities, plannen en activiteiten
gerealiseerd zijn of kunnen worden. Dat betekent
dat ook organisatorisch en bestuurlijk de lat hoger
komt te liggen. Van Zanten: “Beide verenigingen
werken al heel zakelijk, maar zullen dat nu nog
groter en meer professioneler moeten aanpakken.
Dat betekent dat ze heel goed moeten nadenken
over hun organisatiestructuur. Veel verenigingen
worden nu nog bestuurd door vrijwilligers met
een soms jarenlange betrokkenheid en specifieke
kwaliteiten. Daar is helemaal niets mis mee. Dat
is ook een deel van de kracht van de sector, die
grotendeels zelfred- en -werkzaam is. Maar om
aan de nieuwe ambities te kunnen voldoen, zijn er
bestuursleden nodig met andere kwaliteiten die
meer aansluiten op de hedendaagse ontwikkelingen en zijn er wellicht andere organisatievormen
en overlegstructuren nodig.” Zo vragen volgens
Van Zanten zaken zoals financiën/boekhouding
(sponsorbenadering, subsidieverzoeken aan
fondsen en crowdfunding), maar ook aspecten
zoals logistiek, marketing en pr (databeheer en
-gebruik en sociale media) om bestuursleden
met andere competenties. Los daarvan wordt het
steeds moeilijker om vrijwillige bestuursleden met
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Het Zuilens Fanfare Corps profileert zich met verrassende artistieke producties.

de benodigde kwaliteiten te vinden. Van Zanten:
“Ondanks dat beide verenigingen al kwalitatief
goede bestuurders binnen hun muren hebben, zijn
ze zich hier terdege van bewust. Zo wil het ZFC
een verenigingsmanager aan te stellen. Dat betekent niet dat de inzet van vrijwilligers niet meer
nodig is. Integendeel, dat zal altijd zo moeten en
blijven in de amateurkunstsector. Dat is een enorm
maatschappelijk kapitaal dat we moeten koesteren.

‘Je maakt je
breder,
sterker en
zichtbaarder’
Maar op onderdelen zal de vereniging een andere
attitude moeten aannemen om hiermee voortvarend aan de slag te kunnen.”
Van Zanten vertelt wat voor de gemeente de aanleiding is geweest om de beide amateurverenigingen
onder de regels van het meerjarig cultuurbeleid
te scharen. “Al langer wordt gedacht hoe we in de
amateursector en de nieuwe ontwikkelingen daarin onderscheidend zouden kunnen subsidiëren.
Jaarlijks ontvangen circa 115 amateurorganisaties
een vaste basissubsidie van 3000 euro. Maar daar20

mee doe je geen recht aan verenigingen die zich
onderscheiden door een hoger ambitieniveau,
zowel organisatorisch, artistiek als sociaal maatschappelijk. Want ook verenigingen waar mensen
vooral voor de gezelligheid en sociale cohesie bij
zijn, ontvangen dat bedrag. Dat is niet logisch.
Een vast basissubsidiebedrag is al jarenlang een
vanzelfsprekendheid, maar wellicht is dat gezien
de ontwikkelingen niet meer van deze tijd. Het
doet ook geen recht aan verenigingen die de lat
op artistiek en sociaal niveau steeds hoger leggen
en daarin ook verdieping en verbreding zoeken.
Vandaar dat de mogelijkheid van een meerjarensubsidie gecreëerd is.
De rangschikking van de beide amateurorkesten
onder de Cultuurnota ziet Van Zanten vooralsnog als een pilot om op termijn te komen tot
een herijking van het beleid op het gebied van
amateurkunst en om te bezien of een andere wijze van subsidiëring van de amateurkunstsector
gewenst is. Hij hoopt tevens dat het andere
verenigingen, ook uit andere kunstdisciplines,
aanspoort om in de komende periode te onderzoeken of een meerjarensubsidie voor hen in de
toekomst tot de mogelijkheden behoort. “Dat
zou er op termijn wellicht toe kunnen leiden dat
we het budget voor de basissubsidie verdelen
onder die verenigingen die een gedegen, innovatief en uitdagend meerjaren visiedocument
ter beoordeling indienen. Als gemeente moet
je dan ook niet kinderachtig zijn en dat ook
honoreren.” Of het zover komt weet hij niet, en
uiteraard zal dat samen met de amateurkunstsector besproken en bekeken moeten worden.

Van Zanten stelt dat verenigingen sowieso meer
zouden moeten gaan nadenken over hun rol,
positie, betekenis en waarden in de toekomst. Een
toekomst die vele bedreigingen maar ook nieuwe
kansen en uitdagingen kent. Dat geldt niet alleen
voor verenigingen uit Utrecht maar voor de hele
amateurmuzieksector. Amateurkunstverenigingen zouden zich de komende tijd eens kunnen
oriënteren op het realiseren van bijvoorbeeld een
culturele community, waar mensen voor meer dan
alleen maar muziek maken terecht kunnen. Door
het aanbieden van domeinoverstijgende activiteiten zouden muziekverenigingen veel meer voor
de gemeenschap, maar ook voor zichzelf kunnen
betekenen. “Als je mensen met een beperking
ruimte biedt om muziek te maken, is er wellicht
sprake van muziektherapie en beweeg je je meteen
ook op het terrein van de gezondheidszorg. Zo zijn
er nog tal van verbindingen te leggen met andere
domeinen, zonder je eigen identiteit, kracht en
kwaliteit volledig overboord te moeten gooien.
Dat soort ontwikkelingen zouden ook goed zijn
voor het imago van de amateurmuzieksector. Je
maakt je breder, sterker en zichtbaarder. Je laat
je niet meer - zo als zo vaak - van een klagende
kant zien om maar meer geld te kunnen krijgen,
maar neemt een meer pro-actieve houding aan.
Daarmee draag je bij aan het realiseren van de
doelstellingen die de gemeente - casu quo de

KNMO: ‘Liever een
meer passender
instrument’
KNM-voorzitter Bart van Meijl is blij dat de
gemeente Utrecht amateurverenigingen serieus
neemt in haar cultuurbeleid.“De rol, positie en
waarden van muziekverenigingen zoals benoemd
door de gemeente Utrecht zijn ook onderdeel
van ons meerjarig beleidsplan en gelukkig ook
zichtbaar als ontwikkeling bij veel verenigingen
in Nederland.” De KNMO-voorman hoopt dat de
gemeente Utrecht nu ook echt werk maakt van
haar visie op amateurkunst.“Het is van belang
om amateurverenigingen meer continuïteit te
bieden en te zorgen voor een goede infrastructuur.
Een ontwikkeling naar een meerjarige financiering juicht de KNMO zeker toe. In hoeverre de
cultuurnotasystematiek de aangewezen manier
is, is de vraag. Mogelijk kan los van de cultuurnota
en de reguliere basissubsidie amateurkunst in
overleg met de sector worden gekeken naar een
passender instrumentarium, zodat alle amateurverenigingen in Utrecht hier baat bij hebben.”

samenleving - op cultureel en maatschappelijk
terrein voor zichzelf gesteld heeft.”
De twee verenigingen voelen de rangschikking
onder de Cultuurnota als een erkenning voor
hun werk in de afgelopen jaren. “Dit wordt door
ons gezien als loon naar werken”, zegt Robert
de Bruijne, voorzitter van HOV. “We hebben de
afgelopen jaren sterk ingezet op werken met op
een goed beleidsplan gebaseerde ontwikkellijnen.
Dit heeft geresulteerd in een sterk in de lokale
omgeving verankerde vereniging met vijf orkesten
en 185 leden, die als serieuze gesprekspartner en
speler van betekenis wordt gezien door gemeente,
culturele partijen en het onderwijs.” Het HOV zet
de toegekende gelden onder meer in voor actieve
wijkgerichte cultuurparticipatie, verdiepen van
de samenwerking met lokale cultuurpartners
in Vleuten en Leidsche Rijn, ontwikkeling van
nieuwe concepten voor verdiepen en verbreden
van publieksbereik (zoals een maatschappelijke
concertserie voor mensen die niet meer zelfstandig
naar een concert kunnen gaan) en de artistieke ontwikkeling van de vereniging zoals sectierepetities,
play-ins en jeugdmuziekdagen. Daarnaast wordt
een deel van het geld gebruikt voor Muziek is de
Basis!, een educatieprogramma in het primair onderwijs dat inmiddels al zes jaar op diverse scholen
in de omgeving loopt. “Dankzij deze subsidie en de
bijdrage vanuit de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen we met diverse scholen de komende
jaren dit project blijven aanbieden. Dat is goed
voor de scholen en goed voor de vereniging”, zegt
De Bruijne. Hij wijst erop dat de toekenning ook

gevolgen heeft voor de organisatie van de vereniging. Interne processen zullen nog beter dan nu al
het geval is op orde moeten zijn. “We moeten de
regels van de Governance Code Cultuur volgen, de
financiële administratie moet erop ingericht zijn
om achteraf verantwoording te kunnen afleggen
en we moeten klaar zijn om visitatiecommissies te
kunnen ontvangen. Dat vraagt dus ook iets van de
interne organisatie van de vereniging.”
De Bruijne is niet bang dat de vereniging de
komende vier jaar bezwijkt onder de druk om
maar vooral alle ambitieuze plannen te kunnen
waarmaken. Het geeft volgens hem juist alle
geledingen binnen de vereniging meer duidelijkheid. Iedereen weet waar hij de komende jaren aan
toe is. De Bruijne: “Het HOV was al gewend om
duidelijk planmatig te werken. Beleidslijnen waren
helder en daar werd op gestuurd. Het indienen van
een business- en activiteitenplan voor de komende
vier jaar inclusief een bijbehorende begroting
maakt dat je als vereniging gedwongen wordt om
grondig na te denken over je eigen ontwikkeling,
de rol van de vereniging in de samenleving en de
activiteiten die je wilt gaan neerzetten. Het biedt
het bestuur en de diverse commissies houvast en is
een leidraad waar ze zich op kunnen richten. Voor
het A-orkest weten we bijvoorbeeld al tot eind
2019 welke grotere optredens er aan komen. Maar
ook of we voor bepaalde zaken rekening hebben
gehouden met aanvragen bij fondsen. We ervaren
het niet zo zeer als druk, maar zien dit meer als
door onszelf gedefinieerde kaders waarlangs we de
ontwikkeling en positionering van de vereniging
verder vorm willen geven. Binnen deze kaders

Harmonieorkest Vleuten boort met artistiek interessante programma’s nieuwe publieksgroepen aan.

is nog voldoende ruimte voor de HOV-eigen
detailinvulling. Want één ding blijft overeind:
het HOV wordt geen bedrijf. Het is en blijft een
maatschappelijk betrokken vereniging waar we
niet alleen met ambitie muziek maken, maar ook
nadrukkelijk aandacht hebben voor sociale aspecten. Muziek maken en gezelligheid zijn in balans.”
Ook het ZFC ziet het besluit van de gemeente als
een beloning voor de investeringen in de afgelopen
jaren. “Het is vooruitstrevend van de gemeente om
als eerste amateurgezelschappen op te nemen in
de Cultuurnota”, merken voorzitter Maria Wüst
en artistiek leider Thijs Hazeleger op. “Het past natuurlijk ook bij de maatschappelijke ontwikkeling
waarbij het onderscheid tussen prof en amateur in
de kunsten niet meer vanzelfsprekend is en waarbij
steeds vaker samenwerking wordt gezocht. We zijn
er heel blij mee en voelen ons ook gewaardeerd
en gesteund in ons pionierswerk. We hebben de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd, zowel in de
artistieke als in onze organisatorische ontwikkeling. We hebben de fanfare echt vernieuwd. Dat
kunnen we nu uitdragen en met een groter publiek
delen. Deze structurele subsidie helpt ons voort te
bouwen op Fanfare 2.0 en ons verder te ontwikkelen naar Fanfare 2020.
Met de stevige financiële basis hoopt het orkest
nog meer innovatieve projecten op te zetten. Nu de
fanfare meer onderdeel van het culturele netwerk
in Utrecht vormt kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder worden versterkt en nieuwe samenwerkingen worden aangeboord. “Vanuit
onze basis Zuilen willen we voor de hele stad
relevant zijn”, zeggen de beide bestuurders. Diverse doelen komen nu binnen handbereik. Zo wil
de vereniging structureler samenwerken met professionals, zowel op het artistieke als het zakelijke
vlak. “Nieuw in onze aanpak wordt bijvoorbeeld
het werken met een producent bij grote producties
en de complexere projectbegrotingen. Verder
willen we artistiek interessante producties maken
vanuit lokale historie en hedendaagse thema’s,
stadse ambities verwezenlijken en tegelijkertijd
onze wortels in de wijk respecteren. Ook geeft het
ons nieuwe energie om aan ons communicatieplan
te werken en ons vriendennetwerk uit te breiden.”
Tegelijkertijd wil de vereniging ervoor waken dat
de belasting voor de leden om te kunnen beantwoorden aan de hoge ambities niet te groot wordt.
“Professionaliseren betekent nou net niet dat de
vrijwillige muzikanten de fanfare als werk moeten
gaan zien. Ook daarom investeren we in samenwerking met professionals en zoeken we steeds
de juiste balans tussen ambitie en speelplezier.
Alleen op die manier kunnen we onze artistieke en
muzikale kwaliteit blijven ontwikkelen.”
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EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE WERKEN VOOR HET KOMEND SEIZOEN:
A Tribute to Joe Cocker

Hoe

Een Joe Cocker medley met de songs With A Little Help from My Friends,
You Are So Beautiful, Unchain My Heart, Up Where We Belong, You Can
Leave Your Hat On.

Hoe is een nummer van zanger Nielson. Hij heeft deze zomerhit in 2012
samen met Miss Montreal (Sanne Hans) opgenomen. In 2014 kreeg het
nummer de 100% NL Award voor Hit van het Jaar. Zowel mét als zonder
zang uitvoerbaar!

Jubilee Vibrations

Slow Down

Diversen / arr. Steven Walker

Marco Pütz

Diversen / arr. Gerhart Drijvers

Diversen / Leon Vliex

Jubilee Vibrations is een solowerk voor vibraphone en orkest (harmonie,
fanfare en brassband). Het werk is opgedragen aan Sven Kiefer, een
bekende Luxemburgse multi-percussionist. Het stelt hoge eisen aan de
solist.

Slow Down was de Nederlandse bijdrage aan het Eurovisiesongfestival
2016 dat in Stockholm (Zweden) gehouden werd. Het lied werd
geschreven en gezongen door Douwe Bob en gaat over onthaasting in het
moderne drukke leven.

Via Belgica

March du Corps de la Garde GrandGrand
Ducale
Patrick Lux

Michèl Smeets

Via Belgica is een concertwerk geschreven ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van fanfare Victoria Rimburg. Het beschrijft de aanleg
en glorietijd van deze oude Romeinse handelsroute, die bij Rimburg
(Landgraaf) de grens met Duitsland overstak.

Deze prachtige mars is in opdracht van Amicale des Anciens Gardistes
gecomponeerd voor het Corps de la Garde Grand-Ducale in Luxemburg.

Kijk ook op de website:
www.bronsheim.nl

Like ons op Facebook
en maak kans op een gratis CD!!!
Boedapestlaan 217 • 3404 VC IJsselstein T +31 (0)30 265 73 09 • E info@bronsheimmusic.nl • I www.bronsheim.nl

Muziekvereniging

“CONCORDIA”
Schaijk

Het Oisterwijks Orkest (HOO) zoekt
orkestleider (m/v)

Muziekvereniging Concordia uit Schaijk zoekt voor haar
Fanfare-orkest op korte termijn een enthousiaste:

Het Oisterwijks Orkest (HOO) in Oisterwijk zoekt vanaf 21 april 2017
een orkestleider (m/v).

Dirigent
Het Fanfare-orkest (50 leden) van Concordia speelt sinds 2010 in de
3de divisie van de KNMO. De vereniging speelt een actieve rol in de
gemeenschap door muzikale bijdrages bij algemene festiviteiten en
jaarlijkse concerten. De Fanfareleden vinden het belangrijk om plezier te
beleven aan het musiceren op het hoogste niveau passend bij het orkest.

Wie zijn wij?
Het Oisterwijks Orkest in Oisterwijk is een eigentijdse en actieve muziekvereniging
voor enthousiaste en creatieve muziekbeoefenaars die hun muziekplezier graag delen
met anderen. Onze vereniging bestaat uit circa 35 leden.
Het Oisterwijks Orkest heeft als doel het verschaffen van ontspanning aan muzikanten
van alle leeftijden en het op een zo goed mogelijk niveau muziek maken in een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en muzikale ontwikkeling een
rol spelen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die:
• een opleiding HaFa-directie heeft afgerond
• goede sociale, educatieve en communicatieve vaardigheden heeft
• muzikanten van alle leeftijden en van verschillende niveaus kan motiveren en
inspireren openstaat voor vernieuwende concepten
• een juiste balans weet te vinden tussen ontspanning en muzikale ontwikkeling

Wij zijn opzoek naar een dirigent die:
• In het bezit is van een directiediploma HaFaBra
• Affiniteit heeft met het verenigingsleven
• Amateurmusici van ieder niveau weet te enthousiasmeren en te
motiveren
• Beschikbaar is op de donderdagavond als vaste repetitieavond
• De juiste balans kan vinden tussen gezelligheid en professionaliteit

De wekelijkse repetities zijn op vrijdagavond.

Solliciteren
Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan Het Oisterwijks Orkest,
t.a.v. het secretariaat, Spoorlaan 82B, 5061 HD Oisterwijk,
of per mail aan e-mailadres secretariaat@hetoisterwijksorkest.nl.

©BCM

U kunt tot uiterlijk 15 Februari reageren op deze advertentie door middel
van het opsturen van uw CV naar secretaris@concordiaschaijk.nl. Voor
Meer informatie zie ook onze website www.concordiaschaijk.nl

©BCM

Een proefdirectie kan deel uitmaken van de selectieprocedure

Nadere informatie
Sluitingsdatum van deze vacature is 20 februari 2017. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 06-46795295.

MAJORETTE/TWIRL REPORTAGE

Techniektraining
majorettes slaat aan
Om het niveau van de twirltechnieken naar een hoger plan te tillen, voegde het
kernteam Majorette van de KNMO in 2015 enkele nieuwe onderdelen toe aan
de wedstrijden voor majorettes. Een gouden formule, bleek tijdens de afgelopen
Nederlandse kampioenschappen in Waalwijk. Nog geen twee jaar na de
invoering werpt het systeem al zijn vruchten af.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Trainster Diana Lips van majorettegroep Les
Fleurs uit Stampersgat deed het afgelopen seizoen met zes pupillen mee aan majorettewedstrijden. Vier mochten er door naar het Nederlands
kampioenschap. “Dat zijn er meer dan in andere
jaren”, zegt Diana trots. “Ik schrijf dit toe aan de
training voor het Technisch Programma. Dat is
echt geweldig. Wat ze daarbij leren, nemen ze ook
mee in hun eigen show.”
Een voor een staan ze in hun flitsende pakjes
en met glittermake-up op hun gezicht in de rij
te wachten totdat ze aan de beurt zijn. De een
friemelt wat met haar handen, de ander kijkt wat
schuchter om zich heen. Geen wonder, deelname
aan het onderdeel Technisch Programma voelt
toch een beetje als een examen. Alle kandidaten
voeren ten overstaan van een jurylid een aantal
voorgeschreven technieken uit. Ieder onderdeel
wordt gewaardeerd met een rapportcijfer. Wie
voldoende punten heeft verzameld, mag doorstromen naar een hoger level.
Het Technisch Programma is een doorlopende
leerlijn om het technisch niveau van majorettes op
te schroeven. Het accent ligt op het correct aanleren van de basistechnieken van het twirlen. Dat
gebeurt aan de hand van een vastomlijnd stappenplan. Iedere deelnemer kan het programma in zijn
eigen tempo doorlopen. Het kernteam Majorette
heeft het onderdeel in 2015 als pilot ingevoerd.
Aanleiding was dat tijdens wedstrijden bleek dat de
twirltechniek vaak te wensen overliet. Deelnemers
pasten op jonge leeftijd al technieken toe waarvan
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ze de basisbeginselen nog niet onder de knie hadden. Ze sloegen als het ware stappen over.
Invoering van het Technisch Programma is een
prima initiatief, vindt jurylid Ria Spaan. Ze merkt
dat deelnemers aan dit onderdeel veel bewuster
met hun twirltechniek bezig zijn. “Het is heel
belangrijk dat je de basis goed beheerst. Dat werkt
straks ook door naar de dansroutines. Aan een
correcte technische uitvoering van twirltechnie-

ken ontbreekt het nogal eens. Het accent ligt vaak
te veel op dansen op muziek.”
Het Technisch Programma bestaat uit vier niveaus.
Elk niveau omvat een combinatie van verplicht
uit te voeren twirltechnieken. Deze technieken
moeten in een voorgeschreven volgorde worden
uitgevoerd. Per niveau is een lijst samengesteld
waarop de uit te voeren technieken in de verplichte
volgorde van A tot Z staan beschreven. Ook zijn op

het YouTube-kanaal van de KNMO voor ieder niveau demonstratievideo’s te downloaden. Daarop
is te zien hoe de verplichte technieken in de juiste
volgorde perfect uitgevoerd moeten worden. Het
Technisch Programma wordt uitgevoerd zonder
muziek. De deelnemer blijft tijdens de uitvoering
op een vaste plaats in de zaal staan. Elke kandidaat
kan de verplichte combinatie in zijn eigen tempo
uitvoeren. De opbouw van de programma’s is
voor ieder niveau hetzelfde. Telkens wanneer de
majorette naar een hoger niveau promoveert,
komen er nieuwe technieken bij. Vanaf niveau 3
dient de deelnemer 4 keer 8 tellen vrije inbreng
toe te voegen aan het programma. Het systeem is
daardoor zowel voor beginnende majorettes als
voor midden- of topklassedeelnemers interessant.
De jury maakt van ieder optreden een rapport
op waarin duidelijk wordt aangegeven welke
technieken nog voor verbetering vatbaar zijn. Elke
deelnemer is verplicht de juryrapporten te bundelen in een map die op elke wedstrijd vóór aanvang
van het Technisch Programma ingeleverd dient
te worden bij de jury. De jury bekijkt de eerder
behaalde resultaten en opmerkingen/verbeterpunten en kan zo de progressie van de kandidaat
volgen. Het jurylid schrijft aandachtspunten op
waar de deelnemer aan moet werken. Zo ontstaat
een soort leerlingvolgsysteem zoals dat ook in het
onderwijs toegepast wordt. Deelnemers promoveren naar een hoger niveau wanneer ze 85 of meer
punten behalen.
Opmerkelijk is dat het Technisch Programma
vooral in de noordelijke provincies populair is.
Hennie Haasjes, namens de Muziekbond Gelderland-Flevoland lid van het kernteam Majorette,
legt uit dat de methode niet alleen voor beginners
bedoeld is. Ook de al wat meer geroutineerde
meiden hebben er veel profijt van. “Het mooie
van dit systeem is dat ieder op zijn eigen niveau en
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in zijn eigen tempo kan groeien. Ze hebben steeds
een nieuw doel waar ze naar toe kunnen groeien.
Doordat ze telkens een stapje hogerop komen,
werkt het ook heel motiverend.” Hennie is zelf
instructrice bij de majorettegroepen De Bazuin
uit Meppel en Soli Deo Gloria uit Sint Jansklooster en ziet in de dagelijkse praktijk dat het niveau
bij deze clubs groeit. “Doordat ze de aangeleerde
technieken ook in hun routines voor het Artistiek
Programma toepassen, gaat het instuderen van
de shows veel vlugger. Kinderen die de basistechnieken goed beheersen, groeien sneller in hun
verdere ontwikkeling.”
Ook Diana Lips ziet bij haar leerlingen de
tijdens de aparte training voor het Technisch

Programma aangeleerde vaardigheden terug in
de shows. “Het leert hen om bewust bezig te zijn
met de baton en hun lichaam. Dat zie je meteen
terug in de shows.” Om een maximaal resultaat
te bereiken, is het volgens Diana wel zaak om
de training daarop in te richten. “In de normale
trainingen voor de shows kom je er niet aan toe
om zo gericht met twirltechnieken bezig te zijn.
Je moet de trainingen daar speciaal voor indelen.
We hebben de training verdeeld in twee blokken.
In het ene uur werken we met vier solisten aan
het Artistiek Programma en het andere uur aan
het Technisch Programma. Dat gaat prima. En
de resultaten zijn er naar. Ik ben helemaal kapot
van dit systeem.”

In Klankwijzer van november meldden we dat
de KNMO dit jaar gaat samenwerken met de
Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB). Beide
organisaties gaan onder meer gezamenlijke wedstrijden op touw zetten. Het plan is om tijdens
deze gecombineerde wedstrijden het Technisch
Programma van de KNMO samen te voegen met
wedstrijdonderdelen van de NTSB.

Voor de uitslagen van het NK Majorettes 2016 zie
de uitslagenpagina’s elders in deze uitgave.
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Brabant breekt records
met flexibele examens
Kunstbalie en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) hebben
afgelopen jaar vijftig procent meer muziekexamens afgenomen. Dat is het
resultaat van een samenwerkingsverband tussen diverse kunstorganisaties en
gemeenten in Noord-Brabant dat muziekleerlingen in staat stelt om op flexibele
wijze muziekexamens te kunnen afleggen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING KUNSTBALIE

Muziekleerlingen uit Noord-Brabant kunnen
op examen gaan wanneer het hen uitkomt en
op een locatie die voor hen het meest geschikt
is. Ze kunnen zich op de website van Kunstbalie
zelf voor het examen inschrijven. Behalve dat
de leerling kan aangeven voor welke opleiding
hij examen wil doen, kan hij ook aanvinken
wanneer en waar hij zijn proeve van bekwaam-

heid wil afleggen. Daarbij heeft hij de keuze
uit twintig data voor praktijkexamens en tien
data voor theorie-examens. Ook de locatie kan
de kandidaat zelf kiezen. Op zestien plaatsen
verdeeld over de hele provincie worden van tijd
tot tijd examens afgelegd. Combineren kan ook.
Zo kan een leerling bijvoorbeeld het theorie-examen in het gemeenschapshuis De Borgh in

Budel afleggen en later een keer het praktijkexamen bij Kunstbalie in Tilburg.
Vrijheid, blijheid dus en het werkt. Alleen al
Kunstbalie noteerde afgelopen jaar een verdubbeling van het aantal examens. “Normaal doen
we er 500 tot 600. In 2016 gingen we over de
1000 heen. Met de BBM samen komen we aan
zeker 2000 examens”, zegt Frank de Jong, namens Kunstbalie mede-initiator van het systeem.
Muziekleerlingen kunnen opgaan voor alle door

‘Ik denk dat het
voor andere
regio’s goed te
kopiëren is’

Tom Mathijssen tijdens zijn C-examen, met docente Marjolein Damen en gecommitteerde Ad
van Dun als oplettende toehoorders.
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de KNMO en Cultuurconnectie erkende muziekexamens. Daarbij worden de eisen van het
raamleerplan hafabra-opleidingen voor blazers
en slagwerkers en het modulaire raamleerplan
slagwerkopleidingen gehanteerd. Nieuw is dat
in samenwerking met de Federatie van Amateur
Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) ook strijkers examen kunnen doen.
Voor het opzetten van het netwerk hebben

Dankzij een netwerk van examenlocaties kunnen leerlingen in Noord-Brabant examen doen
waar en wanneer het hen uitkomt.

Kunstbalie en de BBM overeenkomsten gesloten
met diverse partners. Dat zijn niet alleen kunstinstellingen, maar ook een aantal gemeenten.
Zij zorgen onder meer voor een geschikte locatie
en stellen een coördinator aan om de plaatselijke
organisatie in goede banen te leiden. “Gemeenten vinden het interessant om op de provinciale
kaart te staan als locatie voor muziekexamens
om aan te geven dat ze hun inwoners deze faciliteit aanbieden”, zegt De Jong.
Door het wegvallen van een aantal muziekscholen moesten muzikanten voor hun examen naar
Kunstbalie in Tilburg. Dat gold ook voor leerlingen die een opleiding volgden via de vereniging
of bij een privédocent. De samenwerking houdt
in dat leerlingen bij alle partners uit de overeenkomst examen kunnen doen, ongeacht of ze er
les krijgen of niet.
De culturele partners bieden hiermee tevens de
talloze leerlingen die buiten verenigingsverband
of de muziekschool les volgen de kans om een
landelijk erkend diploma te halen. Doordat deze
‘zwevende’ muzikanten hierdoor uit de anonimiteit treden, kunnen ze tevens in contact gebracht
worden met muziekverenigingen om hun hobby
wellicht in verenigingsverband voort te zetten.
De Jong: “Er doen nu leerlingen examen die nog

geen binding hebben met een vereniging. Examen doen volgens de raamleerplannen kan voor
hen een stimulans zijn om zich aan te sluiten bij
een vereniging.”
Behalve Kunstbalie maken de Muzelinck Oss,
Kunst & Co Uden, CKE Eindhoven, Phoenix

centra voor de kunsten. Al decennia bestaande
contacten van onze lidverenigingen met deze
instellingen vielen zo maar weg. Verenigingen
kwamen er plots alleen voor te staan en kregen er
weer een extra zorg bij. Ook de mogelijkheid om de
kwaliteit van bestaande muziekopleidingen te
toetsen met examens op basis van de raamleerplannen kwam plotseling op de tocht te staan.
Tevens ontstond hier en daar wildgroei in opleidingen en examinering en om daar wat aan
te doen zijn wij een samenwerking aangegaan
met Kunstbalie. Daar waar veel gemeentes
kunstencentra niet meer wilden subsidiëren
bleek men gelukkig wel bereid om structureel
medewerking te verlenen aan en te investeren
in provinciale examenplaatsen.”
Van de Meulenreek hoopt het systeem stap
voor stap te kunnen uitbouwen naar een
provinciale dekking van de examenplaatsen.
Verheugend is ook dat de FASO erg ingenomen is met deze ontwikkelingen en graag wil
meeliften. Van de Meulenreek verwacht dan
ook dat het aantal muziekexamens de komende
jaren nog meer zal toenemen. “Er is recent een
intentieverklaring getekend door genoemde
Brabantse spelers, inclusief FASO, op grond
waarvan we - mede dankzij het door Kunstbalie
ontwikkelde en bekostigde slimme softwaresysteem - in een periode van twee tot drie jaar alle
muziekexamens in de provincie Noord-Brabant
op een flexibele manier kunnen aanbieden aan
onze Brabantse amateurmuzikanten.”
Behalve Kunstbalie en de BBM stond ook
de KNMO (mede namens de Regiegroep

‘Gemeenten vinden het
interessant om op de
provinciale kaart te staan’
Cultuur Veghel, Stichting Muziekactiviteiten
Grensland Budel, ’t Rondeel Woudrichem, De
Schattelijn Geertruidenberg en de gemeenten
Laarbeek, Deurne, Bladel en Steenbergen deel
uit van het netwerk.
BBM-voorzitter Joop van de Meulenreek is blij
met de medewerking van de gemeenten. “De
bij de BBM aangesloten verenigingen zijn de
afgelopen jaren hard geraakt door het wegvallen
van subsidies van veel gemeentes op Brabantse

Opleidingen Amateurmuziek) twee jaar
geleden aan de wieg van het systeem. Daarbij
is afgesproken dat Brabant als pilot dient en
dat de werkwijze op termijn ook in de rest van
het land wordt geïntroduceerd. De Jong: “Er
zijn provincies waar de examinering in het muziekonderwijs goed geregeld is. Maar er zijn
ongetwijfeld ook provincies die baat zouden
hebben bij een dergelijk systeem. Ik denk dat
het voor andere regio’s goed te kopiëren is.”
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‘We zijn op de
goede weg’
Johan Oegema was in vele functies bestuurlijk actief binnen de amateurmuziekwereld. Scholing van jonge muzikanten was het stokpaardje van de in Friesland
geboren en in het Overijsselse Wijhe wonende bestuurder. Op de valreep van
2016 nam hij afscheid als voorzitter van Overijsselse Bond van Muziekverenigingen. “Een goede muziekopleiding vormt de basis van een muziekvereniging.”
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

“We zijn op dit moment op de goede weg. Dat is
de verdienste van de KNMO en voorzitter Bart
van Meijl in het bijzonder. Ik hoop dat de regeling Impuls Muziekonderwijs echt haar vruchten
gaat afwerpen. Ik zie al een hoop dingen die
daaruit voortvloeien.” Johan Oegema ziet de
toekomst van de amateurmuzieksector met
vertrouwen tegemoet. De 72-jarige Overijsselaar constateert dat de vlag er op dit moment een
stuk beter bijhangt dan enkele jaren geleden. “In
mijn eigen regio Salland is een heel muzieknetwerk opgezet dat iedere week met aanhangers
vol instrumenten de scholen bezoekt. Ook op
andere plaatsen is dit opgepakt. Dat zijn goede
ontwikkelingen.” Hij hoopt dat het niet blijft bij
een tijdelijke opleving. Om de continuïteit te
waarborgen, zijn volgens de scheidend voorzitter nog wat meer stappen nodig. “Het moet wel
door blijven gaan en niet stoppen als het potje
straks leeg is”, merkt hij op. Muziekbeoefening is
steeds vaker onderdeel van de politieke agenda.
Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar.
Steun vanuit de politiek zal volgens Oegema ook
hard nodig zijn om de huidige ontwikkelingen
een vervolg te kunnen geven. “Muziek moet echt
terug in het onderwijs”, stelt hij. “Het moet met
name weer een onderdeel worden op de Pabo.
Je hebt in het basisonderwijs docenten nodig
die dat goed kunnen brengen. Daar schort het
nu nog aan. Als muziek op school gedoceerd
kan worden, wordt het ook financieel draaglijker voor ouders. Nu moeten voor muziekles
vaak nog gekwalificeerde docenten ingehuurd
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Scheidend OBM-voorman
Johan Oegema: “Ik zie
goede ontwikkelingen.”

