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Karin den Otter nieuwe
secretaris KNMO

De kwaliteit van muziekverenigingen niet alleen
op muzikaal gebied, maar ook op het gebied
van organisatie en communicatie verbeteren.
Met die missie is Karin den Otter-van der Velden
aan de slag gegaan als nieuwe secretaris van
de KNMO. Karin is in 1962 in Arnhem geboren
en groeide op in Zevenaar. Inmiddels woont
ze samen met haar man Karel bijna 20 jaar in
Didam (gemeente Montferland). Beiden zijn lid
van de muziekverenigingen De Club Didam en
Sint Jan Kilder. Karin werkt als zelfstandig tekstschrijver. Met haar bedrijf Tekst&Co Montferland
adviseert ze zzp’ers en kleine MKB-bedrijven op
het gebied van communicatie en commercie.
Bij De Club was ze twaalf jaar als bestuurslid
actief, waarvan acht jaar als voorzitter. Ook
deed ze bestuurlijke ervaring op bij Ondernemersvereniging MKB Montferland. Ze is tevens
secretaris van Stichting Ondernemersfonds
Gastvrij Didam. Karin den Otter draait al sinds
juni vorig jaar mee in het Dagelijks Bestuur van
de KNMO. Ze wil zich inzetten om het imago
van de amateurmuziek in positieve zin te veranderen. Foto: FV Media Producties.

Landelijke Brandweer
Muziekdag in De Bilt

Zaterdag 10 maart brengt de Brandweerharmonie alle musicerende brandweermannen en -vrouwen van Nederland samen tijdens de eerste Landelijke Brandweer
Muziekdag in cultureel- & vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. Deze play-in voor
zowel blaas- als slagwerkgroepen wordt ’s avonds afgesloten met een concert. Na
de pauze presenteert de Brandweerharmonie in haar normale bezetting de show
Water & Vuur, een combinatie van film, theater en muziek. Brandweermannen of
-vrouwen en oud-leden van de Brandweerharmonie kunnen zich aanmelden via:
www.brandweerharmonie.nl. Bezoekers van het concert kunnen terecht via:
muziekdag@brandweerharmonie.nl.

Deadline voor
volgende Klankwijzer

Op 10 april verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen
van activiteiten tussen 13 april en 17 juni worden uiterlijk MAANDAG 12
MAART 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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Selmer Saxofoondag
op D-niveau

BIN/Selmer houdt zaterdag 10 februari in samenwerking met de Muziekbond
Groningen en Drenthe een Selmer Saxofoondag in multifunctioneel centrum
Het Schakelveld te Assen. Docent Johan van der Linden (internationaal solist,
hoofdvakdocent Conservatorium Enschede en Utrecht en lid van het Nederlands
Blazers Ensemble) heeft een programma samengesteld dat speciaal gericht is op
saxofonisten vanaf muziekschoolniveau D of met minstens 6 jaar speelervaring. De
deelnemers vormen samen met het ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra een saxofoonorkest dat onder andere Slava (Bernstein), Toccata and Fugue (Bach), Endless
Times (Johan van der Linden), Pavane (Faure) en Children of Sanchez (Mangione)
instudeert. De bladmuziek wordt vooraf toegestuurd. Naast de tutti onderdelen wordt
ook gestudeerd in aparte groepen voor sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofonisten.
Aanmelden: www.selmer.nl.

ONFK 2019 open
voor concertdivisie

De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) staan in 2019 ook open
voor orkesten uit de concertdivisie. Net als in de andere divisies brengen de deelnemers één verplicht werk ten gehore dat wordt beoordeeld door een geblindeerde
jury. In overleg met het Repertoire Informatie Centrum is Time for Outrage (Marco
Pütz) gekozen als verplicht werk. De ONFK 2019 vinden plaats op 5 en 6 april 2019
in De Lawei te Drachten. Belangstellende orkesten worden verzocht zich zo spoedig
mogelijk aan te melden via: secretariaat@onfk.nl.