worden. Dat kost extra geld. Om muziek als
doorlopende leerlijn te realiseren, hebben we
het ministerie nodig. Maar ook provinciebesturen kunnen er aan bijdragen dat kinderen weer
muziek gaan maken. Ik heb diverse keren van de
gelegenheid gebruik gemaakt om bij de provincie in te spreken over de meerjarige cultuurnota.
Daarbij heb ik ervoor gepleit om de komende
vier jaar flink wat geld opzij te zetten voor de
amateurmuziekwereld. Ik merk dat de politiek
daar meer ontvankelijk voor is dan pakweg vijf of
zes jaar geleden. Het CDA als grootste partij in
de provincie streeft dat ook na. Het voordeel is
dat Ank Bijleveld, de commissaris van de Koning
in Overijssel, een fervent muziekliefhebber is.
Het scheelt als politici het belang van muziekbeoefening en onze sector onderkennen.”

raakte hij bestuurlijk actief in de muziekwereld.
“Scholing van jonge muzikanten heeft mij altijd
getrokken. Het is van essentieel belang voor
de muziekwereld. Goed opgeleide muzikanten
vormen de basis van het orkest. Binnen de
Wijhese Harmonie verzorgde ik het hele opleidingsgebeuren. Gelukkig heeft dat in de loop
van de jaren vanuit de bonden en via landelijke
instituten zoals het NIB en Unisono goede
vormen aangenomen. We kunnen ons gelukkig
prijzen dat in Overijssel ieder jaar nog steeds
een kleine 500 jongelui examen doen. Dat is
zeker niet slecht.”
Via zijn activiteiten als opleidingscoördinator
bij de Wijhese Harmonie kwam hij in 2000 ook
bestuurlijk in aanraking met de toenmalige

‘Er is een groot verschil in
mentaliteit tussen
muzikanten en sporters’
Johan Oegema is geboren in Friesland, maar
woont inmiddels 45 jaar in Overijssel. Hij
kwam al op jonge leeftijd in aanraking met
muziek. “Mijn vader had een kruidenierszaak
in Oenkerk. Daar werkte - zoals ze dat in die tijd
noemden - een knecht. Die speelde bugel bij
De Bazuin in Oenkerk, destijds nog een fanfare.
Dat leek me ook wel wat. Zo ben ik in 1953 op
achtjarige leeftijd op bugel begonnen.”
Toen hij na zijn studie aan de Hogere Zeevaartschool als scheepswerktuigkundige ging
varen bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij in Amsterdam kwam zijn
muzikale loopbaan tijdelijk op een zijspoor te
staan. Negen jaar voer hij op zeeën in Noorden Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en de
Middellandse Zee. Eenmaal weer vaste grond
onder de voeten ging hij aan de slag bij de
elektriciteitscentrale in Zwolle. In de functie
van general manager van een aantal WarmteKrachtCentrales (WKC’s) bij Essent ging hij
met pensioen.
Bij de Wijhese Harmonie uit het Overijsselse
Wijhe nam hij als trompettist ook muzikaal
de draad weer op. Door zijn werkzaamheden
als opleidingscoördinator bij de harmonie

KNFM. Naast de functie van examensecretaris
vertegenwoordigde hij zijn provincie onder
meer in de doelgroep Blaasmuziek. Zo raakte hij
betrokken bij de diverse fusie- en reorganisatietrajecten. Een periode waar hij met gemengde
gevoelens op terugkijkt. “Uiteindelijk is er toch
die ene organisatie uitgekomen waar we uiteindelijk allemaal voorstander van waren. Maar het
ging me veel te langzaam. Het was in en in triest
dat het een paar keer geknapt is op de poppetjes.
Het doet er niet toe van welke bond die waren,
iedereen had net zoveel boter op het hoofd.”
Binnen de toenmalige gezamenlijke commissie
Blaasmuziek van de KNFM/VNM stond Oegema aan de wieg van diverse belangrijke projec-

Johan Oegema hoopt dat zich opvolgers
blijven aandienen die de kar willen trekken.

ten. Zo was hij onder meer actief betrokken bij
de totstandkoming van de nota Groei en Bloei
van de Blaasmuziek en de European Championship for Wind Orchestras (ECWO). In 2013
werd hij gekozen tot voorzitter van de afdeling
Overijssel van de KNFM. Bij de fusie een jaar
later volgde zijn benoeming tot voorzitter van
de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen
(OBM). Oegema vindt de constructie die bij de
samenvoeging uit de bus is gekomen verre van
optimaal. Toch kan hij er mee leven. “Je loopt
binnen deze constellatie het gevaar dat als op
landelijk niveau een bepaalde richting wordt
voorgesteld, één bond zich beroept op zijn zelfstandigheid en de andere kant opgaat. Daar hou
ik niet van. Het gaat erom dat we met zijn allen

Jack Stolp nieuwe voorzitter van de OBM
Jack Stolp uit Tubbergen is de nieuwe voorzitter van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM).
Hij volgt Johan Oegema op, die bij zijn afscheid werd benoemd tot erelid van de OBM. Stolp (61), geboren in
het Limburgse Schinveld, is al vele jaren actief in de muziekwereld. Hij begon zijn bestuurlijke loopbaan in de
muzieksector als voorzitter van de Dr. Schaepman-Harmonie uit Tubbergen. Hij is voorzitter van de Federatie
van Muziekgezelschappen Tubbergen en was lid van de provinciale werkgroep die de totstandkoming van de
KNMO voorbereidde. Stolp is verder bestuurlijk actief voor de Samenwerkende Amateur Muziekorganisaties
(SAM) Overijssel. Samen met Johan Oegema richtte hij in 2014 de OBM op.
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Johan Oegema wordt door voorzitter Ellen Punte van de concourscommissie in Enschede bedankt voor zijn inzet voor de OBM.

hetzelfde doel nastreven en de amateurmuziek
naar een zo hoog mogelijk peil toe brengen.
En dat mensen plezier hebben in musiceren
met elkaar.”
De scheidend OBM-voorman zou liever een
eenvoudiger organisatievorm zien met een
kleiner algemeen bestuur. De huidige structuur
ziet hij als een poldermodel. Een aanpassing
van dit model kan op termijn niet uitblijven.
Oegema: “Nu zijn de voorzitters van de bonden,
de voorzitters van de doelgroepen en vertegenwoordigers van de categorale onderdelen
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Dat
zijn al vlug een man of twintig. Dat hoeft voor
mij niet. Dat leidt tot lange vergaderingen en
Babylonische spraakverwarringen. Dat zou heel
anders kunnen. Het huidige model is toch meer
een compromis geweest om uiteindelijk samen
te komen. Of een bijstelling van de structuur
echt moet leiden tot een ongedeelde vereniging
zonder zelfstandige bonden is de vraag. Maar het
zou wel eenvoudiger moeten.”
Johan Oegema was twaalf jaar raadslid voor het
CDA in Wijhe en later Olst-Wijhe. Ook is hij al
vele jaren bestuurlijk actief binnen de wielerwereld. Onder meer was hij betrokken bij de
bestuurlijke vernieuwing van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Voor zijn ge-

drevenheid en inzet ontving hij bij zijn afscheid
als voorzitter van het district Oost het Gouden
Wiel, één van de hoogste onderscheidingen van
de wielrenunie. Tegenwoordig is hij coördinator

‘Muziek moet
weer een
onderdeel
worden op
de Pabo’
van de Baancommissie van de wielrenbond. “Er
is een groot verschil in mentaliteit tussen muzikanten en sporters”, merkt hij op. “Sporters zijn veel
individualistischer ingesteld. Daar kom je in de
muziekwereld natuurlijk niet ver mee of je moet
je willen toeleggen op solistenconcoursen. Over
het algemeen zijn wedstrijdsporters ook veel meer
prestatiegericht dan muzikanten. In grote lijnen
kun je stellen dat tachtig procent van onze muziekverenigingen gezelligheidsverenigingen zijn in de

goede zin van het woord. Maar ze zijn niet enorm
ambitieus om het hoogste niveau te bereiken. Bij
het wielrennen is dat het omgekeerde. Je gaat niet
naar een wedstrijd om na afloop te zeggen: ik heb
lekker meegefietst vandaag.”
Muziek heeft een groot deel van zijn leven
beheerst en doet dat nog steeds. Hij is muzikant
in hart en nieren. Oegema: “Muziek is emotie.
Je kunt je hele ziel en zaligheid in de muziek leggen. Tegelijkertijd kan muziek voor ontspanning
zorgen. Als je een stressvolle en drukke dag hebt
gehad en je gaat ’s avonds naar de repetitie ben je
alles kwijt. Muziek roert mensen soms spontaan
tot tranen. Het doet iets met je.” Hoewel hij al
bijna twee jaar geleden bekendmaakte dat hij
ermee zou stoppen, had hij zich zijn afscheid
wel anders voorgesteld. Vorig jaar zomer werd
bij hem kanker vastgesteld. Toch wil hij graag
vanaf de zijlijn nog lang hand- en spandiensten
kunnen verrichten voor de bond. “Ik hoop dat
we in Overijssel een bloeiend verenigingsleven
blijven houden en dat er telkens weer bestuurders opstaan die de kar willen trekken. Daar valt
of staat veel mee. Als het me gegeven is wil ik
nog graag als adviseur of als ambassadeur bij de
muziekwereld betrokken blijven. En ook hoop
ik zelf nog lang muziek te kunnen blijven maken.
Ook al kan dat nu nog even niet.”
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Bugel in de spotlights
I love my Flugelhorn is zaterdag 25 februari de titel van het afsluitende concert tijdens de Dag van de
Bugel in Lutjegast. Initiatiefnemer Jappie Dijkstra wil met deze manifestatie de bugel in de etalage zetten.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Dijkstra komt het dagelijks in zijn lespraktijk
tegen: het geluid van de bugel heeft een grote
aantrekkingskracht op kinderen. Toch moet

De bugel verdient meer aandacht.

deze creatie van Adolphe Sax het in populariteit
afleggen tegen andere koperblaasinstrumenten.
“Bij een instrumentenoriëntatie op de basisschool omschrijven veel kinderen de bugeltoon
als een warm geluid. Kinderen van deze leeftijd
hebben dus wel degelijk belangstelling voor het
instrument. De bugel verdient dan ook meer
aandacht.”
Dijkstra is initiatiefnemer van de Dag van de
Bugel. Door de bugel voor het voetlicht te
halen, hoopt hij een steentje bij te dragen aan
het behoud van de fanfarecultuur. Ook wil hij
met de manifestatie aandacht vragen voor het
repertoire voor bugels. Dijkstra: “Voor trompet,
trombone, hoorn, tuba, saxofoon en slagwerk is
een breed scala aan repertoire beschikbaar. Voor
de bugel schrijft een enkele componist wel eens

een solistisch werk, maar in ensembleverband is
weinig voorhanden.”
Centrale thema’s tijdens de bugeldag in
dorpshuis Kompas in Lutjegast zijn educatie,
kwaliteit, vernieuwing en met elkaar delen. ‘s
Middags zijn er workshops voor beginnende tot gevorderde bugellisten, met aandacht
voor blaastechniek, ademhaling, inblazen etc.
Tijdens het slotconcert (19.45 uur) klinkt de
première van het werk Prayer and Answer dat
Rob Goorhuis in opdracht van Dijkstra schreef
voor dubbelkorig bugelensemble. Medewerking
verlenen muziekvereniging Oranje Grootegast,
koperensemble Fryslân Brass, enkele bugelensembles en verschillende bugelsolisten uit de
noordelijke provincies. Aanmelden kan nog via:
jkuipers23@gmail.com.

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Slag aan de Somme met livemuziek
Het project Somme 100 Film wil tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 de historische film The Battle of the
Somme wereldwijd honderd keer vertonen met livemuziek. Op 5 en 11 maart is de film in Groningen
en Smilde te zien met muzikale omlijsting door het gelegenheidsorkest Somme 100 Noord.
TEKST: ONZE REDACTIE

De strijd aan de rivier de Somme in
Noord-Frankrijk tussen Britse en Franse troepen
aan de ene kant van het slagveld en de Duitsers
aan de andere kant eiste een miljoen slachtoffers.
In de zomer van 1916 maakten Geoffrey Malins
en J.B. McDowell filmopnames tijdens de voorbereidingen en de eerste dagen van deze veldslag. De stomme film, die een realistisch beeld
schetst van het dagelijks leven van de soldaten
aan het loopgravenfront, trok wereldwijd volle
zalen. Het Imperial War Museum in Londen gaf
in 2006 opdracht om het filmmateriaal te restau-
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reren en vroeg componiste Laura Rossi om de
beelden van muziek te voorzien.
Vorig jaar - honderd jaar na de Slag aan de
Somme - bundelden het museum en uitgeverij
Faber Music de krachten in het project Somme 100 Film. Doel is om wereldwijd honderd
filmvertoningen te realiseren waarbij de muziek
van Laura Rossi live gespeeld wordt. De vereniging Muziek met Meer brengt de productie
naar Nederland. Zondag 5 maart (15.30 uur)
wordt de film vertoond in het Grand Theatre in
Groningen en zaterdag 11 maart in de Koepel-

kerk in Smilde. Onder leiding van dirigent Hildo
Flierman begeleidt een projectorkest, bestaande
uit muzikanten van amateurblaasorkesten uit
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en
Gelderland, aangevuld met enkele professionele
strijkers, de beelden met muziek. Donderdag
16 maart wordt het project op Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen afgesloten.
Daarbij worden fragmenten die niet in de
uiteindelijke film zijn gemonteerd vertoond met
muziek van leerlingen van de school. Informatie:
somme100noord.jimdo.com.

ALGEMEEN NIEUWS

Operadiva Miranda van
Kralingen in jury WMC
De organisatie van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade heeft de
juryleden voor de wedstrijden in de diverse disciplines bekend gemaakt. Vooral
de lijst van juryleden voor de Concertdivisie levert enkele verrassende namen op.
Zo zal onder meer mezzosopraan Miranda van Kralingen deel uitmaken van het
juryteam in de secties harmonie en fanfare.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: PR MIRANDA VAN KRALINGEN

Het WMC heeft voor de 18e editie van 6 tot en met 30 juli enkele wedstrijdformats aangepast. Muziekmagazine Klankwijzer heeft aan deze veranderingen in de afgelopen edities al ruim aandacht besteed. Volgens het WMC
zijn nieuwe ontwikkelingen in de verschillende sectoren enerzijds en de
evaluatie van de wedstrijden in 2013 anderzijds de aanleiding geweest voor
de reglementaire vernieuwingen. De meest in het oog springende wijziging
is doorgevoerd bij de harmonieën en fanfares in de Concertdivisie. Bij de
beoordeling van de kandidaten in deze klasse worden straks ook niet-muzikale elementen meegewogen. Deze make-over heeft ook gevolgen voor
de samenstelling van het juryteam. Het WMC heeft hiervoor vijf juryleden
aangetrokken die niet alleen over een zeer brede muzikale ervaring beschikken, maar ook afkomstig zijn uit een specifiek vakgebied. Als specialist op het
gebied van muziekdramatische en extra-muzikale elementen is dat Miranda
van Kralingen. De Nederlandse mezzosopraan is niet alleen een succesvolle
operazangeres, maar staat ook bekend vanwege haar grote acteertalent. Ook is
ze een veelgevraagd concertzangeres en werkt ze samen met diverse kamermuziekensembles. Miranda van Kralingen zong het Ave Maria van Schubert
tijdens de huwelijksvoltrekking tussen prins Willem-Alexander en prinses
Máxima in 2002. Het juryteam in de Concertdivisie sectie harmonie/fanfare
bestaat verder uit symfonisch dirigent Ed Spanjaard, de Britse euphoniumsolist Steven Mead, de Amerikaanse blaasorkestdirigent Eugene Corporon en
de Belgische componist Jan Van der Roost. Onafhankelijk juryvoorzitter is
Jan van den Eijnden.
De samenstelling van de juryteams in de overige disciplines:
CONCERTWEDSTRIJDEN BLAASORKESTEN:
HARMONIEËN EN FANFARES: Eerste divisie: Rob Goorhuis, Douglas
Bostock (Verenigd Koninkrijk), Miguel Etchegoncelay (Argentinië). Tweede
en derde divisie: Durk Lautenbach; Frank De Vuyst (België), Heiko Schulze
(Duitsland). BRASSBANDS: Championship Division, verplichte werk:
Rob Goorhuis, Michael Bach (Zwitserland), Edward Gregson (Verenigd
Koninkrijk); gekozen programma: Jan de Haan, Edward Gregson (Verenigd
Koninkrijk); Karl Ole Midtbo (Noorwegen). Eerste divisie: Oliver Waespi
(Zwitserland), Jan de Haan, Karl Ole Midtbo (Noorwegen). Tweede en derde

divisie: Kevin Houben (België), Hannes Buchegger (Ooustenrijk), n.n.t.b.
CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES:
Henk Smit, Peter Vulperhorst, Simone Rebello (Verenigd Koninkrijk), Linda
Moorhouse (Canada), Ruud Böhmer (NL).
MARS- MARSPARADE- EN SHOWWEDSTRIJDEN:
Marswedstrijd: Henk Smit, Ruud Böhmer, Gary George (Verenigd Koninkrijk); Václav Blahunek (Tjechië). Marsparade- en Showwedstrijden: Ruud
Böhmer, Peter Vulperhorst, George Oliviero (Verenigde Staten), Linda
Moorhouse (Canada), Gary George (Verenigd Koninkrijk), Nipath Kanchanahuth (Thailand).
35

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE

Voorwaarts, mars voor

tambour-maîtrecursus 2.0
De inrichting van een landelijk kenniscentrum voor alles wat met exercitie te maken heeft. Met dat doel voor ogen gaan de tambour-maîtres van de diverse militaire orkesten zich inzetten om hun kennis en ervaring te delen met de (amateur)
muziekwereld. De eerste aanzet is het opstarten van een tambour-maîtrecursus in
een eigentijds concept.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Max Knappstein luistert naar de instructies van cursusleider Roland Grootenboer.

Sander de Vries is pas aangesteld als tambour-maître van de Koninklijke Biltse Harmonie. Toch heeft hij ook al meteen zijn opvolger
meegenomen naar de eerste les van de nieuwe
tambour-maîtreopleiding van de Muziekbond
Gelderland-Flevoland (MBGF). De twaalfjarige
slagwerker Max Knappstein plaatste een filmpje
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op het internet hoe hij tijdens de muziekles voor
de gein zijn medecursisten in de houding zette. De
natuurlijke wijze waarop hij dat deed, liet zien dat
Max wel eens een geboren leider zou kunnen zijn.
Reden voor Sander om Max te vragen met hem
mee te gaan naar de nieuwe tambour-maîtrecursus van de MBGF. Daar had de jeugdige muzikant

meteen oren naar. “Het lijkt me geweldig om voor
het korps te lopen”, zegt hij aan het begin van de
opleiding. “Als tambour-maître kun je het korps
sturen. Dat lijkt me echt gaaf.”
Aan enthousiasme is bij de aftrap van de nieuwe
tambour-maîtrecursus van de MBGF geen gebrek.
Maar liefst 19 kandidaten zijn al vroeg uit de veren

gekomen om in Gebouw De Brink in Loenen te beginnen aan een tien zaterdagen durende opleiding
voor tambour-maître. Ze komen uit alle delen van
het land. Uit Groningen, Noord-Brabant, Utrecht,
Gelderland, Overijssel, Drenthe en Noord-Holland. Een opvallend gemêleerd gezelschap, ook wat
leeftijd en geslacht betreft. Want het clichébeeld
dat een tambour-maître een rijk besnorde kerel
van middelbare leeftijd met het postuur van een
tweedeurs kleerkast moet zijn, is al lang achterhaald. “Nee hoor”, zegt Rianne van Binsbergen (17)
van drumfanfare Scouting Zetten Band. “Je moet
natuurlijk wel weten wat je wilt. Als je zekerheid
uitstraalt, kun je ook als jonge meid de rol van
tamboer-maitre vervullen.” Jantine Holtland (19)
van muziekvereniging Woudklank uit Grootegast is
het met die stelling eens. “Ik doe aan deze opleiding
mee om alles goed te leren zodat ik de materie goed
beheers. Daarmee ontwikkel je je zelfverzekerdheid. Als tamboer-maitre geef je toch een beetje
leiding aan een groep. Als je goed weet hoe alles
moet en dit ook goed weet over te brengen, voel je
ook zekerder in die functie.”
Drijvende kracht achter de nieuwe tambour-maîtreopleiding in Gelderland is Marc
Gouswaart, tambour-maître van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Hij vertelt dat
de gezamenlijke tambour-maîtres van Defensie al
jaren een hecht team vormen. Ze komen regelmatig

Negentien kandidaten begonnen in Loenen aan de nieuwe modulaire tambour-maîtreopleiding.

die dieper ingaat op de materie en ook bredere
informatie geeft over het tambour-maîtrevak. De
nieuwe opleiding in Loenen geldt als pilotproject, worden nog alle modules achtereenvolgend
worden aangeboden. Maar in de toekomst is het
de bedoeling dat er een meerjarenkalender wordt
samengesteld waarop de diverse modules verspreid
over het hele jaar en mogelijk ook verspreid
over het hele land worden gegeven. Gouswaart:
“Belangstellenden kunnen dan inschrijven voor de
verschillende modules wanneer het hen uitkomt.
Ze kunnen ervoor kiezen om wanneer het vanwege
studie, werk of optredens niet lukt om alle modules
aaneensluitend te volgen, onderdelen op een later
tijdstip te volgen.”

‘We gaan niet vertellen hoe
het moet, maar hoe het kan’
bijeen om alles wat met het vak van tambour-maître te maken heeft te bespreken. Een regelmatig
terugkerend thema daarbij is het opleiden van de
eigen opvolgers. “Mijn collega’s en ik vinden het
leuk om de kennis die we bezitten te delen met
iedereen die daar belangstelling voor heeft. Op het
moment dat duidelijk werd dat Eddy Knoop ging
stoppen als docent van de tambour-maîtrecursus
bij de MBGF heb ik als bestuurslid van de bond
contact opgenomen met de Commandant Militaire
Muziek Krijgsmacht, overste Wim Soldaat. Hij gaf
aan het belangrijk te vinden dat de militaire muziek
een bijdrage levert aan de kaderopleidingen binnen
de muziekwereld. Dat is voor ons de aanleiding geweest om een nieuwe cursus te gaan ontwikkelen.”
De opzet van de opleiding is volledig vernieuwd.
Het is een modulair ingerichte cursus geworden,

De volledige opleiding bestaat uit de modules
Basisexercitie, Instructeur Basisexercitie, Stokhoudingen en stoktekens, Takteren en dirigeren
en Protocol en Ceremonieel. Bij deze laatste
module wordt ingegaan op muziek tijdens
feestdagen en herdenkingen. Voor elke module
krijgt de kandidaat een certificaat van deelname.
Wie alle certificaten in bezit heeft, kan worden
uitgenodigd om met een (militair) orkest examen te doen. Op termijn is het de bedoeling dat
de modules worden uitgebreid met onder meer
Oude Landmacht Exercitie, Sabelexercitie en
Verplichte figuren tijdens concoursen. Deelnemers kunnen ook een certificaat ontvangen
als ze bijvoorbeeld tijdens de nationale tambour-maîtredagen meedoen aan workshops
door tambour-maîtres van buitenlandse (militai-

re)orkesten. Ook wordt een opleiding Choreografie & Show ontwikkeld. Het docententeam
bestaat behalve uit Marc Gouswaart uit Ed
Oosterom (Tamboers & Pijpers van het Korps
Mariniers en Marinierskapel der Koninklijke
Marine), Roland Grootenboer (Fanfare Bereden
Wapen en de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso) en Maarten Pijnenborg (Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht).
Het modulaire systeem biedt ook individuele muzikanten of groepen de mogelijkheid om hun kennis
over exercitie bij te spijkeren zonder meteen het
hele traject te hoeven doorlopen. Zo is de module
Basisexercitie bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om
beginnende muzikanten binnen een dag wegwijs
te maken in de basisbeginselen van exerceren en
marcheren. Hierdoor is het niet meer nodig om
bij instroom van nieuwe leden met de complete
vereniging de basiselementen te herhalen.
Gouswaart benadrukt dat het niet de bedoeling is
om van de cursisten allemaal eenheidsworsten te
maken die straks als klonen van hun leermeesters
voor de korpsen lopen. Ook binnen de krijgsmacht hanteert immers iedere tambour-maître
zijn eigen exercitiestijl en stoktekens die passen
bij de identiteit van het betreffende orkest. Tijdens de nationale tambour-maîtredagen worden
zelfs buitenlandse collega’s uitgenodigd om de
deelnemers aan de hand van clinics en workshops
kennis te laten maken met verschillende stijlen.
Ook de nieuwe tambour-maîtrecursus dient voor
de kandidaten uiteindelijk een inspiratiebron
te zijn om straks in de praktijk een eigen stijl te
ontwikkelen. Gouswaart: “We gaan niet vertellen
hoe het moet, maar hoe het kan.”

Meer informatie over de tamboer-maitreopleidingen van de MBGF: www.mbgf.nl.
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‘Soms mis ik de
dynamiek van een
blaasorkest’
Ze herinnert zich nog een uitvoering van het nummer Walking in the air uit de film
The Snowman met begeleiding van brassband De Bazuin uit Oenkerk. “Terwijl ik
zong, zat ik ondertussen met kippenvel te luisteren naar de band.” Voor zangeres/
harpiste Iris Kroes heeft spelen met een blaasorkest iets extra’s.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ROEL VAN KOPENHAGEN, NOPOINT

38

“Het klinkt misschien raar, maar soms mis ik wel
eens pauken of chimes in mijn liedjes. Die effecten kun je met een blaasorkest heel mooi weergeven. Je kunt met een orkest altijd een mooie
opbouw en dynamiek in de songs aanbrengen.
Alleen met mijn harp gaat dat soms wat lastiger.”
Met haar onweerstaanbare stemgeluid en de
magische klanken van haar harp veroverde Iris
Kroes in 2012 de harten van televisiekijkend Nederland. Vier miljoen landgenoten zagen hoe de
toen achttienjarige Friese onder de vleugels van
Marco Borsato de tweede editie van The Voice
of Holland won. Het onverwachte succes zette
haar leven totaal op zijn kop. Ze toerde rond als
gastartiest van haar coach, bracht haar debuutalbum First uit, reisde met haar theaterprogramma’s Thús en Irisistible kriskras door het land en
trad op tijdens het prestigieuze Malta Baroque
Festival. Ze bracht in eigen beheer de albums It
Will Come in Time en Christmas Feelings uit, was
ambassadeur van het Bevrijdingsfestival Fryslân,
zong en componeerde de titelsong van de film
Stuk van regisseur Steven de Jong en is inmiddels
benoemd tot ambassadeur van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018. Voor haarzelf had
het optreden in de Sint Joriskerk in Amersfoort
op 23 juli 2014 tijdens de herdenkingsdienst
voor de slachtoffers van de MH17-ramp een zeer
emotionele lading. Uit haar indrukwekkende
vertolking van de song I still cry haalden veel
mensen in Nederland en daarbuiten troost. De
uitvoering ging via een live-uitzending op CNN
de hele wereld over.
“Muziek is alles voor me”, zegt de uit Drachten
afkomstige Iris. “Als ik zing of op mijn harp speel,

harmonieën, fanfares en brassbands. Ze heeft
veel respect voor de amateurmuziekwereld. Ze
vindt het fantastisch dat mensen zoveel vrije
tijd investeren om samen muziek te maken. “Ik
vind ‘amateur’ altijd een beetje een raar woord.
Ik noem het liever ‘gepassioneerde’ hobbyisten.
Kijk alleen al eens hoeveel vrijwilligersuren gaan
zitten in het organiseren van een concert. Dat
vind ik echt heel bijzonder.”
Voor de optredens met de muziekverenigingen
beschikt ze zelf over een aantal nummers, zoals
Skyfall, De Zee, Happy en Let it go die speciaal
voor de verschillende blaasorkestbezettingen

‘Je kun met een orkest
altijd een mooie opbouw
in de songs aanbrengen’
vergeet ik de tijd, heb ik niets door van wat er
om me heen gebeurt. Ik ga er helemaal in op.” De
24-jarige Friezin speelt al ruim elf jaar harp en
zingt al sinds ze kan praten. Hoewel ze zelf nooit
in een muziekvereniging heeft gespeeld, voelt
ze zich er wel toe aangetrokken. “Mijn moeder
speelde dwarsfluit in een orkest. We gingen naar
elke uitvoering luisteren. Vooral de basinstrumenten klonken indrukwekkend. Als klein
meisje voelde ik het geluid in mijn buik.”
Iris Kroes deelt regelmatig het podium met

zijn gearrangeerd. Soms ook gaat ze voor zichzelf de uitdaging aan om stukken in te studeren
die het begeleidende orkest al op zijn repertoire
heeft staan. “Tijdens de concerten met de verenigingen speel ik vaak solo een aantal songs met
mijn harp en enkele liedjes met begeleiding van
het orkest. Zo ontstaat altijd een erg gevarieerd
programma. Van groots en meeslepend met het
orkest tot klein en ontroerend met de harp.”
Voor de optredens met de blaasorkesten
studeert ze de ene keer thuis aan de hand van

opnames het repertoire alvast in. Op de dag van
de uitvoering wordt het programma dan nog een
keer samen met de muziekvereniging doorgespeeld. De andere keer bezoekt ze vooraf een
repetitie om het orkest te leren kennen. Daarbij
spreekt de gedrevenheid van de amateurmuzikanten haar telkens weer aan. “Zoals ik al vertelde kost alleen al het organiseren en opzetten van
een concert heel veel tijd. De leden doen dat met
alle liefde. Het is altijd bijzonder om met zo’n
groep mensen te werken. Wat ik ook heel erg
leuk vind is dat je met zijn allen muziek maakt. Ik
ben vaak alleen op pad en dat is toch een stukje
saaier dan dat je met een groep bent.”
Ook over het muzikale niveau van de blaasorkesten is ze zeer te spreken. “Tot nu toe heb ik daar
alleen maar goede ervaringen mee gehad. Als
zowel het orkest als ikzelf de songs van te voren
goed voorbereiden, komt het altijd goed.”
Na een druk programma van optredens in
november en december gaat Iris begin dit jaar
met nieuw eigen werk aan de slag. Er komen
nieuwe singles en hoogstwaarschijnlijk ook een
nieuwe cd uit. Dat alles doet ze in eigen beheer.
Ook staat komend jaar weer een aantal concerten met harmonieën en brassbands gepland. “Ik
zie mijn muzikale carrière als een avontuur waar
ik enorm van geniet,” vertelt de zangeres. “Ik wil
hard blijven werken en de komende tijd veel leren, want ik ben nog lang niet uitgegroeid. Ik ben
er echt nog niet. Sterker nog, voor mij begint het
nu juist. De concerten met de amateurorkesten
zijn een wezenlijk onderdeel van dat muzikale
avontuur. Ik kan niet wachten!”
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Koninklijke van Horst al
200 jaar bij de tijd
Meegaan met de tijd. Dat is het geheim van het succes van de Koninklijke
Harmonie van Horst. Het orkest kijkt terug op een rijke geschiedenis van twee
eeuwen en ziet ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING KHH

Bestuurders breken zich het hoofd over de
vraag hoe ze de jeugd meer kunnen binden aan
de vereniging. Bij de Koninklijke Harmonie
van Horst wisten ze daar bijna twee eeuwen
geleden al raad op. Voor de financiering van
het eigen clublokaal werd ieder lid verplicht
om van 1852 tot 1862 een bijdrage van tien
cent per maand te betalen. Muzikanten die de
vereniging vrijwillig wilden verlaten, moesten
in één keer een afkoopsom van twee gulden
en vijftig cent ophoesten. Een klein vermogen
voor die tijd. Met zo’n straf boven je hoofd zul
je je wel drie keer bedenken om het instrument aan de wilgen te hangen.
Tegenwoordig hoeft de harmonie minder
draconische maatregelen in te zetten om de
bezetting op peil te houden. “We proberen ons
zodanig te presenteren dat we een regionale
aantrekkingskracht hebben. Dit heeft als
resultaat dat ook muzikanten van buiten Horst
zich aansluiten bij de harmonie”, zegt voorzitter Marc Duffhues. Ook over jonge aanwas
uit eigen dorp heeft het orkest geen klagen.
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“We verzorgen enkele keren per jaar Muziek in
Klas bij de basisscholen in Horst. Door deze
activiteiten hebben we jaarlijks gemiddeld
voldoende nieuwe leden in opleiding.”
De oorsprong van de Koninklijke van Horst
gaat terug naar 1811. Antoon Franssen en zijn
beide zonen luisterden op kerstdag in dat jaar
met twee violen en een klarinet de hoogmis op.
Enkele jonge kerkgangers raakten geïnspireerd
en sloten zich daarbij aan. Zes jaar laten pakten
ze zich samen om een broederlijk gezelschap
op te richten. Nog steeds neemt de vereniging
een actieve rol in binnen de gemeente Horst.
Ook laat het orkest regelmatig zijn muzikale
peil testen op het concourspodium. In de eerste
divisie (voorheen superieure afdeling) werd de
afgelopen vijftig jaar vele keren het predicaat lof
der jury gescoord. Behalve musiceren op hoog
niveau, zoekt het orkest de uitdaging in gevarieerd repertoire waarbij het speelplezier voorop
staat. Daarbij wordt bij voorkeur gekozen voor
vernieuwende formules. Zo pakte de vereniging al twintig jaar geleden het concept van de

promsconcerten op. Ook volgden crossovers
met onder andere sopraan Waldrin Roes, het
Rotterdams Opera Koor en punkband De Heideroosjes. Duffhues: “De Koninklijke Harmonie
van Horst staat ondanks haar leeftijd met twee
benen in de huidige tijd. Ons beleidsplan, dat
loopt van concours naar concours, bevat niet alleen artistieke uitdagingen, maar behandelt ook
aspecten zoals doorstroming vanuit het jeugdorkest, de balans binnen het orkest en vervanging
van instrumentarium. Een hele uitdaging die we
met zijn allen graag aangaan.”
Activiteiten in het jubileumjaar zijn het concert
Drums Around The World door de tachtigjarige
slagwerkgroep op 25 maart, het pleinconcert
Slag bij Waterloo op 10 juni, het galaconcert op
4 november en de jubileumreceptie op 5 november. Op 13 mei ontvangen alle kinderen van de
groepen 3 tot en met 6 van de Horster basisscholen het Nootboek. Dit speciaal op de doelgroep
geschreven boek, met de geschiedenis van de
harmonie in sprookjesvorm, strips, rebussen,
spelletjes, interviews en foto’s, is bedoeld om de
muziek dichter bij de jeugd te brengen.