MMC Free Style Elburg
krijgt vervolg

De Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF) houdt zaterdag 23 juni in Elburg
opnieuw een Marching Music Contest Free Style. Bij deze wedstrijd presenteren de
deelnemers een vrije show, zonder verplichte exercitiefiguren en zonder verplicht
repertoire op een wedstrijdterrein dat niet gebonden is aan afmetingen. Naast
de wedstrijd in de free style-klasse vindt er ook een regulier marsconcours plaats
onder de landelijke reglementen, dat meetelt voor plaatsing voor het kampioenschap van de KNMO. Aan de marswedstrijden op het Burgermeester Bode
Sportpark is ook een korte streetparade door de middeleeuwse straatjes en langs
de gezellige terrasjes van het oude vestingstadje Elburg gekoppeld. Informatie:
www.mbgf.nl of via Piet Wouterse, tel.: 036 - 522 78 60. De inschrijving sluit 1
mei 2018. Foto: FV Media Producties.

Verbinden

NNJO houdt studieweekend in Gees

Het Noord Nederlands Jeugd Orkest houdt op zaterdag 17 en zondag 18 februari in De Wolfskuylen in Gees
het halfjaarlijkse studieweekend. De ruim zestig jonge muzikanten studeren voor het concert op 21 april
(20.15 uur) in Odeon in Zwolle Prokofiev’s Romeo & Juliet in. Ook wordt gewerkt aan het (lichtere) repertoire
voor de zomertournee in Italië. Muzikanten tussen de 14 en 30 jaar met minimaal C-niveau op een instrument uit de harmoniebezetting kunnen zich opgeven via: www.nnjo.nl/inschrijven.

Blazers welkom op speeldagen van FASO

Muzikanten van blaasorkesten zijn welkom op de speeldagen van de Federatie van Amateur Symfonie- en
Strijkorkesten (FASO). Het gelegenheidsorkest studeert zaterdag 10 maart (10.30 - 16.30 uur) en zaterdag
24 maart (vanaf 13.00 uur) in Domesticum in Zwolle onder meer Branding van Tjalling Wijnstra in. Het
werk is met subsidie van de FASO geschreven voor het Fries Kamerorkest. Verder buigt het orkest zich over
Sadko: Song of India van Rimsky-Korsakov. De werken worden op de slotdag om 15.00 uur uitgevoerd. Het
orkest biedt naast strijkers plaats aan fluitisten, hoboïsten, klarinettisten, fagottisten, hoornisten, trompettisten, trombonisten, een paukenist en een slagwerker. De speeldagen staan open voor muzikanten van alle
leeftijden, maar zijn niet geschikt voor weinig geoefende spelers. Aanmelden via: www.faso.eu. FASO is een
van de nieuwe categorale bonden van de KNMO. De speeldag is bedoeld om muziek uit de FASO-bibliotheek
te leren kennen.

Audities voor Nationaal Jeugd
Harmonie Orkest
De projectgroep van het vorig jaar heropgerichte Nationaal Jeugd Harmonie Orkest
(NJHO) is hard aan het werk om voor 2018
een interessant programma samen te
stellen. Er wordt op dit moment bekeken
waar concerten gepland kunnen worden. De
volgende data liggen min of meer vast: 2 juni
studiedag; 15, 16, 17 juni repetitieweekend
en 22, 23, 24 juni opties voor concerten.
Deelnemers dienen bij alle repetities en
concerten aanwezig te zijn. Op 24 en/of 25
maart vinden nieuwe audities plaats. Interesse? Meld je aan via: www.knmo.nl/njho. Foto:
FV Media Producties.