REACH NEW HEIGHTS
reeds
for saxophone
and clarinet

Distributed by www.jtmusic.nl
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Clubs kunnen meer
halen uit Anjeractie
Wist u dat collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds de laatste jaren een
flink stuk aantrekkelijker is geworden? Voorheen mochten verenigingen een derde
van de opbrengst van de Anjeractie zelf houden. Sinds vorig jaar mag de helft van
het opgehaalde bedrag in de eigen clubkas blijven. Ook biedt het Cultuurfonds
nieuwe manieren om geld te werven. De Anjeractie is van 14 tot en met 20 mei.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ARTISHOOT

Drum & bugle corps Jubal Dordrecht ontving
6500 euro voor de aanschaf van een nieuwe
brassline. Harmonieorkest Eendracht Assen
kreeg 1500 euro voor de organisatie van een
jubileummanifestatie. Aan fanfare Excelsior
Terhole werd 3400 euro overgemaakt voor de
aanschaf van nieuwe instrumenten. Stichting
Hafabra Muziekonderwijs Hardenberg kon

mede dankzij een bijdrage van 900 euro een
concert van een megajeugdorkest op touw
zetten. De koninklijke harmonie Unie Sevenum
ontving 1500 euro voor de muziekproductie
Proms Weekend Sevenum. Zo maar een greep
uit de 3500 projecten die vorig jaar een financiele bijdrage ontvingen uit het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Het Cultuurfonds draagt al meer

Muziek Collectief Engelen scoorde 1235 euro met crowdfunding.
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dan zeventig jaar cultuur, natuur en wetenschap
in Nederland en daarbuiten een warm hart toe.
Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen worden bijzondere initiatieven en talent
gestimuleerd. Jaarlijks heeft het fonds hiervoor
circa 30 miljoen euro te besteden. Dat geld
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een van de
belangrijkste inkomstenbronnen van het Prins

Bernhard Cultuurfonds is de jaarlijkse Anjeractie. Tijdens de collecteweek van 14 tot en met 20
mei gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld
op te halen voor hun vereniging en voor het Cultuurfonds. “Het is niet alleen belangrijk om geld
op te halen voor de club”, zegt Yvette Hoogerwerf,
senior communicatieadviseur van het Prins Bernhard Fonds. “Het is ook goed om door actief deel
te nemen aan de actie de eigen vereniging onder
de aandacht te brengen. Bovendien wordt met het
resterende geld cultuur in de regio ondersteund.”
Collecteren voor het Anjerfonds is sinds vorig
jaar nog een stuk aantrekkelijker geworden. In het
verleden ging een derde van de opbrengst van de
Anjeractie naar de collecterende vereniging. Vanaf
2016 mag de collecterende vereniging de helft van
het opgehaalde bedrag houden. Het overige geld
is bestemd voor projecten op gebied van cultuur

gen kunnen via www.anjeractie.nl eenvoudig
een clubpagina aanmaken en collecteren voor
bijvoorbeeld nieuwe instrumenten of kostuums”,
legt Yvette Hoogerwerf uit. “De club bepaalt de
doelstelling en een reëel streefbedrag, waarna ze
zelf de actie op het gezamenlijke platform kunnen
aanmaken. Via acties op sociale media of via
e-mail kunnen ze onder vrienden, familie, supporters en achterban geld werven.” Topscorer van de
crowdfundingactie in 2016 was Muziek Collectief
Engelen. De vereniging haalde 1235 euro op.
Muziek Collectief Engelen is een jonge vereniging
uit Engelen, nabij ’s-Hertogenbosch, die zich profileert door het geven van themaconcerten met
professioneel licht en geluid. “Het was voor ons
de eerste keer dat we iets dergelijks
deden”, zegt voorzitter Laur Vissers.
“We wisten niet wat we konden

le gevers extra te belonen. Vissers: “Donateurs die
meer dan een bepaald bedrag doneerden, kregen
een of meerdere toegangskaarten voor een van
onze betaalde concerten. Bovendien hadden we
het geluk dat een van de gevers een groot bedrag
doneerde.”
Vissers adviseert om na afloop betrokkenheid
te creëren met de donateurs door hen ervan op
de hoogte te houden waar het geld aan wordt
uitgegeven. “Onze donateurs krijgen regelmatig een update van onze concertagenda en de
voortgang van de besteding van hun donaties.
Je moet een goed verhaal hebben over wat met
hun donatie gebeurt. Het is belangrijk dat je
deze mensen koestert.”

‘Je moet een goed
verhaal hebben over wat
met hun donatie gebeurt’
en natuur binnen de regio waar het geld is opgehaald. Voor de collectanten is het wel zo prettig
dat het Prins Bernhard Cultuurfonds een brede
uitstraling heeft en dat de Anjeractie bekend staat
bij een groot publiek. De voordeuren gaan daardoor toch net wat gemakkelijker open.
Het Cultuurfonds heeft vorig jaar een nieuwe
vorm van collecteren gelanceerd. Verenigingen
kunnen via een speciaal crowdfundingplatform
geld inzamelen voor hun eigen club. Deze digitale collectebus is nog niet breed bekend. Toch
hebben al diverse verenigingen uit de amateurmuziekwereld op deze wijze geld binnengehaald.
Zo hield fanfare Constantia uit Menaam een
crowdfundingactie om kinderen op de openbare
basisschool De Cingel in Menaam wekelijks
algemene en instrumentale muzikale vorming
en blaasklaslessen te kunnen aanbieden. Brassband Excelsior uit Kloetinge zamelde geld in om
tradities zoals het oranjeconcert op Koningsdag,
het concert Afternoon Thea & Brass en het tuinconcert bij de Ambachtsvrouwe van Kloetinge
in stand te kunnen houden. De opbrengsten van
de diverse crowdfundacties variëren van enkele
tientjes tot ruim duizend gulden. “Verenigin-

verwachten. Daarom hadden we
vooraf ook geen plan gemaakt
over de besteding van het geld.”
Inmiddels heeft de vereniging een
goede besteding gevonden voor
het bedrag. “We wilden er een
blijvende bestemming aan geven.
Van de ontvangen donaties hebben we tien klarinetten kunnen
kopen voor een klarinetcursus
voor kinderen tussen 5 en 9
jaar. De klarinetcursus blijft
voortbestaan zodat we kinderen
uit Engelen en omstreken ook
in de toekomst een moderne
muziekopleiding kunnen blijven
bieden.” Het orkest had de actie
aantrekkelijk gemaakt door gul-

Deelname aan Anjeractie
Aanmelden voor deelname aan de deurcollecte van het Anjerfonds kan volledig digitaal. Op de site www.
cultuurcollecte.nl staat een formulier waarop deelnemers zich kunnen aanmelden.
Voor de crowdfundingsactie kunnen verenigingen en stichtingen zich aanmelden per mail via
anjeractieonline@cultuurfonds.nl of direct beginnen op www.anjeractie.nl.
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Voorjaarsconcoursen bij OMF en MBGF
Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) houdt zaterdag 18 maart voor het eerst een voorjaarsconcours. De voorjaarswedstrijd van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) op
zaterdag 4 maart is opnieuw volgeboekt.
TEKST: ONZE REDACTIE

Voor de wedstrijd van de OMF hebben zich
achttien kandidaten aangemeld. Het concours
wordt gehouden in theater De Lawei in Drachten. De bond heeft twee juryteams aangesteld.
Het ene panel bestaat uit Rob Goorhuis, Jacob
de Haan en Arnold Span, het andere wordt
gevormd door Alex Schillings, Dick Bolt en Jan
de Haan.
Voor de nieuwe wedstrijd van de MBGF hebben
acht orkesten ingeschreven. Het concours vindt
plaats in theater en congrescentrum Hanzehof in
Zutphen. Achter de jurytafel zitten Durk Lautenbach, Dick Bolt en Fried Dobbelstein.
Een overzicht van de deelnemers:

Concertconcours OMF

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Concordia Drachten; Loppersums Harmonie Loppersum.
VIERDE DIVISIE: brassband: Advendo Burum; Ere Zij God Damwald; UDI Oosternijkerk; Soli Deo Gloria De
Tike; fanfare: Wubbenus Jacobs Arum; Oranje Spannum; Nij Libben Koudum.
DERDE DIVISIE: fanfare: Lauwers Fanfare Ee-Engwierum; In Corpore Wagenborgen; Looft de Heer Oudega
SM; Hâld Moed Oosthem; Burdine St. Anne Froubuurt.
TWEEDE DIVISIE: brassband: De Lofklank Ureterp.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Excelsior Schraard; De Bazuin Tzummarum; Oranje Minnertsga.

Concertconcours MBGF

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Jong Crescendo Zuid-Beijerland. INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: De
Harmonie Ede.
DERDE DIVISIE: fanfare: Crescendo IJzerlo; brassband: Backum Brass Castricum.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Zaandijks Fanfare Corps; brassband: Constantijn Huygens Appingedam.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Ad Astra Asperen; brassband: Brassband Breukelen.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Brabantse liedjes bron voor suite
Harmonieorkesten uit Noord-Brabant kunnen de Brabant Suite
en de Brabant Symfonie bijzetten op hun repertoire. Beide
werken, geïnspireerd op bekende Brabantse liedjes, zijn voor
alle Brabantse orkesten gratis beschikbaar.
TEKST: ONZE REDACTIE

De compositiewedstrijd voor de Brabant
Suite was een initiatief van de stichting Brabantse Hoeders. Componisten onder de 35 jaar
mochten hun creativiteit volledig de vrije loop
laten om de oer-Brabantse melodieën Toen den
Hertog Jan kwam varen, Het leven is goed
in het Brabantse land en Brabant van Guus
Meeuwis te verwerken in een nieuwe compositie. De oproep leverde acht werken op voor verschillende bezettingen, variërend van bigband
tot symfonieorkest en van carillon tot piano. De
harmonieversie van de hand van Arlette Zwaans
is via de Brabantse Bond van Muziekverenigingen verspreid onder alle harmonieën van de pro44

vincie. Het is de bedoeling dat de suite bij allerlei
gelegenheden in de provincie wordt uitgevoerd.
Bij de presentatie van de nieuwe muziekwerken
ontving BBM-voorzitter Joop van de Meulenreek tevens het eerste exemplaar van de Brabant
Symfonie. Dit muziekstuk werd door de blinde
Bossche componist Sjef van Rooij oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest. Sjef
Ipskamp arrangeerde het werk voor harmonieorkest. Net als de Brabant Suite is ook de Brabant Symfonie gebaseerd op de drie bekende
Brabantse liedjes. De Brabantse Hoeders zijn
vrouwen en mannen uit Brabant die allen zijn
onderscheiden met de Brabant Bokaal van het

Het Kerkeveld Orkest uit Wijchen bracht de
Brabant Suite in première.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
Met de organisatie van een jaarlijks project
willen ze een steentje bijdragen aan de Brabantse cultuur.

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Solisten in de spotlights
bij De Adriaan
Hoe hou je de blaasmuziek interessant voor jonge talentvolle muzikanten?
Het Riethovens Muziekcorps heeft daar een uitstekende formule voor bedacht.
Iedere twee jaar strijden jonge solisten met begeleiding van hun eigen orkest
om De Adriaan. Zaterdag 8 en zondag 9 april vindt de dertiende editie plaats.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING RIETHOVENS HARMONIECORPS

Muziek nam in het leven van Adriaan Sweegers
een belangrijke plek in. Bij zijn overlijden in januari 1990 liet hij een deel van zijn nalatenschap na
aan het Riethovens Harmoniecorps waarvan hij
vele jaren bestuurslid was. De naar hem vernoemde stichting De Adriaan houdt sindsdien iedere
twee jaar een muziekwedstrijd met een bijzonder
concept: jonge solisten strijden met begeleiding
van hun eigen orkest om De Adriaan. Een succesformule, zo blijkt. Want behalve het stimuleren
van jong regionaal talent, draagt het concept
ook bij aan het versterken van de band tussen de
harmonieën en fanfares in de Kempen.
De wedstrijdformule is simpel. Van de deelnemende muziekgezelschappen wordt verwacht
dat ze gedurende maximaal 40 minuten muziek
ten gehore brengen, beginnende met een inspeelwerk, gevolgd door het wedstrijdnummer
en ter afsluiting muziek naar keuze, bij voorkeur
in het populaire genre. In het wedstrijdwerk
moet een solo van ten minste vier minuten
voorkomen, gespeeld door een amateurmuzikant die op de dag van de uitvoering niet ouder
is dan 23 jaar. De wedstrijd richt zich volledig op
amateurmuzikanten in de regio. Professionals
of studenten aan een conservatorium zijn van
deelname uitgesloten. Bovendien moet de solist
minimaal twee jaar lid zijn van het orkest dat
hem begeleidt. De deelnemers worden verdeeld
in twee categorieën. Op beide dagen komen
zeven verenigingen in actie: het lagere niveau
op zaterdag en het hoogste niveau op zondag.

In iedere categorie ontvangt de winnende solist
een onderscheiding in de vorm van een bronzen
beeldje, De Adriaan, een trompetblazer gemaakt
door de bekende Brabantse kunstenares wijlen
Willy Slegers-van der Putt.
Voor de dertiende editie op zaterdag 8 en zondag
9 april wordt de expeditieruimte van metaalbedrijf
KEMI in Riethoven omgebouwd tot een concertzaal die plaats biedt aan 800 toeschouwers.
Op zaterdag spelen jeugdharmonie Hamont-Budel-Schoot met altsaxofonist Teun Rutten, het
jeugdorkest van de koninklijke harmonie L’Union
Bladel met fluitiste Irene Wils, fanfare Sint Cecilia
Vessem met klarinettiste Vera Beerens, muziekvereniging O.N.A. Lage Mierde met hoornist Tobias
van Dongen, fanfare Sint Willibrordus Wintelre
met sopraansaxofoniste Meike van Aaken, fanfare

Irene Westerhoven met altsaxofoniste Meike
Theuws en het Riethovens Harmoniecorps Riethoven met klarinettist John Sengers.
De deelnemers op zondag 9 april zijn muziekkorps Euphonia Geldrop met trompettist Thijs
de Laat, harmonie De Volharding Aalst-Waalre
met hoboïste Lisa Mitzer, fanfare Heide Echo
Knegsel met trombonist Luuk Janssen en Sub
Umbra Meerveldhoven met trombonist Roberto
Anwar. Van de koninklijke harmonie Echo der
Kempen Bergeijk, harmonie L’Union Fraternelle Zeelst en de koninklijke Harmonie UNA
Valkenswaard was bij het sluiten van de redactie
de solist nog niet bekend. De jury bestaat uit
Jean-Pierre Cnoops en Dick Bolt. Het Riethovens Muziekcorps opent het muzikale weekend
op vrijdag 7 april met een liederentafelavond.
Informatie: www.adriaan-riethoven.nl.

Klarinettist Lars Mitzer won in 2015 met harmonie De Volharding uit Aalst.
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‘Jury aan huis’
is zo gek nog niet
Harmonieën, fanfares en brassbands hebben sinds enkele jaren via de concoursvariant ‘jury aan huis’ de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving aan hun
concoursverplichting te voldoen. Het Dordrechts Philharmonisch Orkest was pas
de derde vereniging die gebruikmaakte van deze nieuwe concoursvorm. Sfeerverslag van een thuiswedstrijd.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Spreekstalmeester Ron van Dijk legt voorafgaande aan het concert het publiek uit wat het
concept ‘jury aan huis’ nu precies inhoudt. Hij
vertelt dat muziekverenigingen normaal gesproken eens in de zoveel jaar ergens in het land naar
een concourslocatie gaan om zich aan een jury
te presenteren. Het Dordrechts Philharmonisch
Orkest draait de rollen deze keer eens om. In
plaats van dat het orkest naar de jury gaat, komt
de jury naar het orkest. “Net zoals je een pizza
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thuis laat bezorgen”, legt hij uit.
‘Jury aan huis’ is de meest in het oog springende alternatieve concoursvorm uit de notitie
Groei en bloei van de blaasmuziek in Nederland.
Fanfare Ons Genoegen uit Hattem had vorig
jaar de landelijke primeur. Afgelopen voorjaar
maakte harmonie Groot Excelsior uit Amsterdam gebruik van de nieuwe concoursvorm.
Het Dordrechts Philharmonisch Orkest is pas
het derde orkest dat deze variant toepast. “We

merkten dat de leden er steeds meer moeite
mee hadden om voor een concoursdeelname
ergens naar toe te gaan”, vertelt voorzitter Hans
Gerritsen, anderhalf uur voor de opening van
de concertavond. “Vroeger ging onze aanhang
met meerdere bussen met het orkest mee naar
een concours. Dat lukt tegenwoordig niet
meer. Als we in Noord-Brabant of Zeeland op
concours gaan, spelen we hooguit voor enkele
tientallen mensen. In Klankwijzer lazen we over

de mogelijkheid om de jury naar je toe te halen.
Dat leek ons een mooie gelegenheid om de
concoursstukken aan de eigen aanhang en aan
geïnteresseerden binnen de eigen stadsgrenzen
te presenteren.”
Gerritsen legt uit dat de uitdaging om het
publiek een mooie muziekavond te bezorgen
voor het orkest misschien nog wel zwaarder
weegt dan de uiteindelijke rapportcijfers van
de juryleden. Het is voor de vereniging zelfs
aanleiding geweest om het toch al fraaie eigen
clublokaal BeneVia Muziekcentrum een flinke
opknapbeurt te geven. De afgelopen maanden is
het interieur van het gebouw van een fris laagje
verf voorzien. Ook de podiumgordijnen en
de theaterverlichting werden vernieuwd. Vele
uurtjes vrijwilligerswerk zijn gaan zitten in de
metamorfose van het gebouw. Het concoursoptreden in eigen huis wordt tevens min of meer
gezien als de heropening van het muziekgebouw.
Gerritsen: “De vereniging telt vijf orkesten
waaronder diverse jeugdgroepen. We hopen ook
deze leden met hun ouders hier vanavond naar
toe te krijgen. Niet alleen om ze te laten ervaren
waartoe het grote orkest muzikaal in staat is,
maar ook om te kunnen laten zien wat we als
vereniging te bieden hebben.”
De Drechtse harmonie heeft bovendien de
regionale pers ervan weten te overtuigen dat

“We hebben er alles aan gedaan wat we konden”,
geeft de dirigent zijn muzikanten nog mee voordat ze zich gaan omkleden. “We zijn er nu ook
echt aan toe. Dit is wat we zijn en wat we kunnen.
Als dat er straks op deze manier uitkomt, hebben
jullie wat mij betreft honderd punten gescoord.”
Adema legt even later uit dat hij een beetje een
broertje dood heeft aan concoursen. Musiceren
en punten vormen wat hem betreft geen goed
huwelijk. De keuze van het orkest om via het
concept ‘jury aan huis’ aan de concoursverplich-

‘Het leuke van dit concept
is juist dat je voor je eigen
publiek optreedt’
er iets bijzonders staat te gebeuren. Behalve de
huis-aan-huis bladen besteedden ook de ‘serieuze’ kranten ruim aandacht aan de alternatieve
concoursdeelname. Het beoogde doel om zich
te presenteren voor de lokale gemeenschap lijkt
al gehaald voor er één noot geklonken heeft.
“We hebben 150 kaarten in de voorverkoop
verkocht”, deelt Gerritsen ruim voor aanvang
van het concert mee. “We hopen straks uiteindelijk tussen de 200 en 250 bezoekers te
mogen verwelkomen.”
In de zaal legt het orkest onder leiding van Jan
Gerrit Adema intussen de laatste hand aan de
voorbereidingen. Om de instrumenten warm
te blazen en af te stemmen worden nog enkele
passages uit de concourswerken doorgenomen.

ting te voldoen, past al wat meer bij zijn voorstelling van waar muziek eigenlijk over hoort te
gaan. “Het voelt nu wat minder als een wedstrijd.
Toch hebben we er niet anders dan anders naar
toe gewerkt. Maar optreden in het eigen gebouw
voelt een stuk comfortabeler. Het is wel nog
steeds een testcase hoe je er als orkest voorstaat,
maar wel voor eigen publiek.”
Klarinettiste Marja Besjes voelt kort voor het
optreden de spanning stijgen. “Maar”, zegt
ze, “het is toch minder dan voor een normaal
concoursoptreden. Het voelt vertrouwd om
in de eigen zaal te mogen spelen. De echte
wedstrijdsfeer met concurrerende orkesten om
je heen ontbreekt weliswaar. Maar het leuke van
dit concept is juist dat je voor je eigen publiek
optreedt.” Bij trompettist Hemmy Norbart leeft

datzelfde gevoel. “We verkeren in de super luxe
positie dat we dit in ons eigen gebouw kunnen
doen. Daar mogen we best wel trots op zijn. Je
wilt die test niet alleen muzikaal laten slagen,
maar ook als presentatie van de vereniging naar
onze achterban.”
Ook voor de juryleden is het nog even wennen.
“Het is een beetje een raar soort concours”, zegt
Rob Goorhuis die samen met Danny Oosterman en Luuk Tuinstra de beoordeling voor zijn
rekening neemt. “Er zijn geen andere orkesten
aanwezig. Dit wordt dus een wedstrijd zonder
pieken of dalen.” Het gebrek aan vergelijkingsmateriaal zal volgens de juryleden geen enkele
invloed hebben op het uiteindelijke eindresultaat. Toch wijst Goorhuis ook op het risico dat
dit soort experimenten met zich meebrengt. Je
kunt je eigen feestje immers ook zelf bederven.
Goorhuis: “Stel het orkest komt toch minder
goed uit de verf dan iedereen hoopt en verwacht.
Dan kun je nog altijd beter een tweede prijs halen ergens in een uithoek van het land dan dicht
bij huis voor veel eigen publiek.”
Voor wie de term ‘jury aan huis’ nog niet als
muziek in de oren klinkt, frissen we het geheugen nog even op. Bij de variant ‘jury aan huis’
zoekt het orkest zelf de accommodatie uit. Deze
moet voldoen aan een aantal criteria voor wat
betreft akoestiek, temperatuur en geschiktheid
voor publiek. Een vertegenwoordiger van de
doelgroep Blaasmuziek van de KNMO en een
jurylid beoordelen of de zaal aan de voorwaarden voldoet. Net als bij een regulier concours
zijn er drie juryleden. Deze worden aangewezen
door de bond waarvan de betreffende vereniging
lid is. De kosten voor jurering, keuring accommodatie, huur accommodatie en concoursorga47

Showkorps O&V | Nuenen

Zoekt een dirigent (m/v)
Showkorps O&V Nuenen heeft ±35 muzikanten en±10 majorettes in de leeftijd
tussen 10 en 60 jaar. We meten ons graag met collega showkorpsen tijdens de
Nederlandse kampioenschappen (ODSC) en het WMC te Kerkrade. We treden
op met voor ons speciaal ontwikkelde thema-shows (zoals Circus Spectacular,
European Express, Let me entertain you). Daarnaast nemen we regelmatig deel aan
straatoptredens in binnen- en buitenland en ondersteunen we ook vele activiteiten
in Nuenen.
Omdat onze dirigent heeft aangegeven te gaan stoppen,
zoeken wij per 1 september 2017 iemand:
➵ met afgeronde conservatorium opleiding HaFaBra directie
(of gelijkwaardig op basis van diploma of ervaring)
➵ die wil werken aan de verdere muzikale ontwikkeling van ons korps
➵ met affiniteit voor show en die kan werken in een artistiek show team
➵ die de balans weet te vinden tussen intensief en serieus repeteren en het plezier
van samen musiceren
Kunnen arrangeren is een pré.
Als dirigent/muzikaal leider zul je op dinsdagavond de repetitie leiden van de
blazers (19:30 – 21:30), in het winterseizoen de gezamenlijke repetitie
(blazers + slagwerk) op zondagmorgen (10:30 – 12:30) en in het zomerseizoen
verwachten we dat je de muzikale leiding neemt bij de showrepetities in
samenspraak met de visuele leider.
Selectie zal plaatsvinden in de periode maart/april 2017 op basis van je reactie en
een gesprek met een brede delegatie van de vereniging en een proefdirectie.

©BCM
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nisatie komen voor rekening van de vereniging.
Daar staat tegenover dat de inkomsten uit de
verkoop van entreekaarten en eventuele opbrengsten uit de horeca-exploitatie en sponsoring in de clubkas vloeien. Voor het alternatief
‘jury aan huis’ zijn verder de voor de betreffende
divisie en wedstrijdvorm geldende reglementen van toepassing. De concoursbeoordeling
is hetzelfde als bij deelname aan een reguliere
concertwedstrijd. Het resultaat telt gewoon mee
als een volwaardige concoursdeelname. ‘Jury
aan huis’ heeft tot nu toe als pilot gedraaid. Met
ingang van 2017 is deze concoursvorm definitief
ingevoerd. In de pilotfase is er vanuit gegaan
dat slechts één vereniging per keer hieraan kan
deelnemen. Die regel is eruit. Voortaan kunnen
meerdere verenigingen gezamenlijk gebruikmaken van deze alternatieve concoursvorm. De
enige beperking is dat deze ‘jury aan huis’ niet
in november georganiseerd kan worden, onder
andere omdat vanwege de vele concoursen in
die maand mogelijk geen juryleden beschikbaar
zijn. Ook kan ‘jury aan huis’ nooit op dezelfde
dag gehouden worden waarop in dezelfde provincie een regulier concours plaatsvindt.
Inmiddels stroomt het BeneVia Muziekcentrum
aardig vol. In verschillende hoeken van de zaal
moeten in allerijl stoelen bijgeplaatst worden.
“We gaan langzaam naar de 300 bezoekers”, lacht
voorzitter Hans Gerritsen tevreden, terwijl het
publiek maar blijft binnenlopen. Het Dordrechts
Philharmonisch Orkest opent het concoursconcert met het inspeelwerk Royal Processional van
John J. Morrissey. Het eerste werk dat meetelt
voor de punten is Give us this Day van David

Maslanka, een variant op het Onze Vader maar
dan met een Boeddhistische inslag. Het tweede
concourswerk is Angels in the Architecture van
Frank Ticheli, geïnspireerd op het Sydney Opera
House. De rol van de engel wordt vertolkt door
de twaalfjarige sopraan Chloë de Waal, leerlinge aan de Havo/vwo voor Muziek en Dans
bij Codarts in Rotterdam. Ze zingt als intro en
als slot op vertederende wijze een 19e eeuws
spiritueel lied. Tussen het eerste en tweede deel
klinkt vanuit de zaal al een spontaan ‘wauw’. De
uitvoering van het werk wordt door het thuispubliek gewaardeerd met een staande ovatie. Tot
slot klinkt Five Folk Songs van Bernard Gilmore
met de Duitse sopraan Svenja Gabler als soliste.
Dan is het woord aan de jury. Het trio Goorhuis,
Oosterman en Tuinstra laat zich niet van de wijs
brengen door de enthousiaste en emotionele
reacties van het toch enigszins bevooroordeelde
publiek. De totaalscore van 85,75 punten valt
zowel muzikanten als aanhang tamelijk koud op
het dak. Toch is voorzitter Gerritsen tevreden.

“We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle
avond. Orkest en dirigent zijn wel iets teleurgesteld over de uitslag en hadden een paar punten
meer verwacht, maar over het algemeen is iedereen zeer tevreden.”
Het Dordrechts Philharmonisch Orkest wilde
zich met ‘jury aan huis’ niet alleen aan een
jury presenteren, maar zich vooral ook bij het
thuisfront in de kijker spelen. Uit de reacties
na afloop mag geconcludeerd worden dat het
orkest in die opzet volledig is geslaagd. Gerritsen: “De beleving van het orkest, het publiek en
de solisten maakte het tot een speciale avond.
Eentje waarvan je later zegt: ‘daar was ik bij’.
Iemand vertelde mij dat hij niet wist dat zo dicht
bij huis zulke mooie muziek gemaakt wordt. Een
andere bezoeker zei dat hij van het puntje van
zijn teen tot zijn kruin kippenvel had gekregen.
Tegen dit soort reacties kunnen de punten van
de jury niet opwegen. Onze doelstelling om de
muziek dichter bij huis te krijgen en het Dordtse
publiek te laten genieten van een mooie avond
is meer dan uitgekomen. We hadden er absoluut
niet op gerekend dat er bijna 300 bezoekers op
dit concert zouden afkomen.”

Phil benoemt Jörgen
van Rijen tot erelid
Na afloop van het concoursconcert werd trombonist Jörgen van Rijen benoemd tot erelid van
het Dordrechts Philharmonisch Orkest. De roots
van de wereldberoemde musicus liggen bij de
Dordrechtse harmonie. Van Rijen speelt bij het
Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam en
geeft workshops en recitals over de hele wereld.
De trombonist is nog regelmatig actief voor zijn
moedervereniging. De Phil wil Van Rijen voor het
themajaar Talentvol 2017 naar voren schuiven als
voorbeeld en inspiratiebron voor de jeugd.
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BLAASMUZIEK HET ENSEMBLESPEL

I Fiati: klassieke muziek
in een kleine bezetting
Nederland telt talloze blazersensembles in de meest kleurrijke bezettingen.
Veel ensemblespelers zetten in de amateurblaas- en slagwerkmuziek hun
eerste muzikale stappen. In de rubriek Het Ensemblespel stellen ze zich voor.
In deze aflevering een portret van het dubbel blaaskwintet I Fiati.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING I FIATI

De Naam: I Fiati, Italiaans voor: de blazers.
De Oprichting: I Fiati is in 1996 door Maarten
Karres opgericht als een projectensemble vanuit
de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
(SKVR). Dit resulteerde in de uitvoering van Stra-
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vinsky’s Symphonies of Wind Instruments tijdens
het Gergiev Festival in De Doelen in Rotterdam in
1996. Het succes van dit eerste optreden smaakte
naar meer. Muzikaal leider Maarten Karres had zelf
als eerste hoboïst van het Radio Blazers Ensemble
veel ervaring met ensemblespel. Daardoor werd

besloten het projectensemble voort te zetten als
een vast dubbel blaaskwintet.
De Bezetting: Fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn
in een dubbele bezetting. Voor speciale gelegenheden wordt het ensemble aangevuld met gastspelers.

Ook de gastspelers komen veelal uit de harmonie- en fanfaresector.
Het Repertoire: I Fiati is klassiek georiënteerd
met repertoire dat reikt vanaf de vroege romantiek tot en met hedendaagse composities. Het
ensemble organiseert zelf concerten en treedt
regelmatig op uitnodiging op zoals in het kader
van de Open Monumentendag en diverse koffieconcertreeksen in de omgeving van Rotterdam.
Daarnaast verleent het ensemble medewerking
aan projecten met koren en strijkorkesten. Ook
maakte het concertreizen naar Italië, Duitsland
en Frankrijk. Dit voorjaar staat een reis naar
Tsjechië op het programma, waar werken van
Dvořák en Janáček worden gespeeld.

De Musici: Dirigent Sjef de Kort startte als
hoornist bij muziekvereniging Crescendo
Nieuwveen en heeft zich toegelegd op het coachen en dirigeren van ensembles en orkesten.
Fluitiste/piccoloïste Leonieke Bolderman
begon bij de Hoogeveense Harmonie en speelt
tegenwoordig bij de Koninklijke Harmoniekapel Delft.
Guido Delhaes heeft als (bas)klarinettist
zijn muzikale roots in Harmonie Sub Umbra
Meerveldhoven. Hij speelt momenteel in het
Ridderkerks Symfonie Orkest en bij blazersgroep Symphoenix te Hillegom.
Hoornist Fons de Kort is als trompettist begonnen bij Koninklijke Harmonie Sophia’s Vereeni-

ging in Loon op Zand en speelt tegenwoordig in
diverse muziekgezelschappen, van harmonie tot
(dubbel)blaaskwintet.
Fred de Kievit, (contra)fagottist, is als klarinettist gestart bij muziekvereniging Excelsior
Wassenaar en speelt behalve in I Fiati ook in
fagotkwartet Fagottesk.
De overige ensembleleden komen uit de symfonische wereld: hoboïst Martijn van der Toon
begon bij het Gouds Jeugd Symfonie Orkest,
(alt)hoboïste Marianne van Wijngaarden bij
het Rijnmond Jeugd Kamerorkest, fagottiste
Ada Bienfait bij het Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest en fluitiste Marylka Zwiebel-Klaeijsen bij
het Rotterdamse Studentenmuziekgezelschap
Erasmusica.

De Missie: I Fiati promoot blaasmuziek en wil
specifiek laten zien dat klassieke muziek (in brede zin) ook uitermate geschikt is om te spelen in
een kleinere blazersbezetting. Daarom voert het
ensemble zoveel mogelijk origineel voor dubbel
blaaskwintet gecomponeerde stukken uit van
grote componisten.
De Uitdaging: I Fiati richt zich op een viertal
kernaspecten: goed samenspel, secuur uitvoeren, stijlgevoeligheid en uiteraard plezier in
het musiceren. Hierin is ook de invloed van de
dirigent merkbaar. Sjef de Kort onderscheidt
zich met name door het creëren van een luisterhouding bij de muzikanten zodat goed samenspel ontstaat en er een homogene klank en een
muzikale eenheid kan worden bereikt.
Website: www.ifiati.nl.

Ensemblespel biedt hafabra nieuwe kansen
Harmonie- en fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijkheden van het ensemblespel vrijwel volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder jammer. Amateurblaasorkesten hebben namelijk vaak zonder het zelf te beseffen uitstekende ensembles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot ensemblespel binnen de vereniging
biedt jonge talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen bovendien makkelijk ingezet worden bij gelegenheden waarbij een muzikale omlijsting in kleiner
verband passender is dan met een heel orkest. I Fiati-dirigent Sjef de Kort over de meerwaarde van het ensemblespel voor orkestmuzikanten:“Het spelen in een dubbel
blaaskwintet heeft specifieke kernmerken. Door de bezetting van twee fluiten, twee hobo’s, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns wordt met slechts tien musici
een bijzonder rijke, brede en diverse klankkleur bereikt. Tegelijkertijd is het geluid open en transparant. Doordat de klank zo open ligt, heeft ieder ensemblelid een vitale
functie. Luisteren en inspelen op elkaar is daardoor cruciaal: je kunt niet verdwijnen in je stemgroep. Dat maakt dat de musici de verantwoordelijkheid hebben om hun
eigen partij zo goed mogelijk binnen de klank van het ensemble als geheel te passen, zodat de dirigent zich op de interpretatie van de muziek kan richten. Eigenlijk
is alles wat aan bod komt in het ensemblespel onverkort bruikbaar voor het spelen in grote (blaas)orkesten. De meest voor de hand liggende aspecten zijn het goed
luisteren naar elkaar, een focus op het daadwerkelijk kunnen samen spelen en het goed begeleiden van melodielijnen. Daarnaast dwingt de transparantie van het
ensemble tot een zelfbewuste, zekere en tegelijkertijd dienstbare speelstijl. Dit alles is niet alleen waardevol in een klein blaasensemble, maar ook in een orkest. Verder
is het voordeel van amateurensembles dat je ze kunt inzetten zonder al te hoge kosten en de muzikanten met veel enthousiasme spelen. Talentvolle amateurs kunnen
daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van cultuur: ondanks beperkte middelen wordt klassieke muziek op acceptabel niveau en op een laagdrempelige
manier toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld voor de jeugd.
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘Samen willen musiceren
is iets van alle tijden’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of
instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Noord-Hollandse
dirigent Marije Koopmans haar licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: JAN VERLOOP / FRED MANSCHOT

Wie is Marije Koopmans?
Een liefhebber van muziek en sport met een leuk
gezin. Analytisch en creatief ingesteld en over
het algemeen behoorlijk fanatiek in de dingen
die ik aanpak.
Hobby’s buiten de muziek?
Sporten en voetbaltraining geven aan de f-pupillen. Verder vind ik het leuk om af te spreken met
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vrienden om gezellig te gaan borrelen of eten.
Van alle vakanties geniet ik het meest van de wintersportvakanties met het gezin.

Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Door een instrumentenpresentatie in mijn klas
werd ik enthousiast gemaakt om een instrument te gaan bespelen. Ik gaf me samen met

een vriend op en een paar dagen later werd
er een bugel bij ons thuis gebracht. De lessen
kregen we van de solobugellist van de fanfare,
de heer Niek Appelman. Bij hem thuis in het
souterrain, zittend op aardappelkistjes kregen
we in groepjes les. De beginners aan het begin
van de avond en de gevorderden stroomden
later op de avond in. Deze man heeft mij en veel
anderen de liefde voor de blaasmuziek laten er-

varen. Ik denk nog altijd met veel plezier terug
aan deze bijzondere avonden.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Erik Jansen vroeg mij een aantal keren om voor
hem in te vallen als dirigent bij het opleidingsorkest van Koninklijk Stedelijk Muziekkorps te
Enkhuizen. Dat vond ik zo leuk om te doen dat
ik toen de studie hafa-directie naast mijn trompetstudie ben gestart.
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
De enorme veelzijdigheid van het vak.
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Dat zijn er meerdere geweest. Wanneer iets
nieuws lukt, is dat eigenlijk keer op keer een
hoogtepunt. Soms ontstaat er op het podium
iets magisch. Dan is er ineens de juiste sfeer en

als orkest toe in staat bent en wat je eventueel nog
verder zou kunnen ontwikkelen. Je haalt vaak
een diepere laag in het stuk naar boven. Dat is iets
wat met een gewoon concert niet altijd lukt. Het
wedstrijdelement zorgt ervoor dat het saamhorigheidsgevoel binnen de groep ook nog eens enorm
versterkt wordt. De muzikale groei die een orkest in
zo’n periode doormaakt, is nog lange tijd hoorbaar
en daarom is een concours een heel nuttig middel
en zeker geen noodzakelijk kwaad.

Het verplichte repertorium voor reguliere
bondswedstrijden is met ingang van 2016
vervallen. Wat vind je daarvan?
Jammer, omdat je daardoor soms op goede
ideeën werd gebracht. Iets moeten doen wat
niet je eerste keus zou zijn, kan namelijk ook
weer iets nieuws opleveren in positieve zin.
Aan de andere kant moet een dirigent zelf

‘Verenigingen zijn vaak toch
nog star en ouderwets’
spanning en lijkt alles op zijn plek te vallen. Dat
zijn prachtige momenten voor de muzikanten, het
publiek en de dirigent. Afgelopen jaar mocht ik
het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest dirigeren in
De Spiegel te Zwolle. Dat was voor mij zo’n concert met iets extra’s. Als je dan als dirigent tijdens
het gezamenlijk eten na afloop een staande ovatie
krijgt van alle orkestleden, weet je zeker dat je niet
de enige was die dat zo heeft ervaren. Dat was een
bijzonder moment om mee te maken.

Concoursen of concerten?
Concerten.
Concours, een noodzakelijk kwaad?
Zeker niet. Een concours blijft natuurlijk wel een
raar fenomeen want het heeft eigenlijk weinig te
maken met het wezenlijke doel van muziek maken,
namelijk het overbrengen van emotie; het spreken
waar de woorden ophouden. Daarbij spelen
emotie, sfeer, beleving en persoonlijke smaak zo’n
wezenlijke rol dat je eigenlijk niet kunt twisten over
wat de beste uitvoering zou moeten zijn. Daarom
zie ik een concours zelf meer als een soort examen
voor een orkest. Je uitvoering wordt technisch
beoordeeld waardoor je na afloop weet waar je

natuurlijk ook in staat zijn om een goed, uitdagend en/of vernieuwend programma samen te
stellen voor een orkest.

Wat vind je van het plan van het WMC
om het aspect beleving zwaar mee te
laten wegen bij de beoordeling van
concoursuitvoeringen?
Om daar een keer de focus op te leggen, vind
ik wel een goed idee. Dat er veel aandacht besteed wordt aan het aspect beleving tijdens een
groot verenigingsconcert vind ik eigenlijk niet
meer weg te denken uit deze tijd. Je biedt je
publiek dan een theaterachtig concert wat ook
zeer ideaal is voor de niet-geoefende luisteraar.
Maar of dat nu altijd zou moeten tijdens een
concours dat betwijfel ik. Goede muziek met
passie en op niveau gespeeld zou eigenlijk al
voldoende beleving moeten geven. Als je er
van alles bij moet halen om de muziek kracht
te geven, kun je ook twijfelen aan het niveau
van de uitvoering of van de compositie zelf.
Bovendien is het ook een behoorlijke extra
belasting op de vrijwilligers binnen een vereniging om zoiets keer op keer weer te moeten
organiseren en dan is het nog maar de vraag of

het de muzikale ontwikkeling daadwerkelijk
ten goede komt.

Dirigeren is nog altijd een mannenwereld. Het aantal vrouwelijke dirigenten
staat totaal niet in verhouding met het
aandeel van de vrouwelijke muzikanten
in de orkesten. Hoe komt dat?
Het heeft met verschillende, onder andere
historische factoren te maken. Een aantal
decennia geleden was het in de blaasmuziek
nog vrij ongebruikelijk dat er een vrouw in
het orkest speelde. Wat dat betreft is er al een
behoorlijke inhaalslag geweest. Een logisch
gevolg is dat er dus ook weinig vrouwelijke dirigenten waren. Inmiddels ken ik er al heel wat
en ik verwacht dat dit aantal in de toekomst
in Nederland zeker nog zal gaan toenemen.
Daarnaast zal het algemene beeld dat wereldwijd over het fenomeen leiderschap bestaat,
moeten verschuiven. Het beeld van een
krachtige leider staat immers nog altijd haaks
op het beeld van de invoelende vrouw. En dan
hebben we het nog niet eens over de landen
waar vrouwen nauwelijks rechten hebben.
Heb je het gevoel dat je je als vrouw extra
moet bewijzen?
Nee, dat gevoel heb ik zelf gelukkig nooit gehad.
Er zijn al zoveel verschillende typen mannelijke
dirigenten dat de vrouwelijke variant hier ook
prima tussen past.

PASPOORT:
Naam: Marije Koopmans.
Geboortedatum: 19 mei 1977.
Geboorteplaats: Amsterdam.
Woonplaats: Grootebroek.
Instrumenten: trompet, bugel, cornet.
Muziekopleidingen: trompet bij Peter
Masseurs en hafa-directie bij Danny Oosterman
en Gerrit Fokkema aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
Andere opleidingen: rechten aan de Universiteit van Amsterdam.
Begonnen bij: fanfare Irene Grootebroek.
Dirigent bij: harmonie Crescendo Noordwijk,
fanfare Eensgezindheid Egmond-Binnen, Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest (assistent dirigent).
Overige functies/activiteiten: freelance
trompettist, jurylid festivals, coach, docent klein koper aan Muziekschool Stede Broec in Grootebroek.
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Muziekhandel

Een bijzonder en uniek concert in
samenwerking met uw orkest of koor?
Zangeres & harpiste Iris Kroes
komt graag met uw orkest of koor
samenwerken.
Van meeslepende tot grappige songs,
van eigen songs tot kippenvel.

Meer info: to be in Touch Events
Jouke de Vries - 06-11913526

Iris Kroes
©BCM

Op welke punten zou een vrouw juist extra
capaciteiten kunnen meebrengen?
Over het algemeen wordt vaak gesteld dat vrouwen meer empatisch vermogen zouden hebben.
Ze zouden beter luisteren, een samen-gevoel
opwekken en meer coachend te werk gaan. Maar
of dat nou echt altijd een goede aanvulling is om
een orkest te kunnen leiden, durf ik zeker niet te
beweren. En ook niet dat ik deze eigenschappen
zelf bezit, ha, ha…

buitenaf probeer op te leggen. Dan boek je
vaak het beste resultaat.

Welke opvallende zaken kom je hierbij in
de praktijk zoal tegen?
In eerste instantie een vaak behoorlijk negatieve instelling die je eerst echt moet ombuigen. Ze willen wel maar geloven er eigenlijk
zelf niet meer in. Alle neuzen dan dezelfde
kant op krijgen, is vaak nog het meeste werk.
Gek genoeg zit het vaak in heel kleine dingen
die over het hoofd werden gezien waardoor
Je bent ook werkzaam als coach om
het in het verleden niet lukte maar nu wel.
orkesten te adviseren en te inspireren op
het gebied van beleid, structuur en werving. Ook is het belangrijk dat als je iets doet je dit
meerdere jaren achter elkaar continueert en
Wat houdt dit precies in?
bijschaaft. De aanhouder wint mijns inziens
De afgelopen jaren heb ik met veel verenialtijd. Als eenmaal het enthousiasme en de
gingen om tafel gezeten om de vereniging
letterlijk weer nieuw leven in te blazen. Samen overtuiging weer terug is binnen de groep
zie je dat een paar jaar later ook terug in de
brainstormen we dan en maken een plan wat
goed past bij deze specifieke vereniging zodat uitstraling van de vereniging. Er bleek dan
altijd meer mogelijk dan ze zelf aanvankelijk
ze weer een aantal jaren vooruit kan op het
hadden gedacht.
gebied van onder andere werving en doorstroming. De kunst is om ze zoveel mogelijk
gebruik te laten maken van de capaciteiten
Muziekles keert steeds meer terug in het
die al binnen de vereniging aanwezig zijn
curriculum van het basisonderwijs.
maar die ze tot dan toe zelf nog niet zagen of
Dat is zeker alweer een stap in de goede richbenut hebben. Het moet echt iets worden van ting. Wat ik persoonlijk jammer vind is dat er
de vereniging zelf en niet iets wat ik ze van
nog veel wordt geïnvesteerd in kortlopende

projecten en niet in structurele muzieklessen
over een langere termijn, want daar bouw je
pas echt wat mee op.

Hoe kan de blaasmuzieksector hiervan
profiteren?
Door goede contacten te onderhouden met
het basisonderwijs kunnen ze aanhaken op
deze muzieklessen en/of korte projecten. Ze
kunnen een goed vervolgtraject aanbieden
zodat basisschoolleerlingen de mogelijkheid
krijgen om een instrument te leren bespelen
om zo uiteindelijk in te kunnen stromen in
een orkest.
Hoe zou de muzieksector de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen verhogen?
Jonge kinderen staan meestal nog open voor
alle soorten muziek en hebben nog geen uitgesproken smaak of mening. Je moet in eerste
instantie de ouders meekrijgen. Het aanbieden
van een goede opleiding en kwalitatief goede
jeugdorkesten, een voorbeeldfunctie geven
door zichtbaar te zijn zal zeker helpen om de
aantrekkingskracht te verhogen. Voor de oudere jeugd is out of the box denken belangrijk.
Verenigingen zijn vaak toch nog star en ouderwets waardoor jongeren zich niet altijd meer
aangesloten voelen. Een regionaal jeugdorkest
kan enorm helpen om jongeren tussen 12
en 18 jaar te inspireren om door te gaan met
muziek maken. Je ziet vaak dat de kartrekkers
binnen een vereniging degenen zijn die dat
vroeger ook gedaan hebben.
Hoe zie je de toekomst van de
blaasmuziek?
Positief. In de geschiedenis zie je altijd een
golfbeweging. Het besef dat muziek wel
degelijk thuis hoort in het basisonderwijs lijkt
weer te groeien. Het bespelen van een blaasof slaginstrument is een fysieke bezigheid
die zijn aantrekkingskracht niet zomaar zal
verliezen. Het samen willen musiceren in een
orkest is iets van alle tijden en zal echt niet
zomaar verdwijnen. Kortom ik denk dat er nog
voldoende kansen en mogelijkheden zijn voor
de blaasmuziek in de toekomst.
Wat zijn je ambities als dirigent?
Op dit moment ben ik heel tevreden met mijn
verschillende werkzaamheden in de muziek.
Als dirigent vind ik het leuk om mijzelf verder
te blijven ontwikkelen om zo weer nieuwe
interessante uitdagingen aan te kunnen gaan.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

Opera Straal!:
familieproductie met
verborgen boodschap
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 een vooruitblik
op de educatieve muziekproductie Opera Straal! die de harmonieorkesten
DSV uit Warmenhuizen en Caecilia uit Heiloo dit voorjaar op de planken zetten.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING DSV

Eigenlijk is Jochem niet zo’n groot zangtalent.
En sterallures heeft hij al helemaal niet. Hij wil
gewoon bij de harmonie spelen. Maar Wolf
W. Willemse, de gelikte showmaster van de
TV-Talentenshow, wil bewijzen dat hij Jochem
onder de artiestennaam Max beroemd kan
maken. “Het enige wat jij moet doen, is op mij

vertrouwen. We zullen je helemaal verbouwen,
van doodnormaal tot magistraal. Samen met
mijn sterrenteam verlos ik jou van ongezien, gewoon en anoniem”, zingt Wolf. Jochems moeder
gelooft heilig in de mooie praatjes van de gladde
presentator. Ze pusht haar zoon om dag en nacht
te werken aan zijn carrière. “Verlos me van mijn

Harmonieorkesten DSV Warmenhuizen is een van de uitvoerende orkesten tijdens Opera Straal!
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rijtjeshuis. Ik wil een goed gevulde kluis. Vliegen
naar de tropen en mooie kleren kopen”, zingt ze.
Totdat Stella, de vriendin van Jochem, op de rem
trapt. Zij voelt zich op een zijspoor gezet en wil
de relatie verbreken. In een uiterste poging om
Jochem terug te winnen, zingt ze een liefdeslied
voor hem. Als gladjanus Wolf de talentvolle
Stella hoort zingen, ziet hij plotseling in haar de
nieuwe kip met gouden eieren. Jochem wordt
meedogenloos als oud vuil aan de kant gezet.
Dat is in vogelvlucht het script van Opera
Straal!, een vijf kwartier durende tragikomische
familieopera waarin de harmonieorkesten DSV
uit Warmenhuizen en Caecilia uit Heiloo een
statement maken tegen een aantal vooroordelen
van deze tijd. De voorstellingen worden uitgevoerd met een cast van professionele acteurs
en amateurartiesten. Ook tal van vrijwilligers
verlenen medewerking aan het project. Geestelijke vader van het educatieve muziekproject is
Ton van de Kieft, voormalig althoboïst/orkestmanager van het Nederlands Philharmonisch
Orkest en dirigent van de beide harmonieorkesten. “We worden tegenwoordig overspoeld met
talentenjachten”, verklaart hij de aanleiding voor
het project. “Jongeren zien op televisie alleen
maar de crème de la crème voorbijkomen. Zo
ontstaat het beeld dat muziek maken voor de
meeste kinderen niet haalbaar is. Overal wordt
een wedstrijd van gemaakt. We vergeten waar

De jeugdige Sterre van Boxtel is een van de solisten.

het werkelijk over gaat: dat het gewoon leuk is
om samen muziek te maken. Dat muziek een cadeautje is dat je kunt aanbieden aan het publiek.”
Van der Kieft loopt al vijftien jaar rond met het
idee om een actueel onderwerp te verwerken in
een operaproductie gericht op de jeugd. Hij wil
daarmee tevens de opera uit het verdomhoekje
halen. “Ik heb het altijd leuk gevonden om muziekstromingen met elkaar te verbinden. Aangezien er al zoveel musicals zijn voor de jeugd
kwam ik op het idee om een opera te maken. In
mijn tijd bij het Nederlands Philharmonisch
Orkest heb ik zelf veel opera’s gespeeld. Mijn
gedachte is om de opera uit de wat elitaire hoek
te halen. Laten zien dat opera juist leuk is en niet
zwaar en lang hoeft te zijn. De opera moet weer
terug naar het volk.”
De muziek voor Opera Straal! is volledig nieuw

geschreven door componist/arrangeur Dirk
Keijzer. Hij laat verschillende muziekstijlen
samenkomen, passend bij de karakters van de
personages in het stuk. Zo zijn bij de gladde
showmaster invloeden uit de amusementsmuziek hoorbaar, doet de wanhoopsaria van
Stella denken aan Puccini en is bij de moeder de
traditionele stijl van Mozart te herkennen. De
voorstellingen worden voor een groot deel uitgevoerd met medewerking van kinderen in de rol
van solist, als lid van een koor of dansgroep of bij
het ontwerpen en maken van kleding en decors.
Ook het publiek wordt actief bij de voorstelling
betrokken, door het roepen van spreekkoren en
het meezingen/rappen van een lied.
De initiatiefnemers willen met het project
muziekeducatie voor kinderen in de leeftijd van
9 tot 18 jaar stimuleren. Aan Opera Straal! is

een door professionals opgezet educatief traject
verbonden. Scholen in het basisonderwijs en
middelbaar onderwijs kunnen aan de hand van
diverse lespakketten op verschillende niveaus
de familieopera in huis halen. Zelfs een bezoek
aan de Amsterdamse Stopera behoort daarbij tot
de mogelijkheden. Het project kan ook worden
ingezet voor het verbinden van binnen- en
buitenschoolse activiteiten en als inspiratiebron
voor een scholingsprogramma zoals Meer muziek in de klas. Het pakket draagt tevens bij aan
het verhogen van de algemene muzikale kennis
van leerkrachten. De gemeenten Heiloo en
Schagen en diverse fondsen en sponsors hebben
door het verstrekken van een financiële bijdrage
hun naam verbonden aan het project.
De voorstellingen zijn op vrijdag 24, zaterdag
25 en zondag 26 maart in de Harenkarspelhal
in Warmenhuizen (met harmonie DSV) en op
zaterdag 1 en zondag 2 april in de Badmintonhal
in Heiloo (met harmonie Caecilia).
Beide orkesten stellen na afloop het complete
productiemateriaal, bestaande uit het script, het
draaiboek en de bladmuziek, ter beschikking aan
andere muziekverenigingen (zie kader). Van de
Kieft: “We vinden het belangrijk dat dit project
na afloop niet de kast in gaat en er niets meer mee
gedaan wordt. We willen het graag delen. Behalve
alle scholen in Nederland kunnen ook alle muziekverenigingen beschikken over het materiaal.
Daarom hebben we er ook bewust voor gekozen
dat de muziek speelbaar is voor orkesten vanaf de
vierde divisie, in zowel grote als kleine bezettingen. Als we voldoende sponsorgeld binnenkrijgen, willen we zelfs een orkestband maken zodat
kinderen op scholen de karaokeversie kunnen
meezingen. Ons idee is dat iedereen er straks
plezier van moet kunnen hebben.”

Opera Straal!
beschikbaar voor
collega-orkesten
De harmonieorkesten DSV Warmenhuizen en Caecilia Heiloo stellen na afloop van de uitvoeringen
het complete productiemateriaal behorende bij
de educatieve muziekproductie Opera Straal! ter
beschikking aan muziekverenigingen in Nederland. Muziekverenigingen die met ten minste
twee vertegenwoordigers één van de uitvoeringen
bezoeken, kunnen het materiaal gratis ontvangen.
Aan verenigingen die geen voorstelling bezoeken,
wordt een geringe vergoeding gevraagd. Informatie: info@harmoniedsv.nl. Kaarten voor de voorstellingen zijn verkrijgbaar via www.operastraal.nl.
DSV heeft de nodige ervaring met grootschalige producties.
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BLAASMUZIEK JUBILEUM

ROLJ zet Limburgse
traditie voort
Omdat marcherend musiceren voor een aantal leden inmiddels een te
zware opgave is, moest het Reünie-Orkest Limburgse Jagers de uitnodiging
om de opening van de A2-tunnel in Maastricht op te luisteren afzeggen.
Maar voor de viering van het 25-jarig jubileum heeft het orkest een druk
concertprogramma samengesteld. Jubileum van een reünieorkest dat
al werd opgericht voordat het oorspronkelijke korps was opgeheven.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING ROLJ

Deze zomer klinkt de Limburgse Jagersmars weer
over de Lüneburger Heide. Op uitnodiging van
de burgemeester van Zeven (Duitsland) brengt
het Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ)
voor het eerst sinds lange tijd weer een bezoek
aan de legerplaats Seedorf, waar het toenmalige
Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers de
laatste jaren van zijn bestaan gelegerd was. Het
is de kers op de taart van de activiteiten rond het
25-jarig bestaan.
Het ROLJ zet de traditie voort van het in 1951 opgerichte Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers, dat na zijn opheffing in 1967 vier jaar
later als Fanfarekorps Limburgse Jagers herrees.
Een aantal muzikanten van het oorspronkelijke
orkest was er echter niet gerust op dat het heropgerichte korps een lang leven was beschoren en
richtte in 1992 alvast een reünistenfanfare op. Een
juiste inschatting, want drie jaar later viel ook het
doek voor het Fanfarekorps Limburgse Jagers.

58

“Het ROLJ geniet nog steeds een grote populariteit binnen de Limburgse samenleving”, zegt
woordvoerder Martin Hanssen. “Niet alleen bij
oud-militairen, maar ook bij burgers en civiele
instituten en bedrijven. Dat blijkt wel uit de uitnodiging om de A2-tunnel in Maastricht te openen.”
Na alle reorganisaties binnen Defensie is het
korps het enige overgebleven militaire element
in Limburg. Het ROLJ bestaat uit 49 muzikanten
tussen de 59 en 84 jaar en staat al veertien jaar
onder leiding van Jos Stoffels. Behalve oud-muzikanten van het tamboer- en fanfarekorps
spelen ook andere oud-militairen mee. Hanssen:
“Niemand kan in de toekomst kijken, maar het
ziet er voorlopig nog niet somber uit voor het
korps. Uiteraard vallen regelmatig leden uit door
ziekte of overlijden, maar er sluiten ook regelmatig nieuwe muzikanten bij ons aan.” Op de
jaarlijkse activiteitenkalender staan traditionele
concerten in verzorgingshuizen, beëdigingen van

het Regiment Limburgse Jagers, de omlijsting van
de Limburgse Veteranendag, de Defensiedag in
de legerplaats Ermelo, de opluistering van jubilea
en concerten op uitnodiging. Ook maakt het
korps regelmatig buitenlandse reizen naar onder
andere België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.
Behalve militaire marsmuziek speelt het orkest
een breed repertoire, van pop-, film- en musicalmuziek tot populair klassiek.
Ter gelegenheid van het zilveren bestaan maakt
het ROLJ een tour door Limburg met tal van
concerten waaraan diverse muziekverenigingen,
ensembles en solisten meewerken. Behalve de
reeds vermelde concertreis naar Nedersaksen
verzorgt het gezelschap ook een optreden tijdens
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het
jubileum wordt in februari 2018 afgesloten met
de presentatie van een dvd en een jubileumboek.
Een actueel overzicht van alle jubileumfestiviteiten is te vinden op www.rolj.nl.
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BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL

Crescendo houdt
stand op het Drentse
platteland
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen
vereniging in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van
muziekvereniging Crescendo uit het Drentse Ruinen.
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: JANS SCHULTING/AANLEVERING CRESCENDO

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Zo
laat de volksaard van Drenthe zich schetsen.
Sinds 1920 is muziekvereniging Crescendo
actief in Ruinen. Gewoon Crescendo, heet
het clubblad. Maar als je een medley van de
boerenrockband Normaal voor je fanfare
laat arrangeren, ben je misschien toch wel
een beetje buitengewoon bezig. Uw redacteur
maakt kennis met dirigent Leo Harmsen en
twee bestuursleden.
Slechtwillenden zouden moeiteloos de inventaris
van het bruine horecapand aan de Dorpsbrink
kunnen inladen, want zonder kloppen loop je de
achterzaal van café Brinkzicht binnen. De hoge
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zaal is elke dinsdagavond in gebruik als repetitieruimte van Crescendo. Al jaren. Twee vaandels
sieren de wand aan weerszijden van het podium. Bij
hoogtijdagen worden ze door een vrijwillige vaandeldrager meegevoerd bij marsoptredens. Voor
marcherende activiteiten worden alle onderdelen
van de vereniging op de been gebracht: fanfare,
malletband en majorettes. Om met de laatste groep
te beginnen: “Dat zijn onze twirlsters die elke
woensdagavond trainen onder leiding van de zusjes
Marissa en Rosanne Benjamins uit Schuinesloot”,
steekt Janine Smit (secretaris) van wal. “Tijdens het
NK Twirl 2016 in Waalwijk behaalden ze goede resultaten.” Janine is zelf al jaren actief als bugelspeler,
net als haar vader, haar zus, haar broer en inmiddels

ook haar zoon. Familiebanden zijn sterk vertegenwoordigd in de 26-koppige fanfare. De familie
Smit is niet de enige muzikale familie. Het orkest
telt ook zes leden van het gezin Zegeren. Voorzitter-penningmeester Roelie Zegeren (saxofoon)
nam de voorzittershamer over van haar echtgenoot
(slagwerker). “Als iedereen er is, hebben we alle
stemmen bezet in de fanfare. Maar bij ziektes en
verjaardagen in de familie hebben we gelijk gaten
in de bezetting”, vertelt dirigent Leo Harmsen die
twee jaar geleden het stokje overnam van Toine
Weterings. Harmsen is professioneel trompettist
bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem
Friso in Assen en als muziekdocent verbonden aan
muziekschool SCALA Hoogeveen/Meppel.

De aanwas van jonge leden is een punt van zorg.
“We zijn blij met de twee leerlingen die we nu in
opleiding hebben, op bugel en bariton. Ze hebben allebei les van de dirigent en zijn ontzettend
fanatiek”, vertelt de voorzitter. “Laatst hebben ze
al meegedaan met een optreden. Daar begeleiden we ze zo goed mogelijk bij, maar ze vonden
het heel spannend.” In overleg met harmonie
Woudklank in Zuidwolde spelen de twee jonge
leerlingen wekelijks mee in het jeugdorkest aldaar. “Het is leuker voor ze om tussen leeftijdsgenoten te zitten. We repeteren zelf natuurlijk later
op de avond en dan zouden ze maar een halve
repetitie mee kunnen spelen”, legt Roelie Zegeren
uit. SCALA ondersteunt de vereniging om ingang
te krijgen op scholen. Een paar jaar geleden orga-

wekelijks op woensdag onder leiding van Jan ter
Haar elders in het dorp. Ook de malletband kent
met zeven slagwerkers een beperkte omvang.

‘Bij verjaardagen in de
familie hebben we gelijk
gaten in de bezetting’
niseerde Crescendo een groots scholenproject in
het dorp waarbij heel veel kinderen in aanraking
kwamen met blaasmuziek. “Iedereen was laaiend
enthousiast over het slotconcert, schoolkinderen,
ouders en leerkrachten”, blikt Janine Smit terug.
“Jammer genoeg heeft het ons geen nieuwe
leden of leerlingen opgeleverd.” Ruinen telt overigens maar één basisschool, dus de spoeling is
sowieso dun. En buurdorpen hebben hun eigen
fanfare of harmonie.
De malletband van Crescendo Ruinen repeteert

“Krap aan genoeg om samen met de fanfare
marsoptredens te geven. In het dorp hoor je wel
eens dat Crescendo zich meer op straat moet
laten zien. Maar ja, dan moet je er wel de leden
voor hebben”, zegt Roelie Zegeren. “Het valt niet
mee om met een kleine club een groot publiek
te bereiken”, vult de dirigent aan. “Daar komt
heel wat creativiteit bij kijken.” Zo liet de fanfare
vorig jaar een medley arrangeren van liedjes van
de boerenrockgroep Normaal. Op 23 april 2016
werd de medley voor het eerst uitgevoerd tijdens

een concert met popmuziek in café Brinkzicht.
De reacties waren positief. Concertoptredens
doet de fanfare van Crescendo de laatste tijd
steeds vaker in de vorm van dubbelconcerten. “De
combinatie met popkoor Pearl Voices was een
succes”, vindt dirigent Harmsen die de fanfare op
dit moment voorbereidt op een Musical Concert
op 31 maart. Hiervoor worden onder andere
songs uit de musicals Grease, The Bodyguard en
The Lion King ingestudeerd. Janine Smit verheugt
zich er alweer op. “Het is fijn te weten dat we
altijd voor een trouwe, vaste achterban spelen van
familie en vrienden. Daarnaast hebben we nog de
Vrienden van Crescendo.” Concoursdeelname
wordt niet overwogen. “We willen vooral gewoon
leuke muziek maken samen.” En dat doen ze sinds
1955 ook als blaaskapel De Knollenplökkers. In
de beginjaren was het een rasechte boerenkapel
omdat boeren ook overdag tijd konden vrijmaken om op te treden. De huidige blaaskapel in de
herkenbare roodgele outfit geeft jaarlijks talloze
vrolijke optredens bij sportevenementen, op
dorpsfeesten en bij vierdaagse-intochten in de
wijde omtrek van Ruinen. “Ontzettend leuk om
te doen en het is een goede bron van inkomsten
voor de vereniging”, zegt Roelie Zegeren. Zo kun
je als bestuur nog eens een rondje geven na afloop
van de repetitie. “Of twee, dat is het voordeel van
een kleine club, hè?”

Verenigingsprofiel
Naam: Muziekvereniging Crescendo Ruinen.
Opgericht: 1 maart 1920.
Aantal leden: 53.
Repetitielocatie(s): fanfare in café Brinkzicht;
malletband in buitencentrum De Poort; twirlsters
in sporthal De Marse.
Repetities: fanfare op dinsdagavond; malletband
op woensdagavond; twirlsters op woensdagavond.
Website: www.crescendoruinen.nl.
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ALGEMEEN INFORMATIEF

Kijkje in de keuken van
de muziekdocent
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) lanceert in
het tweede kwartaal van 2017 een informatieplatform over de invulling van de
raamleerplannen Blaas- en Slagwerkinstrumenten. Behalve allerlei informatie over
muziekonderwijs wordt aan de hand van filmpjes getoond hoe docenten in de
praktijk auditieve oefeningen uit de raamleerplannen invullen. Met de inrichting
van het digitale platform wil het LKCA muziekdocenten op frisse ideeën brengen.
TEKST: CÉCILE RONGEN • FOTO’S: RESIE FORSCHELEN/LKCA

Het LKCA heeft in 2014 de raamleerplannen
Blaas- en Slaginstrumenten herzien. Over deze
herziening kon u lezen in Klankwijzer nr. 8 van
2014. De raamleerplannen zijn geschreven
voor docenten instrumentale muziek (blaas- en
slaginstrumenten) vanuit de vraag: hoe geef je een
muziekopleiding optimaal vorm? Daar zijn geen
kant-en-klaarrecepten voor. Er is wel een lange
traditie en velen hebben daar over nagedacht en
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gepubliceerd. De raamleerplannen zijn omarmd
door de KNMO en Cultuurconnectie (de branchevereniging van de centra voor de kunsten en
muziekscholen). Samen met het LKCA hopen deze
organisaties met de raamleerplannen te bereiken
dat het musiceren op blaas- en slaginstrumenten
wordt gestimuleerd in zowel kwantitatieve als
kwalitatieve zin en dat de creativiteit in muzieklessen toeneemt.

Er is veel schriftelijke en digitale informatie over
muziekonderwijs, maar er zijn weinig voorbeelden
te vinden van instrumentale muzieklessen in de
praktijk. Het is heel interessant om te zien hoe muziekdocenten verschillende werkwijzen in de lessen
toepassen en zo de muzikale zelfstandigheid van
hun leerlingen stimuleren. In goede instrumentale
muzieklessen komt een reeks van activiteiten aan
de orde. Natuurlijk gaat het om het goed ‘bedienen’

van het muziekinstrument zelf, maar het gaat ook
om de ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het muzikale gehoor. Het spelen
van muziekstukken in studieboeken, oefeningen
(etudes) en voordrachtstukken komt meestal voldoende aan bod in lessen. Maar muzikale zelfstandigheid en voorstellingsvermogen stimuleer je als
docent vooral door middel van auditieve werkwijzen die het muzikale gehoor trainen, gekoppeld aan
de instrumentale ontwikkeling.

‘We zouden op
meer manieren
eens in elkaars
keuken moeten
kunnen kijken’
Op verzoek van het LKCA, heeft een tiental
docenten uit het hele land in het najaar van 2016
opnames gemaakt van auditieve oefeningen van
de vier examenniveaus, om (letterlijk) in beeld te
brengen hoe je dit als muziekdocent met leerlingen
kunt aanpakken. Het doel van deze filmpjes is het
bijdragen aan een landelijk digitaal platform waar
deze kennis zichtbaar gemaakt wordt en om de
opgedane kennis en werkwijzen breder te delen,
anderen te inspireren en referenties te bieden.
Geregistreerd zijn instrumentaal-auditieve
toepassingen zoals prima vista ritme, prima vista
melodie, voor- en naspelen, uit het hoofd spelen,
improvisatie, mentale training (even de bladmuziek
zien, daarna deze uit het hoofd spelen) en (spelend)
transponeren. Naast deze inspiratiefilmpjes is ter
inspiratie voor muziekdocenten in het land een
rondetafelgesprek geregistreerd met drie ervaringsdeskundigen uit het muziekeducatieve werkveld.
Hoofdonderwerp van dit gesprek is de vraag hoe je
het creatieve element kunt verweven in de muziekles, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit of
de richtlijnen voor de examens.
Ook repertoirelijsten met suggesties van muziekstukken die tijdens examens gebruikt kunnen
worden, krijgen begin 2017 een update. Hierin
staan stukken die geschikt zijn voor een A-, B-, C- of
D-examen op het betreffende blaasinstrument;
stukken met een voordracht karakter, technisch
karakter en samenspel.

Paula Crasborn-Mooren is een van de docenten
die meedeed aan dit project. Zij wijst op het belang
van deelname aan de muziekexamens. “Bijna alle
leerlingen nemen deel aan de hafabra-examens. Dat
is heel belangrijk. De leerling wordt weer eens extra
uitgedaagd om door te zetten, ook op onderdelen
die hij misschien minder leuk vindt. Er zijn bepaalde doelen die behaald moeten worden en het geeft
de leerling veel voldoening als hem na het examen
zijn diploma overhandigd wordt. Voor verenigingen is het ook belangrijk. Zo kunnen ze zien dat
het niveau doorgaat. Als een leerling geen examens
doet, is de kans groter dat je de doelen uit het oog
verliest, waardoor de kandidaat zich kwalitatief
misschien minder goed ontwikkelt.”
Paula vindt het initiatief van het LKCA om muziekles in beeld te brengen een prima idee. “Het
LKCA benaderde mij onlangs met de vraag of ik
filmmateriaal wilde aanleveren om het vernieuwde
raamleerplan te verlevendigen. Ik vond het meteen
een leuk initiatief en ben er mee aan de slag gegaan.
Op de filmpjes zijn voorbeelden te zien van auditieve oefeningen zoals voor- en naspelen, improvisatie, uit het hoofd spelen en transponeren. De
leerlingen wisten tot op het moment
van opname niet welk onderdeel we
gingen behandelen, zodat het niet een
ingestudeerd trucje is en we een zo reeel mogelijk beeld kunnen laten zien.
Het was natuurlijk ook wel een beetje
spannend. Ik heb me bij deze opnames zo veel mogelijk gehouden aan de
richtlijnen zoals die in het raamleerplan staan. Ik kan me helemaal vinden
in het niveau per examen. Door zo
met verschillende docenten filmpjes
te laten zien, kun je andere docenten
inspireren. Altijd leuk om weer op
nieuwe ideeën te komen. We zouden
op meer manieren eens in elkaars
keuken moeten kunnen kijken.”

houdelijke ontwikkelingen (éducation permanente
ofwel lifelong learning). Conservatoria, maar ook
andere organisaties of specialisten, creëren aanbod
en scholingsmogelijkheden. Maar ook van elkaar
leren en inspiratie opdoen draagt bij aan de kennis
van docenten. Wellicht brengt dit digitale platform
muziekdocenten op frisse ideeën, gaan ze andere
werkvormen toepassen en worden auditieve
oefeningen in plaats van een ‘angstig kunstje’ een
muzikale en vooral creatieve bezigheid, waarbij
de leerling kan genieten van het gebruik van zijn
innerlijke oor.
Het LKCA gaat de filmpjes ook toepassen bij
trainingen van de zogenaamde gecommitteerden bij muziekexamens. Gecommitteerden zijn
experts die examens monitoren waar een landelijk
(KNMO/Cultuurconnectie) diploma kan worden
behaald. Op die manier borgen zij de kwaliteit. Recent is ingevoerd dat het afnemen van het examen
een zaak is van de docent van de leerling. Dat geeft
vertrouwen aan de examenkandidaat: de docent
kent zijn leerling en heeft hem/haar op het examen
voorbereid. De traditionele rol van ‘examinator’ is
hier dus komen te vervallen.

En dat is precies wat het LKCA
wil bewerkstelligen. Professionele
muziekdocenten waarborgen voor het
grootste deel zelf hun deskundigheid,
onder andere door het volgen van in-

Voor meer informatie over het raamleerplan blaasinstrumenten en de digitale beschikbaarheid van werkwijzen
van muziekdocenten - rond 1 april 2017 online beschikbaar - kunt u contact opnemen met Jan van den Eijnden:
janvandeneijnden@lkca.nl. Voor verdere informatie: www.lkca.nl.
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Uitslagen concoursen
en kampioenschappen
De uitslagen van de resterende concertwedstrijden en kampioenschappen in 2016.
FOTO’S: ROMI VALKEMA / ANDRE KIL / AANLEVERING SOMERENS LUST

Concertwedstrijd Muziekbond
voor Groningen en Drenthe
DATUM: Zaterdag 26 november.
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.

INTRODUCTIE: fanfare: Oranje Roden, advies: vierde divisie;
brassband: Heman Zuidwolde, advies: tweede divisie.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Concordia Sibculo, 90,92 ptn, 1e prijs
met promotie en lof; De Bergklanken Ruinerwold, 90,58 ptn, 1e prijs
met promotie en lof harmonie: Erica Zuidlaren, 85 ptn, 1e prijs met

Fanfare Wilhelmina uit Heerde in actie tijdens het concours in Hoogeveen.
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promotie; Excelsior Warnsveld, 83,25 ptn, 1e prijs.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Soli Deo Gloria Ane, 83,58 ptn, 1e prijs;
harmonie: Jubal Dedemsvaart, 80,25 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Ons Genoegen Renswoude, 82,83
ptn, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Oefening Baart Kunst Bennekom,
85,92 ptn, 1e prijs; Wilhelmina Heerde, 80 ptn, 1e prijs; fanfare: De
Eendracht Wezep, 77 ptn, 2e prijs.

VIERDE DIVISIE: harmonie: Jubal Varsseveld, 90,58 ptn, 1e prijs met
promotie en lof; fanfare: Prinses Beatrix Dinxperlo, 80,83 ptn, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Twello, 78,08 ptn, 2e prijs; Flora Aalsmeer, 77,92 ptn, 2e prijs; Ons Genoegen Wognum, 77,08 ptn, 2e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Willibrordus Stramproy, 83,92 ptn, 1e
prijs; Het Fanfare Collectief, 88,33 ptn, 1e prijs; harmonie: Pro Honore et
Virtute Son en Breugel, 88,08 ptn, 1e prijs.

Concertwedstrijd Muziekbond
Gelderland-Flevoland

DATUM: Zaterdag 26 november.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Sint Jan Meddo, 81,5 ptn, 1e prijs; harmonie: Harmonie Nunspeet, 90 ptn, 1e prijs met promotie en lof.
DERDE DIVISIE: fanfare: Apollo Laren, 82 ptn, 1e prijs; brassband: Harp en Luit Vuren, 92,67 ptn, 1e prijs met promotie en lof;
Kunst en Vriendschap Meeuwen, 91,67 ptn, 1e prijs met promotie en lof.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Oostendorp, 81,75 ptn, 1e
prijs; Soli Deo Gloria Heerde, 80 ptn, 1e prijs; harmonie: Sint Jan Kilder, 83,25 ptn, 1e prijs; Euphonia Teteringen, 82,25 ptn, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Cecilia Zijtaart, 82 ptn, 1e prijs;
harmonie: Excelsior Winterswijk, 86,33 ptn, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: fanfare: Psalm 150 Dinxperlo, 92 pnt, handhaving concertdivisie.

Muziekvereniging Somerens Lust tijdens het concours van de
Brabantse bond.

Concertwedstrijd Brabantse

Concertwedstrijd Brabantse

Bond van Muziekverenigingen

Bond van Muziekverenigingen

DATUM: Zaterdag 26 november.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
DERDE DIVISIE: brassband: De Vooruitgang Nuenen, 80,83 ptn, 1e
prijs; fanfare: Concordia Hooge Zwaluwe, 82,5 ptn, 1e prijs; Excelsior Hagestein, 80,5 ptn, 1e prijs; Concordia Schaijk, 78,58 ptn, 2e prijs; harmonie: De Goede Hoop Eersel, 80 ptn, 1e prijs; Philharmonisch Gezelschap
Reuver, 86,75 ptn, 1e prijs met promotie.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Concordia Meterik, 88,17 ptn, 1e prijs;
harmonie: RK Gildenbondsharmonie Boxtel, 90,67 ptn, 1e prijs met lof;
L’Echo des Montagnes Tilburg, 87,42 ptn, 1e prijs; Sint Cecilia Schijndel,
75 ptn, 2e prijs; Oefening & Uitspanning Goirle, 82,83 ptn, 1e prijs.

Concertwedstrijd Muziekbond
Gelderland-Flevoland

DATUM: Zondag 27 november.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
VIJFDE DIVISIE: harmonie: Liemers Harmonie Duiven, 82,67
ptn, 1e prijs.

DATUM: Zondag 27 november.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Musis Sacrum Dongen, 82,75 ptn,
1e prijs; Semper Crescendo Kerkdriel, 81,25 ptn, 1e prijs; Gaudete in
Domino Cuijk, 77,17 ptn, 2e prijs; fanfare: Excelsior Oploo, 81,08
ptn, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Oefening Kweekt Kennis Zevenbergschen Hoek, 80 ptn, 1e prijs; harmonie: Harmonie Kaatsheuvel,
83,08 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina Hoogeloon, 83,17 ptn,
1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Amsterdamse Tramharmonie, 83,87
ptn, 1e prijs; Echo der Kempen Bergeijk, 85,33 ptn, 1e prijs; Somerens
Lust Someren, 90 ptn, 1e prijs met lof.

Jury aan Huis

DATUM: Zaterdag 3 december.
LOCATIE: Dordrecht, BeneVia Muziekcentrum.
EERSTE DIVISIE: Dordrechts Philharmonisch Orkest, 85,75 ptn, 1e prijs.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.
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Rechtgezet
Op de uitslagenpagina in Klankwijzer nummer 8, jaargang 2016 ,stond abusievelijk vermeld dat het Marching & Music Contest in Brunssum en de Concertwedstrijden Slagwerkensembles in Heel georganiseerd werden door de LBM. Dit
moet uiteraard zijn de LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen).

Nederlands Kampioenschap
Majorette (junioren/senioren)

DATUM: 10 december.
LOCATIE: Pagecentrum, Stadskanaal.
SHOWTWIRL: junior solo: Lindsay Haneveer (Doskonale Breda),
77,75 ptn; junior duo: Amber Donkers/Lindsay Haneveer (Doskonale
Breda), 75,20 ptn; senior solo: Vicky Wintermans (Doskonale Breda),
79,00 ptn; senior duo: Nikki van de Klundert/Deveny Wiegeraad
(Doskonale Breda), 80,10 ptn; senior team: Excelsior Zeilberg, 70,40
ptn; junior groep: Mobilé Bosschenhoofd, 71,70 ptn; senior groep:
Mobilé Bosschenhoofd, 70,60 ptn.
PARADE CORPS: senior groep: Sint Antonius Asten-Heusden, 64,30 ptn.
ARTISTIEK PROGRAMMA: junior basis solo: Arissa Goedkoop
(Infinity Elburg), 88,00 ptn; basis duo: Amber Donkers/Lindsay
Haneveer (Doskonale Breda), 90,00 ptn; junior basis ensemble:
Iris Smeekens/Jouke Struijs/Sarah Tuijl (The Butterflies Rucphen),
85,30 ptn; junior basis teams: Sint Cecilia Rijsbergen, 87,80 ptn;
junior midden solo: Lindsay Haneveer (Doskonale Breda), 87,40
ptn; junior midden duo: Kyra van Iersel/Jay Marchal (The Twilights
Rijen), 81,60 ptn; junior midden team: The Butterflies Rucphen,
82,30 ptn; junior top solo: Elvira Oomen (Glitters Prinsenbeek),
83,10 ptn; senior basis solo: Vicky Wintermans (Doskonale Breda),
88,20 ptn; senior basis duo: Rhona Slomp/Karin Vredeveld (De
Bazuin Meppel), 85,40 ptn; senior basis ensemble: Romy Veenstra/
Chelsea Veenstra/Kimberly Veenstra (Dynamix Coevorden), 82,00
ptn; senior basis team: Glitters Prinsenbeek, 86,10 ptn; senior midden solo: Jesse Muijsenberg (Younique Maasbree), 87,10 ptn; senior
midden duo: Nikki van de Klundert/ Deveny Wiegeraad (Doskonale
Breda), 87,40 ptn; senior midden ensemble: Danique Janssen/
Cynthia Janssen/Melloney Janssen (Concordia Wanssum), 82,60 ptn;
senior midden team: Re-Creation Ossendrecht, 85,50 ptn; senior
top solo: Shanice Bosboom (Infinity Elburg), 88,50 ptn; senior top
solo heren: Richard Spaan (Infinity Elburg), 89,70 ptn; senior top
duo: Corina Spaan/Richard Spaan (Infinity Elburg, 88,50 ptn; senior
top ensemble: Sanne Laurijssen/Chelsey Verheijen/Nienke Simons
(Noriam Arundo Chaam) 86,60 ptn; senior basis groep: Re-Creation
Ossendrecht, 89,00 ptn.

SHOWTWIRL: jeugd 1-2 solo: Leanne Brummans (Mèhlse Dörskes Meijel), 71,10 ptn; jeugd 1-2 duo: Nienke Drent/ Syrin Gremmer (Prins Hendrik Scheemda), 71,80 ptn; jeugd 1-2 team: Estrella’s
Sprundel, 70,25 ptn; jeugd 3 solo: Amber Donkers (Doskonale
Breda), 73,10 ptn; jeugd 3 duo: Janero Luchies/Cyntha ten Barge
(Desafio Emmen), 68,60 ptn.
TECHNISCH PROGRAMMA: niveau 1: Jade Kuiper ( Juliana
Den Ham), 84,80 ptn; niveau 2: Esmée Klaassen ( Juliana Den Ham),
84,60 ptn; niveau 3: Madelon Theunisse (Les Fleurs Stampersgat),
87,00 ptn.
ARTISTIEK PROGRAMMA: jeugd 1 solo: Brittanique Baert
(Glitters Prinsenbeek), 83,40 ptn; jeugd 1 duo: Marit van Wanrooij/
Hannah Koenen (WIK Geffen), 81,40 ptn; jeugd 1 ensemble:
Iris van Zanten/Larissa Commandeur/Mirelle Tuithof (Evolution
Veenendaal), 79,80 ptn; jeugd 1 team: Les Fleurs Stampersgat,
82,60 ptn; jeugd 2 solo: Tess Moelands (St. Remi Baarle-Nassau),
89,20 ptn; jeugd 2 duo: Tess Moelands/Chloe Staes (Sint Remi
Baarle-Nassau), 87,00 ptn; jeugd 2 ensemble: Amke Jansen/Tess
Moelands/Chloe Staes (Sint Remi Baarle-Nassau) 81,70 ptn; jeugd 2
team: Estrella’s Sprundel, 81,20 ptn; jeugd 3 basis solo: Dominique
Brouwers (TSWB Etten-Leur), 85,30 ptn; jeugd 3 basis solo heren:
Janero Luchies (Desafio Emmen), 80,40 ptn; jeugd 3 basis duo:
Dominique Brouwers/Guusje Jobse (TSWB Etten-Leur), 83,30 ptn;
jeugd 3 basis ensemble: Femke van Elven/Annette van Kalmthout/
Nikki Sprenkels (The Butterflies Rucphen)n 84,00 ptn; jeugd 3 basis
team: Noriam Arundo Chaam, 83,30 ptn; jeugd 3 midden solo:
Amber Luijten (Les Fleurs Stampersgat), 87,00 ptn; jeugd 3 midden
duo: Myrthe Mulders/Eveline Dingemans (Les Fleurs Stampersgat),
83,20 ptn; jeugd 3 top solo: Kyra Kievit (The Fantasy Kids Rucphen), 84,20 ptn; jeugd 1 groep: Juliana Den Ham, 78,60 ptn; jeugd 2
basis groep: Les Fleurs Stampersgat, 87,00 ptn.

Nederlands Kampioenschap
Majorette (jeugd)

DATUM: 17 december.
LOCATIE: De Slagen, Waalwijk.
STERPARADE: Jeugd 1: Eline Verdaasdonk (Vlijt en Volharding Alphen), 8,50 ptn; jeugd 2: Guusje Wolters (Younique Maasbree), 8,50 ptn.

Blijdschap bij het trio Amke Jansen, Tess Moelands en Chloe Staes van
Sint Remi uit Baarle-Nassau.
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de
volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte
onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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BrassInfo vraagt het zich af…

Brass en entertainment
In de reeks ‘BrassInfo vraagt het zich af’ ditmaal een andere invalshoek op
een onderwerp waar veel brassbands in min of meerdere mate mee te maken
hebben: terugloop in publieke belangstelling. Ondanks de grote inspanningen
voorafgaande aan het optreden weten bands de zalen (steeds) minder te vullen
met liefhebbers als het gaat om de specifieke brassmuziek.
TEKST: DE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING DE BAZUIN / BRASSBAND SCHOONHOVEN / FV MEDIA PRODUCTIES

BrassInfo heeft in haar zoektocht gesproken met
ondermeer Broer van der Wal (bandmanager
De Bazuin Oenkerk), Hans Postma (bestuurslid
SurventoBrass), Wolter Lommerde (entrepreneur in performing arts én muzikant) en René
Ranzijn (choreograaf); deze verschillende achtergronden leveren één advies op: brassbands
móeten nieuwe verbindingen tot stand brengen.

Regionaal verschillend
Van oudsher zijn in Friesland de meeste brassbands te vinden waarbij de binding met het
dorp of omgeving erg groot is. Deze binding
zorgt voor betrokkenheid rondom een orkest
en dus ook voor een grotere kans op publieke
belangstelling bij concerten. Het belang van een
binding met de vestigingsplaats van een orkest
en de bevolking lijkt te worden onderschat,
waarbij diverse zaken (ledenwerving, financiële
ondersteuning, etc.) zorgen voor instabiliteit.
Kijken we naar andere provincies, dan variëren concertbezoeken van 50 – 200 personen
(gemiddeld). Uiteraard zijn speciale concerten
wél goed bezocht, echter leert navraag dat de
concerten in de huidige opzet geen nieuw publiek naar de zalen brengt. Daar waar interesse
in concerten afneemt, is een gevolg tevens dat
nieuwe aanwas zich minder snel aanmeldt.
Initiatieven
In Friesland weet De Bazuin Oenkerk al jaren
veel publiek te trekken naar het Valentijnsconcert. Zo zal op 11 februari de 30ste editie
plaatsvinden. We spreken Broer van der Wal,
bandmanager van de Oenkerker brassband.
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René Ranzijn: “Het is noodzakelijk om brassbands weer aantrekkelijk te maken voor de jongere
generaties.”

BRASS ACHTERGROND

De Bazuin - op deze foto met de sopraan Fardau van der Woude - probeert ieder jaar vernieuwend te zijn.

Waar komt het succes van het Valentijnsconcert vandaan? “We proberen het programma
altijd vernieuwend te laten zijn: nieuwe
arrangementen, inspelen op de actualiteit,
nieuwe (audio)visuele technieken en nieuwe
opstellingen tijdens het concert dragen bij
aan het succes. Daarnaast bepaalt het succes
van de laatste editie de kaartverkoop voor de
volgende. Daarnaast probeert men met nieuwe
en oude media zoveel mogelijk mensen te be-

Elders in het land is een aantal orkesten ook
actief. Zo was Brassband Rijnmond betrokken
bij het theaterprogramma Rotunda en ook
Soli Brass organiseerde al meerdere projecten
waarvan Fjoer het laatste initiatief was. Initiatieven die vaak erg lovende en warme reacties
opleveren van het nieuw bereikte publiek. Ook
een publiekstrekker blijkt Spavo-Springfestival
te zijn. Blaast de Bazuin zal maar wat trots zijn op
telkens een volle kerk en enthousiast publiek. Zo

‘We proberen het programma
altijd vernieuwend te laten zijn’
reiken. Het voordeel van het werken met een
bekende artiest(e) is dat hij/zij vaak zelf ook
in het nieuws komt en daar maken we graag en
dankbaar gebruik van!” Hoewel de band lang
nadacht om van het kleine kerkje in Oenkerk
naar de prachtige grote zaal van De Lawei in
Drachten te verhuizen, blijkt de keuze achteraf
juist. “We verlieten hiermee ons eigen dorp en
hoopten dat men ons wel weer wist te vinden.
Achteraf is het een hele goede keus gebleken.”
Naast een zeer actieve 7-koppige commissie
uit de band die zich ook met de kaartverkoop
bezighoudt, is De Lawei ook betrokken bij de
verkoop van de tickets en ook de in de uitingen
van De Lawei is het evenement opgenomen.
Op 11 februari zal Leona Philippo als artiest
het concert verzorgen. Uiteraard hoopt De
Bazuin ook dit jaar weer op een volle zaal!

zijn er in het land diverse orkesten op zoek naar
nieuwe wegen om hun passie, brassmuziek, te
delen met een nieuw publiek.

Enig in zijn soort
In de 90-er jaren ontstond in Friesland het Survento festival. De laatste acht jaar ontpopt dit festival
zich meer als entertainmentfestival. Bestuurslid
Hans Postma stelt vast dat de toevoeging van beeld,
geluid en licht voor meer interesse (en dus bezoekers) zorgt. Een evenement met dergelijke (entertainment) opzet, is momenteel de enige in zijn
soort in ons land. In het verleden kende EuroBrass
een opzet waarbij in de hoogste divisie een ‘lichter’
en meer entertainend onderdeel was ingebouwd.
Helaas bestaat het festival niet meer in deze vorm.
Hans Postma over SurventoBrass (zoals het festival
officieel heet). “Wij kiezen met deze opzet duidelijk

voor de toegevoegde waarde van entertainment. De
jurysamenstelling geeft duidelijk aan dat we naast
muziek óók de entertainmentwaarde duidelijk in
de waardering willen terugzien. Dat dit in 2015 tot
een verrassing leidde, kwam voornamelijk door de
verschillen in programmaopzet van deelnemers
De Spijkerpakkenband en De Wâldsang. Waar De
Spikers een totaalprogramma hadden voorbereid
met een hoge entertainmentwaarde én prima muziek, had De Wâldsang haar muziek uitermate goed
voorbereid, maar op entertainmentgebied weinig
geprogrammeerd. Dat de Spijkerpakkenband als
winnaar uit de bus kwam, was voor sommigen tóch
nog verrassend. We zijn meer van de ‘kijk-cultuur’
tegenwoordig”, aldus Postma. Hij ziet ook bands
in het noorden gebruik maken van choreografen
zoals Anke Bijlsma en Tet Rozendaal om het geheel
professioneel nóg beter te laten overkomen op het
publiek en de interactie op te zoeken.

Cross-overs
Een bekende naam in de showbandwereld is
René Ranzijn. Als choreograaf heeft René talloze
shows geschreven voor deze sector. Op 14-jarige
leeftijd maakte René zijn eerste WMC al mee
met MCC Laren. Als spelend lid was René lid
van Basoldon Blue Eagles Drum & Bugle en trad
onder meer op in Wembly en de Royal Albert
Hall. Tijdens de WMC-editie 2013 waren maar
liefst zeven deelnemers waarbij hij betrokken
was bij hun showoptreden.
Zo’n twee en een half jaar geleden kwam hij in
aanraking met het medium brassband. “Via Xander van der Ploeg van Brass Band Schoonhoven
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maakte ik kennis met het medium brassband. Het
orkest was in 2014 in voorbereiding op hun deelname aan Brass in Concert en vroeg mij om advies
voor hun optreden. Ook in die periode kwam ik
in contact met Altena Brass die bezig was met de
voorbereidingen voor een entertainmentwedstrijd
in Birmenstorf (Zwitserland). De afgelopen periode heb ik opnieuw met deze twee orkesten mogen
werken, en dat met enorm veel plezier en bewondering. Maar ook om deze geweldig musicerende
mensen zich lekker te laten voelen en in de huid te
kruipen van acteurs en actrices als muzikanten.”
De term ‘entertainment’ is volgens Ranzijn niet
helemaal correct; het visuele aspect (performen
als volwaardige acteurs/actrices) werkt binnen
de brassbandsector (nog) niet of onvoldoende.
Ranzijn heeft echter enorme bewondering voor de
sector en ziet absoluut mogelijkheden. “Brassbands presteren op een zeer hoog niveau en mag je
absoluut vergelijken met de term topsport. Echter,
evenals in de drumcore-wereld was de laatste jaren
een vergrijzend publiek te zien en werden verkeerde richtingen gekozen: te veel contemporary,
te veel electronica en nóg meer toeters en bellen.
Ook in de brassbandwereld vergrijst het publiek
en is de noodzaak om brassbands weer aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties noodzakelijk.” Een aantal termen zijn volgens René van
toepassing: “Sfeer, interactie, snelheid, durf nieuwe
wegen in te slaan!”
Ranzijn werkte in 2016 met Brassband Schoonhoven naar hun deelname aan Brass in Concert toe.
Hiervoor werd in juni deelgenomen aan SurventoBrass om het programma te testen en om vanuit
de vakjury input te verkrijgen. Dit gaf hem ook de

kans het orkest vaker mee te maken met bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen. Hij bemerkte dat
het orkest enorm gretig was bij het instuderen van
het verplichte werk. De focus ligt voor honderd
procent op het zo goed mogelijk musiceren.
Het lijkt een contradictie als je kijkt naar wat het
doorsnee publiek wil. De conservatieve brassbandwereld geeft tot nu toe de voorkeur aan hun
corebusiness (muzikale gaven op het podium),
wat vaak op een prima niveau wordt gebracht. Het
publiek wil vermaakt worden en mist dit doordat
de moeilijkheidsgraad van grote werken vaak zó
hoog is, dat men op voorhand afhaakt.

‘Sfeer, interactie, snelheid, durf
nieuwe wegen in te slaan!’
Ranzijn is met Brassband Schoonhoven afgereisd
naar Newcastle en bekeek ook veel andere deelnemers. Vanuit zijn professionele achtergrond stelde
hij vast dat winnaar Cory nauwelijks entertainment bracht, maar wel zeer professioneel een act
bracht die van het eerste tot het laatste moment
helemaal klopte. Zo stelde hij ook dat de Noorse
deelnemers (Stavanger) introvert en naar binnen
gekeerd hun programma brachten. Tijdens het
optreden van Brassband Schoonhoven was Ranzijn actief achter de bühne met de regie. De band
werkte ditmaal met licht en beeld in tegenstelling
tot Altena Brass, die werkte zonder deze twee
elementen in Birmenstorf.

Het Valentijnsconcert van Brassband De Bazuin is ieder jaar erg in trek.
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Vleugels uitslaan
Wolter Lommerde, in het dagelijks leven entrepreneur in performing arts én muzikant stelt
dat bands hun vleugels moeten uitslaan. “Het
zal wel moeten, want de gemiddelde concerten
worden slecht bezocht. Brassbands missen vaak
de binding met de gemeenschap en zijn meer
‘wedstrijdbands’ geworden. Het zoeken naar
nieuw publiek is dus noodzaak!”
Met Brassband Amersfoort heeft hij ook buiten
de gebaande wegen opgetreden. Men zocht de
samenwerking met cabaretier Patrick Nederkoorn met het programma Het Mirakel van
Amersfoort. “Het bereiken van een nieuw soort

publiek is geslaagd en ook als muzikant geeft
een dergelijk optreden nieuwe energie,“ aldus
Lommerde.
Het medium entertainment is zeker interessant, maar Lommerde ziet ook obstakels.
“Dergelijke projecten kosten veel tijd, energie
en niet te vergeten (veel) geld. Orkesten zullen
creatief moeten zijn als het gaat om fondswerving om dergelijke initiatieven te realiseren.”
Dat er mogelijkheden zijn, is voor Lommerde
duidelijk en hij noemt als duidelijk voorbeeld
Mnozil Brass. Met optredens in grote uitverkochte zalen en laaiend enthousiast publiek is
het duidelijk dat blaasmuziek niet ‘uit’ is, maar

BRASS ACHTERGROND
zeker een breed publiek verdient! En, gelukkig
komt het ensemble weer naar Nederland; op
11, 12 en 13 mei is de groep te zien in Hoogeveen, Eindhoven en Rotterdam. Mnozil Brass
staat voor muzikaal theater, virtuositeit, entertainment, comedy en cabaret.
Brassbands zouden een concept-gedachte
moeten uitwerken en de verbinding buiten de
geijkte kanalen moeten zoeken. En, gelukkig
worden deze initiatieven vaker ondernomen,.
Lommerde ziet natuurlijk ook nog een groot
deel liefhebbers die het heerlijk vinden om
júist wel moeilijke werken te beluisteren. Als
organisator van de Europese Brassband Kampioenschappen in 2012 (Rotterdam-Doelen)
wist hij naast de strijd op het hoogste niveau
ook een zeer aantrekkelijk avondprogramma
samen te stellen met voor ieder wat wils.

Brassband Schoonhoven tijdens Brass in Concert.

Verbinden
Kijkend naar de verschillende invalshoeken
zijn alle ondervraagden het erover eens:
brassbands verdienen meer publiek, brassbands moeten zélf meer verbindingen aangaan

met onder meer de lokale bevolking, nieuw
publiek en organisaties. Wolter Lommerde
en René Ranzijn zien mogelijkheden voor het
bereiken van een breder publiek: verbinding

met de show- en muziekwereld, theater maar
ook het zoeken van interactie, sfeer, beeld,
geluid etc. Brassbands hebben heel veel ruimte
om te excelleren!
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WMC KERKRADE 2017
6 - 30 JULI

CONCERTWEDSTRIJDEN
van La Armónica de Buñol tot de Manger Musikklag

MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
van de Nishihara High School Marching Band tot
de Bicycle Showband Crescendo

CONCERTCYCLUS

van Goran Bregovic tot Blechschaden

Koop alvast uw WMC GIFTCARD
8 MAART START DE TICKETING

MEER INFORMATIE?
www.wmc.nl
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
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O&U exporteert brasscultuur naar Vietnam
Wat ruim een jaar geleden begon met een zakenreis van een van haar
leden, eindigt nu met een uitnodiging om met heel de brassband een week
naar Vietnam te komen en onder andere concerten te geven. 24 februari
begint brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan een nu al
onvergetelijke avontuur.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Een van de trombonisten van Oefening en
Uitspanning, Jan van den Broek, was voor zijn
werk in Vietnam. Tijdens een etentje met een
zakenpartner bleek deze in het bestuur te zitten van de Netherlands - Vietnam Friendship
and Cooperation Association in Haiphong.
Het belangrijkste doel van deze organisatie
is het versterken van wederzijds begrip en
vriendschap tussen de Vietnamese en de

Nederlandse bevolking. Tijdens de gesprekken op deze avond kwam het al snel op het
onderwerp hobby’s.
Jan gaf aan dat hij in een brassband speelt en
dat het altijd een droom van hem is geweest om
met de band een buitenlandse reis te maken:
dit om de onderlinge banden in de vereniging
te versterken en om Nederlandse brassbandmuziek te promoten in het buitenland. Zo is

Behalve muziek maken, staat ook een boottocht over de Halong Bay op het programma.

het balletje gaan rollen, wat nu dus uiteindelijk
heeft geresulteerd in een officiële uitnodiging
van de Association.
Achter de schermen wordt er al vanaf die tijd
hard gewerkt om deze reis te organiseren. Het
zoeken naar sponsors, de programmering, regelen van vliegtickets, instrumenten transport,
hotelboekingen, visa, vaccinaties: dit zijn maar
een paar voorbeelden. Al dit harde werken is
zeker beloond: O&U heeft in het Aziatische
land een drukke en onvergetelijke week voor
de boeg. Zo wordt er een galaconcert gegeven
in het Opera House van Hâi Phòng en een
buitenconcert in deze stad, de internationale
school gaat bezocht worden voor een concert en workshops. Daarnaast wordt er een
masterclass georganiseerd op het conservatorium van Hanoi, waar het begrip brassband
nog geheel onbekend is, met een concert in
de schitterende concerthall van dit conservatorium. Zodoende zijn de zes dagen dat de
brassband daadwerkelijk in Vietnam is worden
goed gevuld. Gelukkig is er ook nog tijd voor
ontspanning: er is een bezoek aan Halong Bay
ingepland, een echte must-see!
Wilt u op de hoogte blijven tijdens deze reis?
Like dan de Facebookpagina van brassband
Oefening en Uitspanning. Tijdens deze reis
wordt er geprobeerd om regelmatig updates
te plaatsen. Ook is er op 1 april een ‘welkom
thuis’ concert. Meer informatie hierover vindt
u te zijner tijd op dezelfde Facebookpagina en
op www.oefeningenuitspanning.nl.
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Brassband Euterpe eindigde als tweede in de tweede divisie.

Brass Band Buizingen
wint opnieuw BBK
De kop doet wellicht vermoeden dat de winst weer duidelijk naar de band uit Buizingen is gegaan. Het tegendeel echter; met dezelfde totaalscore als Brass Band
Willebroek moest het puntenaantal voor het verplichte werk de doorslag geven.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING VLAMO

Het weekeinde van 26 en 27 november (met
name 27 november) bracht vele brassbandliefhebbers vanuit België en Nederland naar
Heist-op-den-Berg, waar 15 brassbands de muzikale strijd aangingen in vier afdelingen. De
brassbandcultuur in België is kwetsbaar en kent
de laatste jaren weinig groei. Dat kan gelukkig
wel gezegd worden van de kwaliteit. Tijdens de
38e editie van de nationale kampioenschappen
bracht elke afdeling zeer aansprekende uitvoeringen. Jammer genoeg blijft de publieke belangstelling op met name de zaterdag nagenoeg
uit. Op zondag, wanneer de kampioensdivisie
speelt, leek de zaal beter gevuld dan de editie
van 2015.
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Op zaterdagmorgen gaf de derde afdeling met
twee deelnemers de aftrap van het evenement,
op goede wijze georganiseerd door Vlamo. Met
het prettig in het gehoor liggende verplichte werk
van Oliver Waespi (the Graces of Love), bleek in
muzikaal opzicht United Brass met dirigent Frank
Vantroyen de beste papieren in handen te hebben.
De uitvoering van het verplichte werk, aangevuld
met Philip Sparke’s Saint-Saëns-Variations leverde
hen een ruime marge op de nummer twee van het
veld Dender Brass (winnaar van 2015).
Ook in de tweede afdeling slechts twee deelnemers waarbij de winnaars, Brass Band De Grensbewoners uit Smeermaas met kop en schouder
boven nummer twee, Brass Band Euterpe eindig-

de. Oliver Waespi’s werk The Raid’ én The Saga
of Tyrfing van Jacob Vilhelm Larsen lieten weinig
aan de verbeelding over als het ging om de uitslag.
De eerste divisie moest het dit jaar doen zonder
de winnaar van 2015 (én 2014), Brass Band
Scaldis. Dit maakte de strijd niet minder
interessant want in de einduitslag deden de
nummer één en twee niet veel voor elkaar
onder. Brass Band Panta Rhei Gent en dirigent
Tim De Maeseneer wisten in het bijzonder op
hun vertolking van The Bandsman’s Challenge
(Bertrand Moren) duidelijk te maken dat zij
de meest complete band en dus ook kampioen
van België moesten worden. Echter, dat bleek
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na de uitvoering van Samson van componist
Rudolphe Schader nog niet het geval. Brass
Band Bacchus met dirigent Bart Van Neyghem
wist hier de hoogste score te behalen. Echter,
het veld lag hier niet ver uit elkaar.
De zondag was ingeruimd voor de bands uit de
hoogste divisie. Na de uitvoeringen van het razend
lastige werk Raveling, Unraveling van de hand van
Philip Sparke was het - opnieuw - duidelijk dat
twee orkesten aanspraak mochten maken op de
nationale titel, Buizingen en Willebroek. Beide
orkesten hebben goede solisten in huis, spelen
transparant, zoeken dynamisch de grenzen op. Dat
Buizingen met de uitvoering van het verplichte
werk al een gat van 3 punten naar Willebroek had
geslagen, kwam voor een fiks aantal bezoekers
toch als een verrassing.
Naast de twee absolute toppers viel er zeker nog
veel te genieten, al moet gezegd dat sommige
bands een bijna onhaalbaar keuzewerk kozen; werken als Fragile Oasis (Meechan) (Kortrijk Brass
Band), Spiriti (Doss) (Brass Band Zele), maar ook
Red Priest (Wilby) (Festival Brass Band) en Music
for Battle Creek (Sparke) (Brass Band Leieland) leverden de bands op diverse fronten moeilijkheden
op. Balans, stemming en vermoeidheid leverden
niet de gehoopte extra punten op. Brass Band
Heist bracht Fraternity van Thierry Deleruyelle.
Op een Europees podium zou een dergelijke uitvoering in de subtop eindigen, hier betekende het

een verdiende vierde plaats waar orkest en dirigent
zeker blij mee waren. De aansluiting naar de top
wordt wel kleiner, maar er is nog een flinke weg te
gaan, lijkt het.
Na een matige vertolking van het verplichte werk

Turing Test) werd veel gevraagd van elke muzikant.
Met een geweldige bandklank en dito dynamiek
werd de compositie gespeeld en bleek de klasse
van deze band. Echter, de opgelopen achterstand
op Buizingen kon niet worden goedgemaakt.

De brassbandcultuur in
België is kwetsbaar en kent
de laatste jaren weinig groei
was Noord-Limburgse Brass Band met scheidend
dirigent Ivan Meylemans in het middagprogramma met de uitvoering van Svein Henrik Giske’s
Goldberg 2012 de verdiende derde band in de
rangschikking. Een moedige keuze en een moedige uitvoering; soms nét te moeilijk voor het orkest,
maar met een muzikaal leider van dit kaliber werd
een zeer boeiende vertolking gebracht met emotie
en muzikaliteit.
Brass Band Willebroek had Simon Dobson
een werk laten componeren. Misschien met de
gedachte om dit als vrij werk tijdens de Europese
kampioenschappen in eigen land te spelen. Het
liep anders. Met de uitvoering van het werk (The

Brass Band Buizingen wist zo voor de tweede maal
op rij het kampioenschap naar zich toe te trekken.
Dirigent Luc Vertommen wist met zijn karakteristieke werkwijze twee bijzondere uitvoeringen
te brengen waarvan Peter Graham’s werk Angels
and Demons ook enorm veel indruk maakte. De
componist zelf complimenteerde dirigent en band
meteen na hun uitvoering op het podium.
Brassbandmuziek in België kent een kleine top.
Echter, wel op een bijzonder hoog niveau. Het zal
Vlamo als organisatie ook niet ontgaan dat deze
sector bijzonder fragiel is, en veel aandacht nodig
heeft om in de toekomst te kunnen overleven.

Dender Brass werd tweede in de derde divisie.
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MidWinterConcert
groeit uit zijn jasje
Op zaterdag 18 februari staat bij De Spijkerpakkenband het jaarlijkse MidWinterConcert (MWC) op het programma. Waar tot vorig jaar de PKN-kerk De Mande
in Bakkeveen dienstdeed als podium voor hét jaarlijkse grote concert, wijkt de
Opsterlandse brassband dit jaar voor de eerste keer uit naar een andere locatie.
In aansluiting op de verhuizing van de repetitielocatie naar Gorredijk zal ook daar
het MidWinterConcert plaatsvinden in theater De Skâns aan de Loaijersstrjitte 2.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: EJ BOUMA FOTOGRAFIE/AANLEVERING SPIJKERPAKKENBAND

“Toch een beetje met pijn in het hart verhuizen we het concert naar Gorredijk, want
we koesteren in de kerk in Bakkeveen mooie
herinneringen”, aldus voorzitter Thies Nicolaï.
“De belangstelling voor ons Midwinterconcert is
de afgelopen jaren zo toegenomen, dat we in de
kerk uit ons jasje zijn gegroeid. De laatste jaren
hebben we zelfs ‘nee’ moeten verkopen aan mensen die toch graag wilden komen. We repeteren
inmiddels in Gorredijk en op een steenworp
afstand staat Theater De Skâns met een prachtige
grote zaal en meer ruimte voor band en publiek.
We zouden wel gek zijn als we hiervan geen
gebruik zouden maken.”
Het Midwinterconcert is ieder jaar vaste prik op
de agenda van de ‘Spikers’ en wordt in 2017 voor
de 24ste keer georganiseerd. Het Midwinterconcert staat tegenwoordig garant voor eigentijdse muziek en entertainment in een prachtig
aangeklede zaal. Door te werken met thema’s of
bijzondere solisten weet de band steeds weer een
verrassende avond te presenteren.
Jaarlijks bezoeken zo’n 100 personen van
gehandicaptenorganisatie Pypskoft dit concert.
Deze vrienden van de show hebben een speciaal
plekje in de harten van de bandleden. De Spijkerpakkenband ging voorheen zelf - op initiatief
van de toenmalige dirigent Sijtze van der Hoek
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- op bezoek in de gezinsvervangende tehuizen
in Friesland om kerstconcerten te geven. Vanuit
deze concerten is een speciale band ontstaan
met de bewoners en de organisatie Pypskoft. Dit
resulteerde zo’n vijftien jaar geleden in de uitnodiging richting de mensen van Pypskoft om
naar het Midwinterconcert te komen. Dankzij de
hulp van vele vrijwilligers is het nu mogelijk om
dit bijzondere uitstapje te organiseren, waarbij
de VIP’s (Very Important Pypskofters) genieten
van de muziek en het contact met de bandleden.
Dit jaar heeft Yamaha Music Europe het mogelijk
gemaakt om te genieten van een solist van (letterlijk!) groot formaat. De boomlange tubaïst Eirik
Gjerdevik uit Noorwegen reist af naar Friesland
om samen met De Spijkerpakkenband op te
treden. Zij hebben elkaar al eerder ontmoet tijdens
het Gouden Spiker Festival in 2015, toen beiden
het galaconcert van dit festival verzorgden. Eirik
Gjerdevik is al jaren internationaal Yamaha-artiest
en heeft een uitgebreid muzikaal cv. Naast vele
eigen projecten zoals het verzorgen van zomermuzieklessen in Noorwegen, trad hij op bij gastoptredens met onder andere Manger Musikklag,
Eikanger & Bjørsvik en de Berger Navy Band. In
februari 2013 toerde Eirik door Japan als gastsolist
en masterclass-presentator in Tokyo, Nagoya en
Osaka. Daarnaast is hij gastdocent aan de Manger
Folkehogskule en de universiteiten van Salford,

Brisbane en Sydney. In 2005 bracht hij het album
Eirik de Viking uit. In 2011 maakte hij een solo-cd
met het Pleven Philharmonisch Orkest met daarop drie tubaconcerto’s, genaamd Music voor Blue
Days. Naast de vele gastoptredens en masterclasses
is Eirik voor Yamaha de Eb-tubaïst in het fameuze
Neo Brass Ensemble dat in 2015 werd opgericht.
Informatie: www.spijkerpakkenband.com.

De Spijkerpakkenband met Eirik Gjerdevik.
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Deelnemers EBK bekend
Dertien bands binden op 28 en 29 april in Oostende tijdens de Europese Brass Band Kampioenschappen 2017 de strijd aan om de titel in de kampioensdivisie.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Brassband Schoonhoven vertegenwoordigt
Nederland.

Brass Band Schoonhoven zal de Nederlandse
eer verdedigen in de Belgische kustplaats. De
overige deelnemers zijn: Cory Band (titelverdediger), Wales; Brighouse & Rastrick Band,
Verenigd Koninkrijk; Brass Band Buizingen,
België; Bayerische Brass Band Akademie 3BA,
Duitsland; Tredegar Town Band, Wales; Brass
Band OberÖstereich, Oostenrijk; Concord
Brass Band, Denemarken; Solna Brass, Zweden;
Valaisia Brass Band, Zwitserland, Paris Brass
Band, Frankrijk, Co-Operative Funeralcare
Band, Schotland en Eikanger-Bjorsvik Musikklag, Noorwegen.
Voor de kampioensdivisie heeft Belgisch
componist Kevin Houben speciaal voor dit

kampioenschap het werk Where Angels Fly
gecomponeerd. Het werk heeft als onderschrift:
In loving memory of Jesse Lefebvre (02/06/2007
- 24/02/2015). Houben omschrijft zijn compositie als ‘zeer technisch en krachtig’, met een
fragiele en zachte introductie. Het hoofdthema
van het werk is afgeleid van La prière (Le retour
aux Pays), door ‘de vader van de Belgische blaasmuziek’, Paul Gilson (1865 - 1942). Het koraal is
reeds gebruikt in de finale van Where Angels Fly.
Met een respectvolle knipoog naar zijn leermeester Jan Van der Roost, heeft Kevin Houben
texturen gebruikt van Jan Van der Roost’s From
Ancient Times, wat in 2009 het verplichte werk
voor de Europese kampioenschappen was.
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Genieten van het
leven in het land
van de fjorden
In 2015 was hij jurylid tijdens DOBC. Door 4BarsRest werd hij uitgeroepen tot één
van de beste hoornspelers van 2016. Welshman en hoornspeler Arfon Owen behoort tot het groeiend aantal Britse musici die de afgelopen jaren naar Noorwegen zijn verhuisd en nu werken als leraar, dirigent of solist. De voormalig solohoornist
van Black Dyke en Grimethorpe Colliery band en nu solohoornist van Stavanger
Brass Band verhuisde bijna drie jaar geleden naar Noorwegen om zijn freelancecarrière voort te zetten. Noorwegen kent een bloeiende brassbandcultuur en blijkt
aantrekkelijk voor Britse musici om zich permanent in Noorwegen te vestigen.
TEKST: ROB RICHARDSON

Arfon begon op 8-jarige leeftijd met pianolessen
en was op 6-jarige leeftijd al actief in het lokale
kerkkoor. Hij ontwikkelde zich op orgel en
speelde in St. Davids Church in Bangor en volgde
daar ook lessen. Toen Arfon auditie deed voor het
Royal Northern College of Music in 2001, kreeg
hij het advies om ook op een acceptabel niveau de
Franse hoorn te leren spelen. Zodoende startte hij
één jaar voordat hij met zijn studie aan het RNCM
begon met lessen en binnen zes maanden had hij
reeds een uitstekend niveau, ruim voldoende om
aan zijn eerste jaar op het RNCM te beginnen.
Tijdens een gesprek in een pub tussen de vader
van Arfon en een goede vriend, werd gesproken over de vacatures in een lokale brassband.
Volgens vader Owen zou het spelen in een orkest
goed voor hem zijn en een week later kreeg
Arfon een althoorn uitgereikt. Nu 25 jaar later
speelt hij nog steeds!
Voordat Owen verhuisde om te gaan studeren
aan het Royal Northern College of Music,
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speelde hij 11 jaar bij de Menai Bridge Band.
Echter, na twee weken studie op het RNCM
werd hij al uitgenodigd om auditie bij de Black
Dyke band te doen. In 2002 startte hij als tweede hoornist bij het wereldberoemde ensemble
en na 5 jaar bezette hij de principal-stoel in de
band. Arfon verruilde zijn principal stoel van
Black Dyke voor die van collega-orkest Grimethorpe Colliery Band, waar hij 3 jaar speelde,
gevolgd door een verblijf van 12 maanden bij
Carlton Main Frickley Colliery. In die periode
kwam een interessant verzoek.

Keuze voor Noorwegen
Op weg naar huis in de middag na een dag
werken, werd Arfon gebeld door de resident
dirigent van Stavanger Band, Selmer Simonsen. De band was op zoek naar een hoornist
en hij stelde de vraag aan Arfon of hij interesse
had om over te komen. Na lange overwegingen, gesprekken met zijn moeder en een aantal vrienden besloot Arfon te stap te wagen.

BRASS PORTRET

Noorwegen kent een bloeiende
brassbandcultuur en blijkt aantrekkelijk voor Britse musici om er
zich permanent te vestigen
Nu, drie jaar later, heeft hij nog geen moment
aan die keuze getwijfeld.

Yamaha artist
Sinds korte tijd is Arfon Owen Yamaha artist
waarbij als hoornist natuurlijk het merk
promoot tijdens solo-optredens, maar ook
tijdens workshops, masterclasses etc. Arfon
prijst zichzelf enorm gelukkig om te kunnen leven van zijn muzikale talenten; met
zeer gevarieerde dagen waarbij hij werkt in

verschillende gemeenschappen in Rogaland,
waar ook Stavanger Brass Band is gevestigd
en waar hij ook woont. Ondertussen dirigeert hij ensembles, geeft pianolessen op
Time Kulturskule en heeft zijn eigen Music
Consultancy bureau waarin hij hoofdzakelijk
schoolprojecten heeft ondergebracht. Ook
is hij vaste organist bij Den Norske Kirke én
vervult natuurlijk de rol van principal hoorn
bij Stavanger Brass Band, de band waar zijn
Noorse avontuur begon.

Highlights met Stavanger
Sinds zijn verbintenis met de band nu drie jaar
geleden kijkt Arfon met genoegen terug op die
periode; mooie projecten, eenmaal winnaar
van het Noorse nationale kampioenschap en
de trip naar de North American Brass Band
Championships (waar tevens werd gewonnen), behoren tot de hoogtepunten tot nu toe.
Maar hij kijkt nu reeds uit naar de komende
Noorse kampioenschappen in 2017 (februari)
en zijn trip naar Amerika om daar als solist
op te treden tijdens de kampioenschappen
aldaar met de Tallgrass Brass Band, een band
uit de hoogste divisie uit Iowa City. Naast zijn
solo-optreden zal hij lezingen verzorgen op
de Universiteit van Iowa en tevens clinics verzorgen. In juli 2017 keert Owen terug naar de
Wessex Band Summer School als leraar hoorn
en Franse hoorn.

Tekst en foto’s met toestemming
overgenomen uit British Bandsman.
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PROVINCIE DRENTHE
Drèentse Liedties zingen
met fanfare Excelsior

viert dit jaar het honderdjarig bestaan. Dat gebeurt
met tal van activiteiten verdeeld over het hele jaar.

Trompetsignalen leren
blazen in Drenthe

Fanfare Excelsior Oosterhesselen begeleidt zaterdag

Het eeuwfeest start dinsdag 28 februari (20.00 uur)

Via het nieuwe platform Blaas je Betoeterd is de

18 maart in kerkgebouw De Voorhof Westerbork het

in cultureel centrum De Plataan met een bijeenkomst

inschrijving geopend voor deelname aan een ses-

slotconcert van de Zing-In, een nieuw koorproject met

voor genodigden en de presentatie van het jubile-

siereeks Trompetsignalen. Voormalig KMK JWF-kapel-

Drentstalig koorrepertoire. Geoefende en minder geoe-

umboek CMV De Bazuin - Een EEUW Toonaangevend.

meester en trompettist Egbert Stroeve (foto) praat

fende koorzangers van alle leeftijden uit heel Drenthe

Zaterdag 25 maart (13.30 uur) is in dezelfde locatie

amateurblazers en niet-spelende geïnteresseerden

studeren op 11 en 25 februari en 4 maart een aantal

een reünie met een reünieconcert. Informatie: www.

twee zaterdagochtenden bij over de finesses, tradities

‘nieuwerwetse’ Drentstalige liedjes in. Gastdirigent

bazuinmeppel.nl

en achtergronden van de verschillende soorten

Jan Smale (Nieuw-Amsterdam) arrangeerde speciaal

trompetsignalen.

voor dit project liedjes van Lucine Oetsen, Andries Mid-

De sessies zijn gepland op 11 februari en 4 maart. De

delbos, Ria Pronk, Herman Schepers en Martijje! voor

locatie in Drenthe is nog niet bekend. Informatie: www.

meerstemmig (gemengd) koor. Doel van het project

blaasjebetoeterd.nl/trompetsignalen.

is promotie van de Drentse taal en de Drentstalige

Drentse jubilaris bij MGD

muziek. Informatie: www.betoeterd.nl.

De Muziekbond Groningen-Drenthe heeft Willem

De Bazuin zet eeuwfeest
in met concert

Vredeveld van Sint Cecilia Elp gehuldigd. Hij vierde
zijn zestigjarig jubileum in de muziekwereld.

De christelijke muziekvereniging De Bazuin Meppel
F E B R U A R I
Zo 12

WACHTUM, CAFÉ WELGELEGEN

15.00 UUR

Valentijnsconcert door Klein orkest Excelsior Oosterhesselen.

M A A R T
Za 11

SMILDE, KOEPELKERK

Vertoning van de historische film The Battle of the Somme met livemuziek door het gelegenheidsorkest

Za 18

WESTERBORK, DE VOORHOF

Zing-in Concert m.m.v. fanfare Excelsior Oosterhesselen.

Za 25

MEPPEL, DE PLATAAN

Somme 100 Noord.
13.30 UUR

Reünieconcert door De Bazuin Meppel.

PROVINCIE FLEVOLAND
Maestro’s op de bok
in Zeewolde

vertonen hun dirigeerkunsten op muziek van het
orkest. Zowel het publiek als een professionele jury

Frysk Senioren Orkest
te gast in Flevoland

Zes bekende Zeewoldenaren treden zaterdag 18 febru-

beoordelen de verrichtingen van de gastdirigenten.

Het Frysk Senioren Orkest is zaterdag 18 maart (20.00

ari (20.00 uur) in de voetsporen van de dirigent tijdens

uur) te gast in Flevoland. Het orkest verzorgt samen

het Maestro-concert van de algemene muziekvereni-

met Het Klein Vrouwenkoor een voorjaarsconcert in

ging Zeewolde (AMVZ) in The Lux in Zeewolde. Onder

de Nieuw Jeruzalem Kerk te Emmeloord. Informatie:

meer de burgemeester, predikant en wethouder

tinyvdbelt@solcon.nl.

F E B R U A R I
Za 18

ZEEWOLDE, THE LUX

Za 25

ALMERE, TOPSPORTCENTRUM

20.00 UUR

Maestro-concert door algemene muziekvereniging Zeewolde.
WGI Regional Color Guard Nederland.

M A A R T
Za 11

ALMERE, TOPSPORTCENTRUM

Za 18

EMMELOORD, NIEUW JERUZALEM KERK

NBTA Kampioenschap Show Twirl.
20.00 UUR

Voorjaarsconcert door het Frysk Senioren Orkest en het Klein Vrouwen Koor.
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PROVINCIE
PROVINCIE FRIESLAND
solist naar Nederland te halen. Orkest en solist kennen
elkaar van het Galaconcert tijdens het Gouden Spiker
Festival in 2015. Informatie: spijkerpakkenband.com.

Advendo springt met
carnaval door Italië
Drum- en showfanfare Advendo Sneek reist woensdag 23 februari naar Italië om deel te nemen aan
carnavalsparades in onder andere Modena, Verona en

TOPzondagconcert met
trombonist Mark Boonstra

Leona Philippo op
30ste Valentijnsconcert

Fanfareorkest Harmonie Sneek geeft zondag 12 fe-

Zangeres Leona Philippo (oud-winnares van The Voice

bij organisatoren/impresario’s in binnen- en buitenland

bruari (11.30 uur) een concert in het Atrium in Sneek

of Holland) is zaterdag 11 februari (20.00 uur) in

niet onopgemerkt gebleven. Duizenden Italianen zul-

(voormalige Noorderkerk). Aan het TOPzondagconcert

schouwburg De Lawei de topattractie van het dertigste

len het zwart-witte uniform van Advendo tijdens deze

werkt bastrombonist en oud-Sneker Mark Boonstra

Valentijnsconcert van Brassband De Bazuin Oenkerk.

grote carnavalsparades voorbij zien trekken.

(foto), trombonist bij philharmonie zuidnederland en

Ze treedt daarmee in de voetsporen van artiesten

het New Trombone Collective, mee. Boonstra reist als

zoals Karin Bloemen, Wouter Hamel, Tony Neef, Jan

mr pBone door het hele land om muziekworkshops

Vayne en Ellen ten Damme. De Bazuin speelt, aange-

Inschrijving 48ste solistenconcours van Femuza

te geven en om de trombone te promoten. Informatie:

vuld met een ritmesectie, tijdens dit concert diverse

Zaterdag 11 februari houdt Femuza het 48ste solisten-

www.harmoniesneek.nl. Foto: Merlijn Doomernik.

muziekstijlen. Informatie: www.debazuinoenkerk.nl.

concours in de Stadslaankerk in IJlst. Deelname staat

Foto: Lauro Oldenbroek.

open voor solisten en ensembles, zowel instrumenta-

Harmonie Weidum speelt
Dát is Rôversguod

H2002 viert derde lustrumfeest

Pont Saint Martin. Het ‘jumpen’ van een compleet muziekkorps op de muziek van Narcotic is kennelijk ook

listen als vocalisten. De jury bestaat uit Gosse Reijenga
en Angelica Braam. De wedstrijd is onderdeel van de

Het B-orkest van muziekvereniging Harmonie Weidum

Het Fries symfonisch harmonieorkest H2002 geeft zon-

provinciale Route De Klank fan Fryslân met mogelijk

zet zaterdag 11 februari (13.30 uur en 20.00 uur) en

dag 19 maart in de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie

deelname aan de Nederlandse kampioenschappen

zondag 12 februari (15.00 uur) in Dorpshuis Weidum

een concert in het kader van zijn derde lustrumjubile-

van de KNMO als eindstation.

de Friestalige muzikale poppenvoorstelling Dát is

um. Medewerking verleent de zangeres Elske DeWall.

Rôversguod op de planken. Het script van Tjerk Kooistra
is gebaseerd op het nieuwe Friese kinderboek Rôversguod en neemt jong en oud mee in het avontuur van
Fekke en zijn roeken. De muziek is van Ria Fennema.
Harmonie Weidum wil met deze productie kinderen
kennis laten maken met muziek en interactief theater.
Informatie: www.harmonieweidum.nl.

Advendo Oudeschoot
met troubadour Jan Nota

Muziekfestival VERS!
met blazersworkshops

maart (20.00 uur) in de Sionkerk te Oudeschoot het

Maestro-concert bij
De Bazuin Augustinusga

voorjaarsconcert. Medewerking verleent troubadour

Onder het mom 5 helden, 1 winnaar houdt fanfare

dium Het Bolwerk en kunstencentrum Atrium in Sneek

Jan Nota. Orkest en zanger spelen zowel gezamenlijk

De Bazuin Augustinusga op zaterdag 1 april (20.00

zijn eerste lustrum met een uitgebreid programma.

als apart een programma. Ook treden diverse solisten

uur) in de plaatselijke sporthal een Maestro-concert.

Naast aanstormende bands uit de regio staan bla-

uit de eigen gelederen van Advendo op. Informatie:

Vijf lokale helden treden uit hun comfortzone om het

zersensembles zoals New Cool Collective en Broken

www.brassbandadvendo.nl.

40-koppige orkest in goede muzikale banen te leiden.

Brass Ensemble op het affiche. ’s Middags is er een

Het Maestro-concert is één van de activiteiten die

masterclass van saxofonist Benjamin Herman (New

De Bazuin organiseert in het kader van het 110-jarig

Cool Collective, foto) en de workshop Birds & Brass

bestaan. Informatie: www.fanfaredebazuin.nl.

met het Broken Brass Ensemble. Verder komen de

Brassband Advendo Oudeschoot houdt zaterdag 19

SELLEkonsert van De Bazuin
met Sânman&Sikke
De B-band van Brassband De Bazuin Oenkerk verzorgt

Muziekfestival VERS! viert zaterdag 4 februari in poppo-

Bogerman Bigband en de bigband van het Prins Claus

Oenkerk een SELLEkonsert. Samen met de vocale man-

MidWinterConcert met
Noorse tubaïst als solist

nengroep Sânman&Sikke wordt een breed repertoire

De Spijkerpakkenband houdt zaterdag 18 februari voor

van barbershop tot Beatles en van gospel tot West-

het eerst het jaarlijkse Midwinterconcert in theater De

Jubilarissen bij OMF

coast uitgevoerd. Informatie: www.debazuinoenkerk.nl.

Skâns in Gorredijk. Yamaha Music Europe maakt het

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

mogelijk om tubaïst Eirik Gjerdevik uit Noorwegen als

heeft de afgelopen maanden tal van leden gehuldigd

zaterdag 11 maart (20.00 uur) in de Ontmoetingskerk
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Conservatorium in actie. Informatie: www.hetbolwerk.
nl. Foto Jonathan Herman.

voor hun muzikantenjubileum. Binne Rekker van mu-

Zestig jaar: Broer Terpstra (Joost Wiersma Jistrum).

Veertig jaar: Willems Hoeksma en Folkert Smit (Oranje

ziekvereniging Halleluja Burgum vierde zijn tachtigjarig

Vijftig jaar: Rintje Hellingwerf en Anneke Helling-

Dokkum); Harm van der Kooi (Hallelujah Burgum);

jubileum. De 89-jarige Rekker begon zijn muzikale

werf-Douma (Oranje Dokkum); Oene van der Meulen

Minke Jeeninga en Fedde de Boer (De Bazuin Tijnje);

loopbaan in zijn woonplaats Drogeham. Hij bespeelt

en Tineke Lammers (Hallelujah Burgum); Sije Hoekstra

Janneke Mennema (Advendo Boksum, Blessum

nog altijd de bugel. De overige jubilarissen:

(De Bazuin Holwerd); Freerk Akkerman en Jacob Groen

Deinum); Anne Albada (Looft den Heer Garijp); Jos van

Zeventig jaar: Willem Wittermans (Oranje Dokkum).

(De Bazuin Tijnje).

Burgsteden en Martje Postma (Concordia Elsloo).

F E B R U A R I
Za 04

LEEUWARDEN, SCHAAF CITY THEATER

Za 04

SNEEK, ATRIUM

Muziekfestival VERS! m.m.v. New Cool Collective, Broken Brass Ensemble en Marjorie Barnes.

Za 11

DRACHTEN, DE LAWEI

Valentijnsconcert door brassband De Bazuin Oenkerk m.m.v. Leona Philippo.

Za 11

IJLST, STADSLAANKERK

Zo 12

SNEEK, ATRIUM

Za 18

GORREDIJK, DE SKÂNS

20.00 UUR

Concert door brassband Hosannah Leeuwarden.

Solistenconcours van Femuza.
11.30 UUR

TOPzondagconcert door Harmonie Sneek m.m.v. trombonist Mark Boonstra.
MidWinterConcert door De Spijkerpakkenband m.m.v. Noorse tubaïst Eirik Gjerdevik.

M A A R T
Za 04

DRACHTEN, DE LAWEI

Za 11

OENKERK, ONTMOETINGSKERK

Za 11

LEEUWARDEN, SPORTCENTRUM KALVERDIJKJE

Contest Color Guard Nederland.

Zo 19

OUDESCHOOT, SIONSKERK

20.00 UUR

Voorjaarsconcert brassband Advendo Oudeschoot m.m.v. troubadour Jan Nota.

Zo 19

SINT JACOBIPAROCHIE, GROATE KERK

15.00 UUR

Concert Fries Symfonisch Harmonieorkest H2002.

AUGUSTINUSGA, SPORTHAL

20.00 UUR

Maestro-concert door fanfare De Bazuin Augustinusga.

Concertconcours Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân.
20.00 UUR

SELLEkonsert door brassband De Bazuin Oenkerk B met Sânman&Sikke.

A P R I L
Za 01

PROVINCIE GELDERLAND
Play-in en kennismarkt
bij MBGF

Kerkdriel de volledige The Lord of the Rings, Symphonie
nr.1 (Johan de Meij). Onder het motto Join the Club

Jeugdmuziekdag in teken
van Movies & Games

Muziekbond Gelderland-Flevoland combineert

kunnen muzikanten met een instrument uit de harmo-

Muziek uit de wereld van films en computergames

zaterdag 18 februari de Algemene Ledenvergadering

niebezetting, die dit werk graag willen meespelen, bij

staat zaterdag 18 maart (9.30 uur) in sport- en cul-

in de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn met een

de repetities op woensdagavond in het VTC in Wamel

tureel centrum De Pol in Gaanderen op het repertoire

play-in en een kennismarkt. Na de middagpauze zijn

aanschuiven. Informatie: www.harmonie-wamel.nl.

tijdens de jeugdmuziekdag Movies & Games. Het door

er diverse informatiesessies door Arno Groeneveld en

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen georganiseerde

Arjan Dunning van TacT Muziek, Ivo Kouwenhoven van

evenement staat open voor muzikanten van 8 tot

Himalaya Music, Vincent de Leur van Yamaha Music,

20 jaar die minimaal twee jaar muziekles volgen. Er

Wibrand van Norel over slagwerk, Mart Smolle van

worden twee orkesten gevormd (A- en B-orkest) die

Showband Urk, Paul Doop over indoorpercussie, Josje

overdag onder leiding van twee jonge professionele

van der Spek over jeugd en educatie en Ruud Böhmer

dirigenten, Bas Koolenbrander en Dyon Jansen,

van de Regiecommissie SMP-concoursen. Verder

verschillende muziekstukken instuderen. De dag wordt

zijn de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs,

om 16.00 uur afgesloten met een concert voor familie

Musidesk, Cultuurmij Oost, Color Guard Nederland,

en vrienden. Aanmelden vóór 15 februari via e-mail:

Yamaha Nederland, Prins Bernhard Cultuurfonds, TacT

jeugd@sbo-gaanderen.nl.

Muziek, Himalaya Music en de Federatie van Symfonieen Strijkorkesten (FASO) met stands vertegenwoordigd.

Chinees orkest in Winterswijk

Vanaf 10.00 uur verleent het Trompetterkorps van

Als onderdeel van een culturele uitwisseling ontvangt

109e Lenteconcert door
Crescendo Voorthuizen

de Koninklijke Marechaussee medewerking aan een

muziekvereniging Excelsior Winterswijk zondag 5

Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen geeft

play-in voor jeugdige muzikanten op alle instrumenten.

februari (19.30 uur) de windband of Nanjing Forest

zaterdag 18 maart (20.00 uur) in ‘t Trefpunt haar 109e

Overdag wordt in groepen gewerkt aan een program-

Police College tijdens een gezamenlijk optreden in

Lenteconcert. Na de opening door Opleidingsorkest

ma dat om 15.00 uur tijdens een slotconcert wordt

Theater de Storm. Het Chinese reisgezelschap bestaat

Crescendo Voorthuizen OCV speelt het fanfareorkest

uitgevoerd. Voor de grotere instrumenten zijn ook

uit 97 personen, waaronder een groot harmonieorkest,

onder meer A Tribute to Lionel met een solorol voor de

seniormuzikanten welkom. Informatie: www.mbgf.nl.

een koor en diverse faculteitsdirecteuren van het Fo-

vibrafonist. Met Symphonic Variations (Jacob de Haan)

rest Police College. Het optreden in Winterswijk vormt

klinkt het verplichte werk voor de Open Nederlandse

een onderdeel van een Europese tour door België,

Fanfare Kampioenschappen. Informatie:

Duitsland en Oostenrijk. In oktober brengt Excelsior

www.crescendo-voorthuizen.nl.

HKW speelt Symphonie nr.1
van Johan de Meij
Zaterdag 11 maart (20.00 uur) speelt Harmonie

een tegenbezoek in China. Gratis kaarten verkrijgbaar

Koningin Wilhelmina Wamel in theaterzaal De Kreek in

via: www.theaterdestorm.nl.
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Disneyconcert door
Nijmeegse korpsen

Uitwisselingsconcert in Loenen
Zaterdag 18 februari (19.30 uur) vindt in Dorpscen-

Blue Lake Proms
door Psalm 150

Jeugddrumfanfare De Stefaantjes en Drumfanfare Mi-

trum De Brink in Loenen een uitwisselingsconcert

Fanfare Psalm 150 Dinxperlo presenteert zaterdag

chaël geven zaterdag 18 maart (19.30 uur) samen een

plaats. Harmonieorkest OLTO Loenen en christelijk

18 februari (20.00 uur) en zondag 19 februari

concert in de Titus Brandsmakerk aan de Stijn Buysstraat

harmonieorkest De Bazuin Zwolle delen tijdens dit

(16.00 uur) in sportcentrum Het Blauwe Meer

in Nijmegen. Het optreden in een sprookjesachtige omge-

muzikaal treffen het podium.

Blue Lake Proms. In samenwerking met zanger/

ving staat in het teken van Disney. Beide korpsen spelen
apart en verzorgen samen de finale. Informatie: www.
destefaantjes.nl en www.drumfanfare-michael.nl

Voorjaarsconcert door
Eendracht Eerbeek

gitarist Rocco Ostermann en Koor Vision klinkt een
programma met een hoog proms-gehalte waarbij
klassieke muziek gemengd wordt met popmuziek.

Muziekvereniging Eendracht Eerbeek geeft zaterdag

Zo wisselt Psalm 150 onder andere Danzon no.2

11 maart (19.30 uur) in sporthal De Bhoele het voor-

(Arturo Márquez) af met nummers zoals Laat me

jaarsconcert. Zowel het fanfareorkest, het LEGO-orkest

(Ramses Shaffy) en Innuendo (Queen). Dansparen

als het leerlingenorkest komt in actie. De fanfare speelt

van Dansschool Vieberink zorgen voor de visuele

onder andere Migyur (Eric Swiggers). Informatie: www.

omlijsting. Informatie: www.psalm150.nl.

eendracht-eerbeek.nl.

Jubilarissen bij MBGF
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Gerrit van
Vrouwerff (Wilhelmina Buurmalsen) en J. Tollenaar
(Heelsums Harmonie) gehuldigd voor hun zeventigja-

Seniorenorkest start 2017
met jubileumconcert

rig jubileum als muzikant. Een overzicht van de overige
jubilarissen:

Het Nijmeegs Senioren Orkest viert zondag 12 februari

Vijfenzestig jaar: Jan Hendriks (N.A.G. Weurt); A. Warns-

(14.00 uur) het veertigjarig bestaan met een concert

huis, Joop Jansen (Crescendo Barchem).

in wijkcentrum De Schakel in Nijmegen. Zondag 12

Zestig jaar: Peter Rouwen (Jubal Wichmond-Vierakker).

maart neemt het orkest in concertgebouw De Vereeni-

Vijftig jaar: Hennie Bosveld (Mr. H.M. van der Zandt

ging deel aan de manifestatie Podium van de Stad.

Valentijnsconcert bij
Harmonie De Vriendschap

Forces of Nature door
studentenorkest De Ontzetting

Velp); G.C. Stunnenberg (Heelsums Harmonie);
Ton Welsing (Jubal Oosterbeek); H.J. Langelaar-Nijhuis

Zaterdag 11 februari (20.15 uur) geeft studentenharmo-

(Eendracht Haarlo).

nieorkest De Ontzetting Wageningen in theater Junushoff

Veertig jaar: Marian Reijnen-Kersten (N.A.G. Weurt);

Zaterdag 4 februari (14.00 uur) geeft harmonie De

Wageningen een concert rond het thema Forces of

Erna Griemelink (Crescendo Barchem); Netty van

Vriendschap Doetinchem een Valentijnsconcert in ’t

Nature. Het orkest speelt onder meer Overture Hebriden

Trooyen-van Vrouwerff en Bert van Vrouwerff (Wilhel-

Brewinc. In muziek uit de film Titanic, het klassieke Du

(Felix Mendelssohn, arr. Wim Maas), Sunrise at Angels

mina Buurmalsen); Theo Hendriks (Jubal Oosterbeek);

bist bei mir, het concertwerk Concerto d’amore Jacob de

Gate (Philip Sparke) en Elements of Nature (Hermann

Hans Schieven, Gerrit Dünnebach en Ben Dünnebach

Haan en hedendaagse nummers zoals Lady in red en

Pallhuber). Informatie: www.ontzetting.wur.nl.

(Euterpe Halle); Marco van Amersfoort (Mr. H.M. van

Crazy little thing called love vormt de liefde de rode draad.

der Zandt Velp); Harry Lintsen (ESKA Bemmel); Gerrit

Informatie: http://muziekverenigingdevriendschap.nl.

Balster en Kees Verweij (Ons Genoegen Hattem).

F E B R U A R I
Za 04

DOETINCHEM, ’T BREWINC

Za 11

HARDERWIJK, THEATER HARDERWIJK

Za 11

WAGENINGEN, DE JUNUSHOFF

Za 11

WIJCHEN, SPORTHAL ARCUS

Zo 12

NIJMEGEN, DE SCHAKEL

14.00 UUR

Concert door Nijmeegs Senioren Orkest.

Do 16

GAANDEREN, DE POL

09.30 UUR

Jeugdmuziekdag Movies & Games. Organisatie: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Za 18

LOENEN, DE BRINK

19.30 UUR

Uitwisselingsconcert door harmonieorkest OLTO Loenen en christelijk harmonieorkest De Bazuin Zwolle.

Za 18

DINXPERLO, HET BLAUWE MEER

20.00 UUR

Concert door fanfare Psalm 150 Dinxperlo.

Zo 19

DINXPERLO, HET BLAUWE MEER

16.00 UUR

Concert door fanfare Psalm 150 Dinxperlo.

Za 11

MAURIK, ’T KLOKHUIS

19.30 UUR

Concert door muziekvereniging Kunst en Vriendschap Maurik.

Za 11

KERKDRIEL, DE KREEK

20.00 UUR

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel.

Za 11

EERBEEK, DE BHOELE

20.00 UUR

Voorjaarsconcert door muziekvereniging Eendracht Eerbeek.

Zo 12

NIJMEGEN, DE VEREENIGING

11.00 UUR

Podium van de Stad m.m.v. Nijmeegs Senioren Orkest.

Za 18

VOORTHUIZEN, ’T TREFPUNT

19.30 UUR

Lenteconcert door muziekvereniging Crescendo Voorthuizen.

Za 18

NIJMEGEN, TITUS BRANDSMAKERK

19.30 UUR

Concert door jeugddrumfanfare De Stefaantjes en drumfanfare Michaël.

Vr 31

WIJCHEN, SCHREEVEN BRASS

19.00 UUR

Willson Tromboneworkshop door Jos Jansen.

CULEMBORG, GEBOUW PIETER AAFJES

10.00 UUR

Hafaplay-in.o.l.v. Bert Appermont en Arjan Gaasbeek. Organisatie: Servicepunt Amateurkunst.

14.00 UUR

Valentijnsconcert door harmonie De Vriendschap Doetinchem.
Muziekavond voor Stichting MS Research.

19.30 UUR

Concert door studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen.
Contest Color Guard Nederland.

M A A R T

A P R I L
Za 01

87

PROVINCIE
PROVINCIE GRONINGEN

Clarinets Unlimited met het
Borowicz Trio

en Grzegorz Rudny (piano), wisselt muziek uit de ope-

Jubilarissen bij MGD

ra Don Carlos af met de Techno Parade van Conesson.

De Muziekbond Groningen-Drenthe zette Jans

Klarinetorkest Clarinets Unlimited brengt Passacaglia

Huizenga (Orpheus Eenrum) in het zonnetje voor zijn

(Johann Sebastian Bach), Egmont Overture (Beetho-

zeventigjarig muzikantenjubileum.

ven) en muziek van de Nederlandse componist Willem

De overige jubilarissen:

De Fesch. Informatie: www.clarinetsunlimited.nl.

Vijftig jaar: Tjerk Dijkstra (Excelsior Grijpskerk);

Jeugd en senioren
delen het podium

Hilda Mulder en Piet Meerman (Jehova Nissi Stedum).
Veertig jaar: Cor Jager (CMV Wilhelmina Zuidhorn).

Het Provinciaal Senioren Orkest Groningen en het
Provinciaal Jeugd Orkest Groningen geven zaterdag

Het Clarinets Unlimited en het Borowicz Trio uit Polen

18 februari (20.00 uur) een nieuwjaarsconcert in de

spelen zondag 19 februari (15.00 uur) in de Lutherse

Gereformeerde kerk aan de Tolberterstraat in Leek.

Kerk in Groningen. Het Poolse ensemble, bestaande uit

Beide orkesten treden apart op, maar sluiten de avond

Barbara Borowicz (klarinet), Natalia Chudzicka (fluit)

af met enkele gezamenlijke werken.

F E B R U A R I
Vr 03 / Za 04

GRONINGEN, PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

Selecties Prinses Christina Concours Noord.

Zo 05

GRONINGEN, DE OOSTERPOORT

14.00 UUR

Finale Prinses Christina Concours Noord.

Za 18

LEEK, GEREFORMEERDE KERK

20.00 UUR

Concert door Provinciaal Senioren Orkest Groningen en het Provinciaal Jeugd Orkest Groningen.

Zo 19

GRONINGEN, LUTHERSE KERK

15.00 UUR

Concert door Clarinets Unlimited en het Borowicz Trio uit Polen.

Za 25

LUTJEGAST, KOMPAS

12.30/19.45 UUR

Dag van de Bugel met workshops en slotconcert m.m.v. muziekvereniging Oranje Grootegast, koperensemble Fryslân Brass, enkele bugelensembles en bugelsolisten.

M A A R T
Zo 05

GRONINGEN, GRAND THEATRE

15.30 UUR

Vertoning van de historische film The Battle of the Somme met livemuziek door het gelegenheidsorkest
Somme 100 Noord.

PROVINCIE LIMBURG
Bart Deckers nieuwe
dirigent bij Sint Joseph

kamermuziek, opera, oratorium, symfonieorkesten,

plaatselijke artiesten komen ook lokale carnavalsschla-

musical en kerkmuziek. Van 2000 tot 2006 verbleef

gers voorbij. Informatie: www.fortissimo-venlo.nl.

De Kerkelijke Harmonie Sint Joseph 1880 Weert heeft

hij in China waar hij tal van kamermuziekensemble,

Bart Deckers (31) benoemd tot dirigent. Hij is de op-

koren en symfonieorkesten leidde.

Lintje voor dirigent Jos Paffen

volger van Jacques Claessens. Deckers studeerde na

Dirigent Jos Paffen is benoemd tot Lid in de Orde van

zijn tubastudie hafabra-directie bij Fried Dobbelstein.

Oranje Nassau. De 52-jarige musicus kreeg de onder-

Als tubaïst remplaceert hij regelmatig bij symfonie-

scheiding vanwege zijn zilveren jubileum als dirigent

orkesten in Nederland en Duitsland. Ook verzorgde

van Harmonie Koninklijk Walram’s Genootschap uit

hij solo-optredens bij diverse amateurorkesten. Hij

Valkenburg. Paffen haalde Walram met veel energie uit

is verder dirigent bij de fanfares Eendracht Baarlo,

een diep dal. Volgens het bestuur is zijn inzet groter

Eendracht Dieteren en Sint Wiro ’t Reutje en harmonie

dan men van een dirigent mag verwachten, terwijl hij

Sint Caecilia Swalmen.

zelf op de achtergrond blijft. Paffen is verder dirigent bij

Harmen Cnossen dirigent bij
De Berggalm in Klimmen

harmonie Concordia Berg en Terblijt en interim-dirigent
bij fanfare Sint Cornelius Schin op Geul.

sen benoemd tot dirigent. Hij volgt Jean Cosemans

Fortissimo Venlo luidt
vastelaovend in

op. De in Friesland geboren Cnossen (1965) was van

Showorkest Harmonie Fortissimo neemt het publiek

2008 tot 2013 dirigent van de Marinierskapel der

zondag 19 februari (uitverkocht) en maandag 20 fe-

Koninklijke Marine. Hij studeerde slagwerk en piano

bruari (19.49 uur) tijdens de jaarlijkse Vastelaoveskôn-

aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwar-

zerten (carnavalsconcerten) in theater De Maaspoort

den en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam

in Venlo met tovenaars, feeën, prinsen en prinsessen

en pauken aan de Herbert von Karajan Academie bij

mee in de sprookjeswereld van Disney, de gebroeders

de Berliner Philharmoniker. Hij speelde en dirigeerde

Grimm en Hans Christian Andersen. Samen met tal van

Harmonie De Berggalm Klimmen heeft Harmen Cnos-
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sen (Sempre Avanti Tegelen); Thom Cloosen en Hub
Engels (Sint Stephanus Stevensweert); Jeu Huijnen
(Koninklijke Harmonie Thorn); Jo Pex (De Vriendenkring
Montfort); Sef Leurs (Sint Cecilia Susteren); Harry
Leunssen (De Nederlanden 1840 Amstenrade); Jan
Wijers (Excelsior Buggenum); Thei v.d. Homberg (Sint
Caecilia America); Willie Hertogen (Wilhelmina Wolder-Maastricht); H.J. Kerckhoffs (Sint Caecilia Geulle);
Hein Raats (Sint Caecilia Jabeek); Paul Prieckaerts

Afscheid van ‘kampioenenmaker’ Gerrit Janssen

Muzikale droomreis door
Horster slagwerkers

Het trommel- en fluiterkorps Heide Swalmen heeft na

Drums Around The World-Wake Up! is de titel van het

Jacobs (L’Union Born); Albert Moonen (Berg en Dal

ruim 35 jaar afscheid genomen van dirigent Gerrit

slagwerkfeest dat de tachtigjarige slagwerkgroep van

Slenaken); Harrie Rutjens, Jacques Tubée en Jan

Janssen. Tijdens het afscheidsconcert bracht het korps

de Koninklijke Harmonie van Horst zaterdag 25 maart

Scheepers (De Vriendenkrans Heel); Theo Janssen (Al-

met zang van Holland’s Got Talent-winnaar Martin

presenteert in ’t Gasthoês. Het programma vermeldt

oysiana Landgraaf-Schaesberg); Wullem Wolters (Sint

Hurkens bewerkingen van You Raise me Up en Het

slagwerkmuziek in de breedste zin van het woord,

Wiro Sint Odiliënberg); Wim van Osch (Sint Catharina

Dorp en het speciaal voor deze avond ingestudeerde

omlijst met visuele effecten en cross-overs. Solisten

Leunen-Veulen-Heide); Pierre Wolters (De Maasgalm

slotwerk Music ten gehore. Janssen leidde het korps

zijn de drummers Michael Schack (onder andere van

Elsloo); Hay Drabbels (Ons Genoegen Oirlo).

naar tal van provinciale en landelijke titels. Vele tiental-

Netsky en Clouseau) en Igor Hobus (ex-Heideroosjes).

Vijfenzestig jaar: Jan Kleinen (L’Union Born).

len solisten en ensembles wonnen onder zijn leiding

Verdere medewerking komt van zanger Roy Verbeek,

kampioenswedstrijden van de Limburgse bond en de

dj Kid de Luca, het Horster Mannenkoor, drumband

Zestig jaar: Nol van Pol (Sint Caecilia Echt); Jos Cob-

toenmalige FKM. Van het afscheidsconcert is een dvd

Jong Nederland Horst en de dansgroep Froxx. De

ben, Joh. Dewarrimont en Pierre Pitti (Sint Gertrudis

gemaakt. Informatie: www.heideswalmen.nl.

uitvoeringen worden ondersteund door een blazersen-

Eijsden); John Verkooyen (Sint Wiro Sint Odiliënberg);

semble en een basgitarist. Voor de presentatie tekenen

Michel de Koning (Eendracht Nieuwenhagerheide

Imke Melief en Willem van den Munckhof. Informatie:

Landgraaf); Jan Parren (Koninklijke Harmonie Thorn);

drumsaroundtheworld.nl.

B. Janssen, J. Heijckers en W. Amendt (Lentekrans

Jubilarissen bij Limburgse
tamboerbond

Gronsveld); Jacob Coenen, Miel Hermans en Jan

Linne); Louis Wolters (Concordia Melick); Ben Beckers

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft de (districts)bestuursleden José Aben-Peulen, Frans Aben en

(Sint Caecilia Jabeek); Zjaak Heijnen (Harmonie van

(De Vriendenkring Montfort); M.E.J. Philipsen en H.P.J.

van de Gevel van L’Union Born en Piet Sanders en Jan

Cecilia zorgt voor
insigneregen bij LBM

Caanen van Irene/Lucia Beek) werden onderscheiden

De viering van het Ceciliafeest is in Limburg traditi-

Willy Nijs (Sint Servatius Maastricht); Jan Roumen en

voor hun zestigjarig jubileum. De overige jubilarissen:

oneel de gelegenheid bij uitstek om jubilarissen in

Peter Smeets (EMM Wessem); John Handels, Math

Vijftig jaar: René Schreurs (Sint Severinus Grathem);

de muziekwereld in de schijnwerpers te zetten. Die

Kuijpers en Sef Vievermanns (Eendracht Nieuwenha-

Michael van Eijsden (Kon. Harmonie Gronsveld); Ger

traditie zorgde ook afgelopen jaar weer voor een

gerheide); Bert Dieteren (Sint Cecilia Tegelen); Jan

Driessen (Sint Bavo Nuth); F.M.J. Dreessen-Kuypers,

insigneregen bij de Limburgse Bond van Muziekge-

Bodelier (Sint Aemiliaan Kerkrade); Jan Janssen (Sint

M.J.C. Frijns Creusen en M.M.A. Hambeukers-Niessen

zelschappen. Een overzicht:

Caecilia Jabeek); Huub Blom (Amicitia Vilt); Lambert

Henk Roozeboom benoemd tot lid van verdiensten. Ton

Adams (Eendracht Meijel); L. Meijers (Vriendenkring
Limbricht); Leo Dodemont (Berg en Dal Slenaken);

Hensgens en Wim Halmans (Sint Cecilia Konings-

(Sint Caecilia Schimmert); Hendrik van Kreven (Edelweiss Heerlen).

Tachtig jaar: Theo Willems (L’Union Born); Frans Ste-

bosch); Jan Snellen en Leo van Hattum (Sint Caecilia

Veertig jaar: Richard Stoops (Sint Severinus Grathem);

vens (Kur-Kapel Falcobergia Valkenburg); Leo Wijnands

Eygelshoven); Chris Cuppen (Sint Caecilia America);

Ton Willems (Sint Bavo Nuth); Paul Gilissen en Frank

(Sint Caecilia Broeksittard).

Frans Sanders en Jan Titulaer (De Echo Hout-Blerick);

Gilissen (Sint Blasius Cadier en Keer); Uli Dominikus

Giel Aben en Hen Schreurs (Sint Agatha Grathem);

(Sint Andreas Melick); Paul Jennissen (Excelsior

Hen Palmen (Sint Cecilia Susteren); René Linssen (Sint

Montfort).

Caecilia Echt); Jan Snellen (Sint Caecilia Eygelshoven); Leo van Hattum (Sint Caecilia Eygelshoven);

Ereleden bij fanfare
Ubachsberg

Lambert Coenen, Piet Lomme en Jan Olivers (Sint
Caecilia Guttecoven); Piet Janssen (Koninklijke Har-

Fanfare Sint Cecilia Ubachsberg heeft Zef Voncken,

monie van Gronsveld); Hub Lemmens, Wil Duijzings en

Marcel Neven en Huub Keulartz benoemd tot erelid.

Huub Bucks (L’Union Born); Ben Starmans (Philhar-

Voncken was gedurende 76 jaar actief als muzikant en

monie Bocholtz); Charlie Savelberg en Werner Weijers
(Kur-Kapel Falcobergia Valkenburg); Frans van Ool

archivaris. Neven speelde 56 jaar mee, was 25 jaar secretaris en was nauw betrokken bij de organisatie van

Frans Stevens 80 jaar bij Falcobergia.

(Sint Joseph Pey); P.J.M. Arts (Dorpsklank Castenray);
Dirk Bok (Kerkraads Fanfare Orkest); Pierre Theeuwen

allerlei festiviteiten. Keulartz is met enkele onderbrekingen vijftig jaar lid van de Ubachsbergse vereniging, als

Vijfenzeventig jaar: Math Gorissen (Sint Caecilia

(Sint Jozef Beringe); W.G.M. Huskens (Sint Paulus Ma-

muzikant en als bestuurslid.

Jabeek); Leon Herben (Koninklijke Harmonie van

ria-Hoop); Mathieu Theunissen (Sainte Cécile Eijsden);

Gronsveld).Zeventig jaar: Mies Toonen (Sint Joseph

Willy Handels (Sint Caecilia Nieuwenhagen); Louis

Weert-Zuid); B.F. Kohl (Sint Cecilia Mechelen); H. Sloe-

Heijkers (Ellona Ell).
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Met de nieuwe LX/HP-piano’s zeten we onze traditie verder: luxueuze huiskamerpiano’s bouwen voor alle types van muzikanten.
Geavanceerde technologie en een authentiek speelgevoel gaan hand in hand met een klassiek en verfijnd design. Dankzij
hun compacte omvang passen ze perfect in kleine ruimtes, maar waar ze ook staan, hun fiere en imposante uitstraling trekt alle
aandacht en ze vullen de kamer met een rijk en wervelend geluid. Deze prachtige piano’s, voorzien van de nieuwste klankbron,
een gloednieuw klaviermechanisme, een verbeterd multikanaals luidsprekersysteem en tal van handige digitale snufjes, bezorgen
je een unieke klankervaring en staan garant voor vele jaren muziekplezier.

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

www.rolandce.com/pianocd

Huids en Jef Bouwens (Amicitia Vilt); Ed Kasperek
en Mattieu Martens (Sint Caecilia Eygelshoven); Jac
Stultjens (Sint Willibrordus Stramproy); Tiny Meijers-Troquet (De Maasgalm Elsloo); Ad Triepels (Sint Clemens
Arensgenhout); M.F.H.A. van de Cruijs (Eendracht
Waubach-Landgraaf); Rob Janssen, Rob Scheepers en
Corine Verheiden (De Vriendenkrans Heel); John Boots
(Eendracht Maakt Macht Koningslust); A.J. Tonino (Sint
Martinus Geulle); Stephan Gommans (Sint Aldegondis
Maasbree); Ruly Geraats en Jos van Herten (Aurora

Theo Willems (links) 80 jaar bij L’Union Born.

Leo Wijnands 80 jaar bij Sint Caecilia Broeksittard.

Vijftig jaar: Mies Greijmans (Sint Joseph Weert-

Veertig jaar: Wiel Wiermans en Math Peerbooms (Sint

Eygelshoven); Jacco Haagmans (Sint Joseph Sittard);

Zuid); Jef Pelzer (Sint Gertrudis Eijsden); Martien

Joseph Weert-Zuid); Lenie Smeets en Jan Geelen (Sint

Theo Bastiaens, Marc Hertogen en Ron Thimister

Peters en Willy Tijssen (Euterpe Venray); Jan Mennen

Jan Tungelroy); Desiré Heuts en Clemence Noter-

(Wilhelmina Wolder-Maastricht); M.S.J.J. Seegers-Van-

(Sint Martinus Urmond); Ruud Knubben en Bep

mans-Franssen (Sint Gertrudis Eijsden); Maria Van

derheijden en N.W.M. Wilms-Gielkens (Sint Paulus

Lemans (Sint Caecilia Hulsberg); P. Sijben (Concordia

der Helm (Sint Caecilia Broeksittard); Stefan Wolters,

Maria-Hoop); Mevr. Frijns-Dassen en Michèle Vranken

Ulestraten); D.L.G. Soons, J.J.M. Vankan en J.J.M.

Harm Pustjens en They Sanders (De Maasoever

(Sainte Cécile Eijsden); Jos van Buggenum en Mirjam

Wiekken (Sint Caecilia Schimmert); Jo Coumans, Tjeu

Roosteren); Jac Lemmens (Concordia Obbicht); Hans

Claessen (Sint Judocus Sint Joost); Monique Broek-

Rulkens en Arno Parren (Koninklijke Harmonie Thorn);

van Els (Euterpe Venray); Jan Haselier (Sint Philome-

mans-van Dijk en Peter van de Pasch (Kon. Harmonie

P. Scheijvens, H. Geurts en N. Hoekstra (Lentekrans

na Chevremont-Kerkrade); Con Cortenbach en Hans

Lottum); Harald Janssen (Sint Jozef Beringe); Jos

Linne); H.M.C. Salemans (Sint Joseph Weert); Theo

Timmermans (Philomena Haelen); G.M.C. Hoogmans,

Willemsen (Kerkraads Fanfare Orkest); L.A.A. Willems

Verheijen en Wil Huijsmans (Sint Joseph Nederweert);

Mia Salimans-Brunen en Mia van Lier-Kirkels (Amicitia

(Sint Bavo Nuth).

Mart Clairbois en Gerard Duysens (Sint Cecilia Mheer);

Roggel); Robert Janssen en Jos Ploumen (Sint Caeci-

John van Weersch (Sint Cornelius Schin op Geul);

lia Hulsberg); Agnes Weijers (Sint Cecilia Bocholtz); J.

Hub Janssen (Sint Caecilia Jabeek); Hub Cortenraad

Urlings-Lucassen en R. Albertz (Concordia Ulestraten);

(Sint Cecilia Herten); Ben Bonten, Jan Linssen en Ton

Peter Wolters (Sint Wiro Sint Odiliënberg); Carla Peters

Ronckers (Aurora Baexem); Piet Hillekens (Philhar-

en Henk Wolters (Concordia Melick); M.J. van de Elsen

monisch Gezelschap Reuver); Leo Damen (Excelsior

(Eendracht Meijel); Monique Oosterbos-Jungen (Sint

Buggenum); Chrit Vercoulen (De Echo Hout-Blerick);

Caecilia Nieuwenhagen); J.G.M. Timmermans (Con-

Th.S.M. Jeurissen (Sint Caecilia De Gele Rijders

cordia Ittervoort); J. Bekkers (Lentekrans Linne); Ulrike

Maastricht); Leon Engelen en Hub Gloaguen (Sint

Klein en Maurice Winthagen (Sint Caecilia Hulsberg);

Caecilia Spekholzerheide); Bert Branje en Lou Vliegen

Jean Pisters, Marcel Pisters, Jan Oelers en Wil Heber

(Sint Clemens Arensgenhout); Frans Gielen (Moed &

(Sint Joseph Pey); Leon Kolenburg (Sint Franciscus

IJver Blitterswijck); M.P.J. Custers (Sint Cecilia Hunsel);

Maastricht); Sef Boonen, Ben Melis, Geert Melis en

LFO ontvangt Rheinische
Bläser Philharmonie

Jeu Hovens (Sempre Avanti Tegelen); Mathias Wilms

Frits van Haeff (De Hölterbrök Belfeld); Anita Kaan (Sint

Het Limburgs Fanfare Orkest geeft zondag 26 maart

(Sint Cecilia Koningsbosch); Piet Smits (Sint Catha-

Joseph Nederweert); Har Verheggen (EMM Wessem);

(19.30 uur) in het Munttheater in Weert een duocon-

rina Leunen-Veulen-Heide); Frans Janssen en Bert

Franco Peters (Eendracht Nieuwenhagerheide); Paul

cert samen met de Rheinische Bläser Philharmonie.

Bouwens (Sint Caecilia Geulle); Jean Simons (Amicitia

Schäfer (Sint Aemiliaan Kerkrade); Jan Blezer en Frank

Aan bod komt hoogwaardige blaasmuziek in diverse

Vilt); A.J.G. Jochijms en H.F.M.M. Schatorjé (Kunst na

Marx (Falcobergia Valkenburg); Rene Hamers en Lilian

stijlen. De Bläser Philharmonie biedt goede muzikan-

Arbeid Belfeld); Leo Dinjens (Sint Hubertus Maastricht);

Cleven (Philharmonie Bocholtz); Marc Wouters (Sint

ten in de omgeving van Keulen en Bonn een platform

Hub Drew (Philharmonie Bocholtz); Pie Joris (EMM

Caecilia Beek); Joop Theelen en Tilly van Rens (Sint

om op hoog niveau te musiceren. Het orkest staat

Wessem); P.J.H. Cratsborn (Sint Cecilia Mechelen);

Antonius Lomm); Wiel Lacroix (Concordia Margraten);

onder leiding van de in Noorwegen geboren dirigente

Piet van Wegberg (Eendracht Baarlo); Gert Ploumen

Franc Peerebooms en Maurice Pörteners (L’Union

Irene Anda. Beide orkesten ontmoetten elkaar in 2014

(Sint Cornelius Schin op Geul); Henk Huveneers (Sint

Born); Jos Vriezelaar en John van Duurling (Sint

toen het LFO een concert verzorgde in Gemünd. Infor-

Caecilia Beek); Jean Thomassen, Jan Vincken en Hub

Hubertus Maastricht); Erik Peeters (Eendracht Baarlo);

matie: www.munttheater.nl.

van Wissen (Concordia Margraten); Hubert Cremers

Bert van de Weerdt (Harmonie van Gronsveld); Marjo

(Berg en Dal Slenaken); Tiny Rongen-van der Borgh en

Laarakkers (Helpt Elkander Afferden); Jos Helgers (Sint

Annemarie De Jong (Concordia Melick); Giel van Ool,

Caecilia Guttecoven); J.C.M. Hebben (Kunst na Arbeid

Carnavalsconcert bij
Juliana Munstergeleen

Ger Linssen en Frans Theunissen (Sint Stephanus Ste-

Belfeld); Hugo Driessen (TOG Welten Heerlen); Peter

Zaterdag 18 februari (19.33 uur) geeft fanfare

vensweert); H.H. Goertz (Sint Paulus Maria-Hoop); Guy

van Buggenum en Peter van der Heijden (L‘Union

Juliana Munstergeleen in het Trefcentrum het jaarlijks

Kreemers (Sainte Cécile Eijsden); Ger de Vries (Sint

Heythuysen); J.H.M. Mingels-Bessems (Sint Caecilia

carnavalsconcert. Behalve de fanfare en de drumband

Caecilia Nieuwenhagen); G.P.H. Driessen (Sint Bavo

De Gele Rijders Maastricht); J. Leenders (Kunst door

komen buutredner Erik Lek en gastartiest Spik en Span

Nuth); Mart Teluy (Koninklijke Harmonie Lottum).

Oefening Maastricht); Vincent Geurts (Melodie der

in actie. Informatie: www.juliana-munstergeleen.nl.

Baexem); Joke Kowalski en Ed Kasperek (Sint Caecilia

Peel Ospel); Jo van der Velden en Loes Peeters-Hebben (Sempre Avanti Tegelen); Marc Pachen (Kon.
Oude Harmonie van Eijsden); Geert Wertz (Sint Agatha
Grathem); Lia Reijnen (Semper Avanti Grashoek); Eric
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PROVINCIE
F E B R U A R I
Za 04

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

Dirigentenworkshop De Maestro met als thema Fanfarerepertoire en instumentatie m.m.v. Limburgs

Za 18

MUNSTERGELEEN, HET TREFPUNT

Carnavalsconcert door fanfare Juliana Munstergeleen.

Zo 19

VENLO, DE MAASPOORT

Vastelaoveskônzert door Showorkest Harmonie Fortissimo (uitverkocht).

Ma 20

VENLO, DE MAASPOORT

19.49 UUR

Vastelaoveskônzert door Showorkest Harmonie Fortissimo.

Wo 22

HORST, ’T GASTHOÊS

20.11 UUR

Carnavalsconcert door Harmonie-Orkest Noord-Limburg.

Fanfare Orkest.

M A A R T
Za 25

HORST, ’T GASTHOÊS

Concert door slagwerkgroep Koninklijke Harmonie van Horst, drummers Michael Schack (Netsky en Clouseau) en Igor Hobus (ex-Heideroosjes), zanger Roy Verbeek, dj Kid de Luca, het Horster Mannenkoor,
drumband Jong Nederland Horst en dansgroep Froxx.

A P R I L
Za 01

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

Dirigentenworkshop De Maestro met als thema Percussie Totaal m.m.v. Kerkelijke Harmonie Sint Joseph
Weert 1880.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Illusions: muzikale droomvlucht
voor jong en oud

Knollenconcert met
HarmonieOrkest Concordia

in een bewerking van de Zweed Örjan Fahlström

Als opwarmertje voor het carnaval in Knollevretersgat

vooruitziende Ellington bruggen sloeg tussen de Oude

presenteert HarmonieOrkest Concordia Berkel-Enschot

Wereld (Europa) en de Nieuwe Wereld (USA). De uit-

in samenwerking met SOK en toneelgezelschap VOTO

voeringen zijn op donderdag 30 maart (20.00 uur) in

zaterdag 4 februari (20.00 uur) in hotel De Druiventros

TivoliVredenburg Utrecht, zaterdag 1 april (20.30 uur)

de voorstelling De Efteling op zijn kop. Allerlei nieuwe

in Concertzaal Tilburg en zondag 2 april (15.00 uur) in

en/of foute sprookjes en sprookjesfiguren maken

de Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch.

tijdens deze carnavaleske avond op muziek uit De
Efteling hun opwachting.

nieuw leven in. Een ultiem cross-overwerk waarin een

Chinese gasten bij
Musis Sacrum Bakel

kelijkheid ontpoppen en dromen geen bedrog meer

Back to the future met
Woensels Muziekcorps

zijn. Met de muzikale beleving Illusions zet orkest

Zaterdag 11 maart (20.00 uur) neemt het Koninklijk

Police College. Deze uit China afkomstige groep

L’Aventure Musical Tilburg zaterdag 11 maart (20.30

Woensels Muziekcorps het publiek in het Tejaterke in

muzikanten en zangers bestaat uit 120 personen en

uur) in de Concertzaal Theaters Tilburg een betoverend

Best mee op de muzikale tijdreis Back tot the Future.

verzorgt samen met het harmonieorkest van Musis

concert neer. Het optreden sluit aan bij het streven

Verschillende orkesten van de vereniging spelen samen

Sacrum Bakel in cultuurhuis De Eendracht in Gemert

van het orkest om ieder jaar een ambitieus concert te

met diverse artiesten muziek van het (verre) verleden tot

een internationaal programma. Informatie: www.

geven waarin steeds een nieuwe reis wordt afgelegd.

het heden. Informatie: www.woenselsmuziekcorps.nl.

musissacrumbakel.nl.

In samenwerking met vijf Helmondse muziekverenigingen

Duke Ellington’s Sacred
Concerts beleeft primeur

Sophia’s pakt uit met
West Side Story

zet de Helmondse carnavalsvereniging De Keiebijters

Duke Ellington’s van levenslust bruisende Sacred Con-

Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand

zondag 19 februari (13.00 uur) in zaal Traverse het eve-

certs behoort tot het heilige der heiligen van de Ameri-

brengt zondag 12 februari (14.30 uur) in Concertzaal

nement Heel Helmond Zingt op touw. Harmonie Amicitia,

kaanse jazzmuziek. In zijn laatste creatieve fase wijdde

Tilburg de legendarische muziek uit de West Side

fanfare Unitas, fanfare De Vooruitgang, KSH Phileutonia en

de jazzicoon zich aan deze fameuze, driedelige cyclus

Story ten gehore. De cast bestaat uit studenten van

het Helmonds Muziek Corps spelen bekende liedjes die

voor koor, solist, verteller en jazzorkest. Het Brabants

de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De Utrechtse

het publiek aan de hand van songteksten op projectie-

Jazz Orkest, Capella Brabant en vocaliste Deborah

Studenten Bigband verzorgt het voorprogramma.

schermen uit volle borst kan meezingen.

Carter blazen Ellingtons avondvullende meesterwerk

Informatie: www.theaterstilburg.nl.

Een buitenaardse wereld waar illusies zich tot wer-

Zaterdag 4 februari (19.30 uur) ontvangt Musis
Sacrum Bakel het orkest en koor van Nanjing Forest

Samen met de band The Groove Yard, verschillende
zangsolisten en een pianist wordt, omlijst met betoverende circusacts, onder meer bekroonde muziek van
Hans Zimmer uit de films Inception en The Dark Knight,
maar ook nummers van bands zoals Led Zeppelin,
Supertramp en Evanescence gepresenteerd. Ook de
zestig leerlingen krijgen een plek in de voorstelling.
Informatie: www.aventuremusicale.nl.

Heel Helmond Zingt
op blaasmuziek
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BFO met hoornist Peter
Hoeben als solist

muziek van Bernstein, Doss en Navarro. Gastsolist is

Jubilarissen bij BBM

bastrombonist Jos Jansen.

De Brabantse Bond van Muziekvereniging heeft Nelis

Na een periode van windstilte start het Brabants Fan-

Informatie: www.muziekgebouweindhoven.nl.

van den Hoven in het zonnetje gezet voor zijn tachtig-

fare Orkest (BFO) dit voorjaar met een nieuw project.

jarig jubileum bij Sophia’s Vereeniging Loon op Zand.

Peter Hoeben, solohoornist van de philharmonie zuid-

Van den Hoven begon in1936 als paukenist. Ook was

nederland, vertolkt met begeleiding van het BFO de

hij 25 jaar tambour-maître en tweede instructeur van

beroemde Villanelle (Paul Dukas) voor hoorn en orkest.

de drumband. Hij was verder medeoprichter van het

Verder staan werken van William Rimmer, Stijn Roels,

majorettepeloton.

Meindert Boekel en Peter Graham op het programma.

De overige jubilarissen:

De uitvoering is zondag 2 april (15.00 uur) in ’t Tejater-

Zeventig jaar: Kees Lint (Concordia Bergen op Zoom);

ke Best. Informatie: www.brabantsfanfareorkest.nl.

Cor van der Steen (Concordia Liempde); Jan Vervaart

Afscheid bij
slagwerkgroep Drunen

(Oudenbossche Harmonie).
Vijfenzestig jaar: Harry van Grinsven (Sint Willibrordus

Slagwerkgroep Drunen neemt zaterdag 25 maart

Afscheid Martien Maas
bij Pro Honore et Virtute

(19.00 uur) in zaal De Voorste Venne in Drunen

Vrijdag 3 februari (20.00 uur) neemt Harmonieorkest

Karel Havermans (Nut & Vermaak Zundert); Ad Aarts

afscheid van dirigent Mari van de Putten. Hij begon

Pro Honore et Virtute uit Son en Breugel na 24 jaar

(Amor Musae Prinsenbeek); Jan Bressers (L’Union

zijn muzikale carrière 54 jaar geleden bij Harmonie

afscheid van dirigent Martien Maas. Maas leidde het

Fraternelle Zeelst).

Drunen. Gedurende zijn veertigjarig dirigentschap bij

harmonieorkest van de vierde naar de eerste divisie,

Vijftig jaar: Frans Giesbers (Metropeelorkest Wester-

de slagwerkgroep leidde hij het korps van de derde

waarin het orkest zich afgelopen november met een

beek); Willie van der Velden (De Vooruitgang Nuenen);

divisie naar de eredivisie. Ook transformeerde hij het

eerste prijs wist te handhaven. Tijdens het afscheids-

Gerard van Hulten (Eendracht Maakt Macht Elshout).

korps van traditionele drumband tot podiumslagwerk-

concert in het Vestzaktheater speelt de harmonie een

Veertig jaar: Peter Bekkers (Glorieux ’s-Hertogen-

orkest met melodische instrumenten.

selectie uit muziekstukken die de afgelopen 24 jaar

bosch); Pieter Kersten (Sint Cecilia Maashees);

mede bepalend zijn geweest voor het huidige niveau.

Helma van de Ven (Kunst Adelt Hapert); Theo Willems

Brel & Brass door
Philips Harmonie

Exempel presenteert cd

Esch); Toon Bogers (Marijke Sprang-Capelle).
Zestig jaar: Piet van Overveld, Kees Nelemans en

(Sint Cecilia Sint Anthonis); Ron Mouws (Wernhout
Vooruit); Ad de Jong (Sophia’s Vereeniging Loon op
Zand); Carel Noijen en Ted Willems (Phileutonia

Philips Harmonie Orkest begeleidt vrijdag 17 februari

Marchingband Exempel Empel presenteert zaterdag

(20.15 uur) in Muziekgebouw Eindhoven de zangeres

18 maart de jubileum-cd

Helmond); Arjan van Eijk en Wilma van Gils-van

Micheline van Hautem tijdens Brel & Brass. De

Exempel. Dat gebeurt tijdens twee concerten (14.00 uur

Brink (Cecilia Princenhage); Astrid van Gastel-van de

Belgische geldt als een van de beste vertolksters van

en 20.00 uur) in De Kentering in Rosmalen waaraan

Sanden en Axel Brants (Sint Caecilia Nispen); Sonja

chansons van Brel. Ze brengt op muziek van het orkest

Marchingband Exempel, Jong Exempel en Stageband

Vervaart (Oudenbossche Harmonie); Sjef van Loenhout

klassiekers uit het Brel-repertoire ten gehore. Voor

Next meewerken. Informatie: www.exempel.net.

(Sint Caecilia Bavel); Jan van Aaken (Sint Cecilia
Oerle); Jan Oostenbrink (L’Union Fraternelle Zeelst).

de pauze klinkt een instrumentaal programma met
F E B R U A R I
Vr 03

SON EN BREUGEL, VESTZAKTHEATER

Za 04

OOSTERHOUT, DE BUSSEL

Za 04

BERKEL-ENSCHOT, DE DRUIVENTROS

20.00 UUR

Knollenconcert door Harmonieorkest Concordia i.s.m. SOK en Toneelgezelschap VOTO.

Za 04

GEMERT, DE EENDRACHT

19.30 UUR

Concert door Nanjing Forest Police College Band and Choir en Musis Sacrum Bakel.

Zo 12

TILBURG, THEATERS TILBURG

14.30 UUR

West Site Story door Sophia’s Vereeniging Loon op Zand en studenten van Fontys Hogeschool voor de

20.00 UUR

Afscheidsconcert dirigent Martien Maas door harmonieorkest Pro Honore et Virtute.
NK Concertwedstrijden Slagwerkensembles.

Kunsten en de Utrechtse Studenten Bigband
Zo 12

SON EN BREUGEL, VESTZAKTHEATER

10.30 UUR

Valentijnsontbijtconcert door alle orkesten van Pro Honore et Virtute Son en Breugel.

Vr 17

EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW

20.15 UUR

Concert Brel & Brass door Philips Harmonie Orkest m.m.v. zangeres Micheline van Hautem.

Zo 19

HELMOND, ZAAL TRAVERSE

13.00 UUR

Heel Helmond Zingt m.m.v. harmonie Amicitia, fanfare Unitas, fanfare De Vooruitgang, KSH Phileutonia en
het Helmonds Muziek Corps.

M A A R T
Za 11

TILBURG, THEATERS TILBURG

20.30 UUR

Themaconcert door projectorkest L’Aventure Musicale m.m.v. de band The Groove Yard, zangsolisten en

Za 11

TILBURG, FACTORIUM

10.00 UUR

Voorronde Benelux Fluitconcours Solisten 2017

Za 11

BEST, TEJATERKE

20.00 UUR

Concert door Koninklijk Woensels Muziekcorps.

Za 18

ROSMALEN, DE KENTERING

Zo 19

BERLICUM, DEN DURPSHERD

Za 25

DRUNEN, DE VOORSTE VENNEN

Za 25

EINDHOVEN, INDOOR SPORTCENTRUM

Championships Color Guard Nederland.

Zo 26

SAMBEEK, DE ELSENHOF

Concours voor solisten en kleine ensembles, blazers en percussie.

Vr 24 – Zo 26

‘S-HERTOGENBOSCH, AVANS HOGESCHOOL

Prinses Christina Concours Zuid 1.

pianist en omlijst met circusact.

14.00/20.00 UUR

CD-presentatie Marchingband Exempel, Jong Exempel en Stageband Next.
Concours voor solisten en kleine ensembles percussie. Organisatie BBM.

19.00 UUR

Afscheidsconcert dirigent Mari van de Putten door Slagwerkgroep Drunen.
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Wind & Fire
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Charles
Bradley
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erfenis van

Allen
Toussaint

Snarky Puppy
Het fenomeen verklaard

Jett Rebel
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Hank Man
Mobley
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Spalding
& haar alter ego Emily

Gregory Porter
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jubileumeditie!

De baron van de weemoed is niet meer

“Jazz blijft mijn grote liefde”

Norah Jones

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

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

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

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

Toots Thielemans

Alles over de nederjazz van toen, nu & straks

Neem nu een jaarabonnement
voor € 41,15 + gratis welkomst-cd
of € 5,- korting!
Telefoon: 085 7600237
(ma-vrij van 8.30 tot 12.30 uur, lokaal tarief)
E-mail: abonnement@bcm.nl

www.jazzism.nl

A P R I L
Za 01

TILBURG, THEATERS TILBURG

20.30 UUR

Concert door Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant en stervocaliste Deborah Carter.

Zo 02

‘S-HERTOGENBOSCH, VERKADEFABRIEK

15.00 UUR

Concert door Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant en stervocaliste Deborah Carter.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Brel & Brass met Hou en Trouw

Heerhugowaard. Van Hautem wordt sinds het verschij-

omdat ze 65 jaar actief zijn in de muziekwereld. De

nen van haar album Songs of Jacques Brel (2002)

overige jubilarissen:

gezien als een van Europa’s beste Brel-vertolkers. Het

Zestig jaar: Jaap van der Vliet, Joke Looyé-Loman, Rijk

orkest speelt voor de pauze een instrumentaal pro-

van den Berg, Wim Looyé en Johann Behrens (Gooisch

gramma, inclusief een Brel-prelude. Solistische inbreng

Fanfare Orkest); G. van Baarlen, A. Dekker en W. Dekker

komt van bastrombonist Jos Jansen. Informatie: www.

(DSV Warmenhuizen).

coolheerhugowaard.nl. Foto: Steven Witkam.

Vijftig jaar: Roel Mast (Apollo Den Oever Wieringen);

Jubilarissen MNHU

Wietske Blees (Stedelijk Orkest Purmerend); Frans ten
Veen en Ank Verwer (Crescendo Oostzaan); Ans Beers

Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht heeft G.

(Waterlandse Harmonie Ransdorp/Schellingwoude);

De Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem brengt

Balk (De Herleving Zwaag) gehuldigd voor zijn zeven-

Ingrid Spillekam (Sint Jan Laren).

zaterdag 11 maart (20.15 uur) het programma Brel en

tigjarig jubileum als muzikant. Henk Bakels (Water-

Veertig jaar: M.J.C. Blankendaal (Schager Drumband).

Brass in theater Cool in Heerhugowaard. Dit keer gaat

landse Harmonie Ransdorp/Schellingwoude) en J.S.W.

ze de samenwerking aan met fanfare Hou en Trouw

Vastenouw (Uitgeester Harmonie) kregen een insigne

F E B R U A R I
Vr 10 / Za 11

ENKHUIZEN, WESTERKERK

Concerten door Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen.

M A A R T
Za 11

HEERHUGOWAARD, THEATER COOL

20.15 UUR

Concert Brel & Brass door fanfare Hou en Trouw m.m.v. zangeres Micheline van Hautem.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Interactief concert door SHOT

Showcase bij Jubal Zwolle

thoeve een muziek & dans kidzzfestijn. Onder leiding

Met als motto Muziek maak je samen geeft Studenten

Zaterdag 25 maart (19.00 uur) houdt showband Jubal

van Mr. pBone maken kinderen uit de groepen 4 tot en

Harmonie Orkest Twente (SHOT) donderdag 16 maart

Zwolle in het Jubalgebouw (Geert Grootestraat 1) de

met 8 van de basisschool kennis met blaasmuziek. De

(20.00 uur) een interactief concert in de Vrijhof in

jaarlijkse showcase. Alle onderdelen van de vereniging

show wordt omlijst met beats door slagwerkinstructeur

Enschede. Bezoekers kunnen zelf muziek maken en

presenteren zich aan het publiek: de Muzikidz, de

Bouke Schaap en dans door de twirlers van Oranje.

meedoen met het orkest. Uitgevoerd wordt onder meer

Showkidz, het leerlingenorkest, Jong Jubal en Jubal.

Informatie: www.oranje-ijsselmuiden.nl.

The Fly (Oscar Navarro).

Dit jaar staat de showcase in het teken van het zestig-

Slagwerkdag in Den Ham
Zaterdag 11 februari (10.00 uur) houdt de Overijsselse
Bond van Muziekverenigingen (OBM) in ’t Muziek-

Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Informatie: www.

Concert door EendrachtExcelsior Hengelo

jubalzwolle.nl.

Muziekvereniging Eendracht-Excelsior Hengelo

jarig jubileum van Jong Jubal en de deelname aan het

verzorgt zondag 26 maart (14.30 uur) een concert

Ruben Maathuis, onder andere slagwerker bij Fusus,

Jeugdplay-in voor
blazers in Wilsum

dirigent van het B-slagwerkensemble van Elspeets

De christelijke muziekvereniging Euphonia Wilsum

Medewerking verlenen harmonieorkest en slagwerk-

Fanfare en docent bij Cadenza Twello. Daarnaast com-

houdt zaterdag 11 maart (9.30 uur) in MFC De Toe-

groep Clatch.

poneert hij muziek voor slagwerkgroepen. Informatie:

komst een play-in voor jeugdige blazers. Onder leiding

www.obmov.nl.

van componist en arrangeur Ivo Kouwenhoven van

gebouw Den Ham de slagwerkdag 2017. Docent is

in Rabotheater Hengelo. Het muzikale programma
staat in het teken van het thema The Oriënt Express.

Himalaya Music studeren circa honderd blazers muziekstukjes in, die om 15.00 uur tijdens een afsluitend
concert worden uitgevoerd. Wie nog mee wil doen kan
via gerdavandecraats@gmail.com informeren of er
nog plaats is.

Muziek & dans kidzzfestijn
in IJsselmuiden
Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden houdt donderdag 23 februari (13.00 uur) in sporthal Oosterhol-
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PROVINCIE
Tweede editie van
Zwolle’s Maestro

Maestro. Marleen Degens (Lindeboom Patisserie en

ganger Stinskerk Westenholte) hebben tijdens drie

Chocolaterie Banket Zwolle), Aranka Wijnbeek (Con-

repetitieavonden twee muziekstukken voorbereid. De

Muziekvereniging Excelsior Westenholte (Zwolle)

servator Stedelijk Museum Zwolle), Jan Willem Klomp

kandidaat die de applausmeter het verste laat door-

houdt zaterdag 11 februari (20.00 uur) in ontmoe-

(International Transportbedrijf Klomp B.V. Zwolle) en

slaan, mag zich Zwolle’s Maestro 2017 noemen.

tingscentrum Het Anker de tweede editie van Zwolle’s

Maarten Westerduin (voorzitter CDA Overijssel/voor-

F E B R U A R I
Za 11

WESTENHOLTE, HET ANKER

20.00 UUR

Dirigentenwedstrijd Maestro door muziekvereniging Excelsior Westenholte.

Za 11

DEN HAM, SLAGWERKDAG

10.00 UUR

Slagwerkdag OBM o.l.v. Ruben Maathuis.

Za 11

HASSELT, CLUBGEBOUW HASSELTS FANFARE

Za 18

KAMPEN

Do 23

IJSSELMUIDEN, OOSTERHOLTHOEVE

Play-in voor fanfaremuzikanten o.l.v. Jacob de Haan.
Try Out Jong KTK Indoor Percussion.
13.00 UUR

Muziek & Dans kidzzfestijn door show- en drumfanfare Oranje IJsselmuiden.

M A A R T
Ma 06

KAMPEN

Vr 10 / Za 11

ENSCHEDE, ARTEZ

Za 11

WILSUM, MFC DE TOEKOMST

09.30 UUR

Jeugdplay-in. Organisatie: Euphonia Wilsum.

Do 16

ENSCHEDE, DE VRIJHOF

20.00 UUR

Concert door Studenten Harmonie Orkest Twente.

Za 18

ENSCHEDE, ARTEZ

10.00 UUR

Voorronde Benelux Fluitconcours Solisten 2017.

Za 18

KAMPEN

Za 18

ZUTPHEN, DE HANZEHOF

Za 25

ZWOLLE, JUBALGEBOUW

19.00 UUR

Jaarlijkse Showcase showband Jubal Zwolle.

Zo 26

HENGELO, RABOTHEATER

14.30 UUR

Concert door muziekvereniging Eendracht-Excelsior Hengelo en slagwerkgroep Clatch.

Open repetitie KTK Music Kidz.
Selecties Prinses Christina Concours Oost.

Try Out Jong KTK Indoor Percussion.
Concertconcours Muziekbond Gelderland-Flevoland.

PROVINCIE UTRECHT
Brel & Brass met
Harmonieorkest Vleuten

voor hun gouden jubileum als muzikant, terwijl Coen

in Woerden tijdens het promsconcert Seasons &

van Doorn (Kunst Na Arbeid Houten) en Jose Knoops

Sentiments mee op een ‘sentimental journey’ door de

Diverse Nederlandse blaasorkesten begeleiden deze

(Erica Austerlitz) een insigne ontvingen voor hun

seizoenen. Het programma varieert van popnummers

maand de Belgische zangeres Micheline van Hatem

veertigjarig jubileum.

zoals It’s a beautiful day (Michael Bublé) Summer

tijdens het theaterconcert Brel & Brass. Zaterdag 25

of ’69 (Brian Adams), Autumn Leaves, Purple Rain

maart (20.00 uur) brengt ze samen met Harmonie-

(Prince) en The Blues Factory tot klassiek repertoire.

orkest Vleuten klassiekers uit het Brel-repertoire ten

Sopraan Anke Smit en tenor Lodewijk Stalman zingen

gehore in Podium Hoge Woerd De Meern. Medewer-

Amics per sempre (Andrew Lloyd Webber), de slotsong

king verleent brastrombonist Jos Jansen.

van de Olympische Spelen in 1992 in Barcelona. De
line-up vermeldt verder zanger Marcel Fokker, de solis-

Utrechtse jubilarissen
bij MNHU

ten Elize Verlaan, Martine Zuidam, Peter Ravensberg en
Bas Dokter, dansschool D’joy en dameskoor Fabulous.
Het orkest begeleidt artiesten, koor en dansers en

Wim Vedder (Crescendo Baarn) is door de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht onderscheiden
Koedijker (Erica Austerlitz)en Piet Woesthoff (OBK

Promsconcert Seasons &
Sentiments door Excelsior

Zeist) vierden hun zestigjarig jubileum. Jan-Leendert

Fanfarecorps Excelsior Woerden neemt het publiek

Both en Jan Berends (OBK Zeist) werden gehuldigd

zaterdag 18 maart (20.00 uur) in sporthal Snellerpoort

voor zijn zeventigjarig jubileum als muzikant. Ruud

speelt instrumentale werken zoals Antarctica en
Symphonic Highlights from Frozen. Informatie: www.
excelsior-woerden.nl.

M A A R T
Za 18

WOERDEN, SPORTHAL SNELLERPOORT

Za 25

DE MEERN, PODIUM HOGE WOERD

20.00 UUR

Promsconcert door Excelsior Woerden.
Bell & Brass door Harmonieorkest Vleuten m.m.v. zangeres Micheline van Hautem en bastrombonist Jos
Jansen

Do 30

UTRECHT, TIVOLI-VREDENBURG

20.00 UUR

Concert door Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant en stervocaliste Deborah Carter.

A P R I L
Za 01

UTRECHT, CONSERVATORIUM

Klarinetdag met workshops, lessen, masterclasses, concerten, etc.

Zo 02

LEERSUM, DE BINDER

Nationale play-in met Peter Kleine Schaars. Informatie: www.play-in.info.
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PROVINCIE ZEELAND
Jubilarissen bij ZMB

Jubileumconcert van
Voorwaarts Koudekerke

X-Stream. Gespeeld worden onder andere Adagio for

De Zeeuwse Muziek Bond heeft de muzikanten Adrie de
Jonge, Kees de Jonge en Dies Wouterse gehuldigd. Het

Harmonie Voorwaarts Koudekerke viert zaterdag 18

Ook gaat het orkest terug in de tijd met enkele favorie-

drietal vierde zijn 65-jarig jubileum bij muziekvereniging

maart (19.30 uur) het 120-jarig bestaan met een ju-

te stukken van leden.

Con Affezione Kwadendamme. Ook Jaap Den Hollander

bileumconcert in sport- en gemeenschapscentrum De

werd in de bloemen gezet. Hij ontving een insigne om-

Couburg. Gastartiesten zijn zangeres Isabel Provoost

dat hij 65 jaar lid is van het Middelburgs Muziekkorps.

(The Voice of Holland), DJ Nick Milardi en popkoor

Strings (met DJ) en Conquest of Paradise (met koor).

M A A R T
Za 18

KOUDEKERKE, DE COUBURG

19.30 UUR

Concert door harmonie Voorwaarts m.m.v. Isabel Provoost, dj Nick Milardi en popkoor X-Stream.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Valentijnsconcert
KRPH houdt van muziek!
De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie presenteert
zaterdag 11 februari (20.00 uur) in zalencentrum Portland in Rotterdam het Valentijnsconcert KRPH houdt
van muziek! Het muzikale programma vermeldt delen
uit Romeo en Julia (Prokofjev), The Godfather Saga
(Nino Rota), muziek uit de film Titanic (James Horner)

Play-in met Bamboo Bill
Zaterdag 11 februari (10.30 uur) houdt muziekvereni-

en nummers van Earth, Wind and Fire, Kyteman en
Whitney Houston. Informatie: www.krph.nl.

Jeugdfestival Brassband
Schoonhoven

Ridderkerk voor de vijfde keer een play-in voor jonge

Voorjaarsconcert
door Concordia

muzikanten. Het is een van de vele activiteiten rond

Muziekvereniging Concordia Krimpen aan den IJssel

mers komen in drie verschillende secties (opleidings-

het 125-jarig bestaan van het orkest. Een slagwerk-

houdt zaterdag 25 maart (19.30 uur) in het Krimpe-

orkesten/beginners/gevorderden) aan de start. Jury-

groep en een blaasorkest studeren overdag aan de

nerwaard College een voorjaarsconcert. Het jeugdor-

leden zijn Floris de Wever en Rogier Jue. Informatie:

muziek voor een theatershow met beroepsavonturier

kest, het fanfareorkest en de melody- & percussion-

www.brassbandschoonhoven.nl.

Bamboo Bill, bekend uit het Ouwehands Dierenpark

band spelen onder andere Windows of the World en

en van Telekids. Om 19.30 uur wordt de voorstelling

Call of the Cossacks (Peter Graham) en Martenizza

uitgevoerd voor publiek. Wie nog mee wil doen kan

(Piet Swerts). Informatie: www.concordiakrimpen.nl.

ging Harmonie Slikkerveer in het Gemini College in

via e-mail jcslikkerveer@hotmail.com informeren of er
nog plek is.

38ste Maartconcert van
Prinses Juliana Klaaswaal

Adest Musica haalt geld
op voor Kanjerketting

Brassband Schoonhoven houdt zaterdag 4 februari
voor de 24ste keer het BBS Jeugdfestival. De deelne-

MuziekMarathon bij
NLS Klaaswaal
Muziekvereniging NLS Klaaswaal houdt van vrijdag 17
februari (16.30 uur) tot zaterdag 18 februari (16.30
uur) een MuziekMarathon in Muziekgebouw NLS. Alle

Drum- en Showband Adest Musica Sassenheim heeft

orkesten van NLS, afgewisseld door ensembles, duo’s,

2100 euro opgehaald voor de stichting Kanjerketting.

trio’s en gastoptredens, treden 24 uur non-stop op om

Noortje Herlaar, bekend van Mary Poppins en Moeder,

Aanleiding voor de inzamelactie was de constatering

geld in het laadje te brengen voor het instrumenten-

ik wil bij de revue, is zaterdag 11 maart (20.00 uur) in

van een zeldzame vorm van kanker bij een van de

fonds. Informatie: www.nlsklaaswaal.nl.

sporthal Cromstrijen in Numansdorp de publiekstrek-

jeugdleden. De stichting Kanjerketting helpt kinderen

ker tijdens het 38ste Maartconcert van de christelijke

met kanker om te vertellen wat ze allemaal meemaken

harmonievereniging Prinses Juliana Klaaswaal. De

tijdens een behandelperiode. De patiëntjes verza-

zangeres en actrice zingt met begeleiding van het

melen tijdens hun ziekte kralen aan een ketting, die

harmonieorkest een aantal bekende songs. Het

symbool staan voor iedere behandeling die ze onder-

programma van het harmonieorkest omvat werken van

gaan. Met de inzameling van lege flessen, de verkoop

George Gershwin, Peter van Anrooy, Philip Sparke en

van kanjerbandjes en cupcakes en het versieren van

Paul Lovatt Cooper. Informatie: www.pjklaaswaal.nl.

taaitaaipoppen haalden de leden van Adest Musica
geld op voor het goede doel. Het jeugdlid is inmiddels
gezond verklaard en kan beginnen aan haar herstelperiode. Ze hoopt dit jaar weer te kunnen aansluiten bij
de jeugdband. Informatie over stichting Kanjerketting:
www.kanjerketting.nl.
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PROVINCIE
F E B R U A R I
Za 04

NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN

Za 04

SCHOONHOVEN

Za 11

ROTTERDAM, PORTLAND

20.00 UUR

Valentijnsconcert door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie.

Zo 12

RIDDERKERK, FARELCOLLEGE

10.00 UUR

Play-invoorstelling Bamboo Bill door harmonie Slikkerveer.

Vr 17 - Za 18

KLAASWAAL, MUZIEKGEBOUW NLS

16.30 UUR

MuziekMarathon, 24 uur non-stop muziek door muziekvereniging NLS Klaaswaal.

Vr 17 / Za 18

ROTTERDAM, CODARTS

Selecties Prinses Christina Concours West 1.

Zo 19

ROTTERDAM, DE DOELEN

Finale prinses Christina Concours West 1.

Concert Crescendo Zuid-Beijerland.
Jeugdfestival Brassband Schoonhoven.

M A A R T
Za 04

ZOETERMEER, CKC

10.00 UUR

Voorronde Benelux Fluitconcours Solisten 2017.

Za 11

NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN

20.00 UUR

38e Maartconcert door Prinses Juliana Klaaswaal m.m.v. Noortje Herlaar.

Za 18

NOORDWIJKERHOUT, DE PARADE

20.00 UUR

Concert Russische Meesters door eendaags projectharmonieorkest. Organisatie: Stichting Project Orkest
Bollenstreek (SPOB)

Za 25

KRIMPEN A/D IJSSEL, KRIMPENERWAARD

19.30 UUR

Voorjaarsconcert door Concordia Krimpen aan den IJssel.

Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

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

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

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

na’s in de periode van 31 maart en 18 juni dienen uiterlijk MAANDAG 27

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden

FEBRUARI 2017 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres is: redac-

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

tie@klankwijzer.nl
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