Fellowship on Tour naar Stadskanaal

De Fellowship Tournee van Jacob de Haan doet zaterdag 7 juli sporthal De Spont in Stadskanaal aan. De
componist-dirigent is te gast bij muziekvereniging Crescendo Stadskanaal. Maximaal zestig hafabra-muzikanten van alle leeftijden kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze play-in. Naast het titelwerk The
Fellowship studeren de deelnemers een gevarieerde setlist in, geselecteerd uit het omvangrijke oeuvre van
De Haan. De play-in wordt om 16.30 uur afgesloten met een openbare uitvoering. Tijdens dit concert ontvangt het Jeugd Cultuur Fonds een bijdrage van de Rotary Club Stadskanaal. Informatie: www.buroreprise.nl.

Verbinding, ontmoeting, educatie en talentontwikkeling. De subsidievoorwaarden van publieke
en private fondsen en overheidsinstellingen zijn
veelal gefocust op deze pijlers. Ook de amateurmuziekwereld haakt daar op in. Veel initiatieven in
onze sector zijn op deze doelen gericht. Deze uitgave van Klankwijzer staat er bol van. Ter inspiratie
zetten we er enkelen op een rij.
Orkest Orventus verbindt verschillende culturen
met elkaar. Met het concert Common Ground wil
het orkest vluchtelingen en asielzoekers onthalen
op een leuke muzikale middag. Reguliere concertbezoekers worden gevraagd om niet alleen
een kaartje voor henzelf te kopen, maar ook een
ticket voor een of meerdere nieuwkomers in onze
samenleving te doneren.
Het programma MO Adventure is erop gericht om
klassiek opgeleide hafabradirigenten en -muzikanten kennis te laten maken met de specifieke
aspecten van de lichte muziek. Professionele
musici van het Metropole Orkest zetten hun
expertise in om de kennis van amateurmuzikanten
te verbreden. Ook de oprichting van het Brabants
Jeugd Project Orkest verbindt professionals met
amateurs. Leden van philharmonie zuidnederland
stomen jonge Brabantse talenten klaar voor een
spetterend concert.
Saxofoniste Geerte Rijpma van fanfare De Hoop
uit Stellendam ontving De Loftrompet van de
stichting Méér Muziek in de Klas. Ze is de inspirerende kracht achter tal van initiatieven om muziek
en onderwijs op het eiland Goeree-Overflakkee te
verbinden.
Soms ontstaan er verbindingen die vooraf voor
onmogelijk werden gehouden. De twirlverenigingen The Rainbows Roosendaal, Inspiration
Voorhout, Vitality Alkmaar en KNA Noordwijk zijn
op de wedstrijdvloer elkaars grootste concurrenten. Nu bundelen ze hun krachten om hun leden
een onvergetelijk avontuur te laten beleven.
Color Guard Nederland neemt het initiatief om
een maatschappelijke verbinding te leggen met
medeburgers met een beperking. Extra interessant
is dat hiermee de domeinen cultuur en zorg met
elkaar verbonden worden. Een ontwikkeling die
ook andere sectoren van de amateurmuziek volop
nieuwe kansen biedt.
Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Juryteam Surventobrass
Festival 2018 bekend

De juryleden voor het Surventobrass Festival 2018 zijn bekend. Voor het muzikale
aspect is Alex Schillings, hoofdvakdocent Hafabra-directie, dirigent en clinician
aangetrokken als jurylid. De beoordeling van de programma-opbouw is in handen
van Anne van der Sluis, directeur van Muziekschool Hunsingo (Bedum/Eemsmond),
organisatieadviseur en dirigent. Cabaretier en journalist Ruurd Walinga bekijkt het
entertainmentgehalte. Surventobrass daagt de deelnemende brassbands uit een
optreden te verzorgen dat gewaardeerd wordt door een breed publiek. Om die reden
worden de deelnemers beoordeeld op de onderdelen muzikaliteit, programma-opbouw en entertainment. De tiende editie van Surventobrass is zaterdag 16 juni in De
Flambou in Surhuisterveen.

Prinses Christina Concours
met 350 muzikanten

Selmer vervolgt Saxophone
Academy

De succesvolle Selmer Saxophone Academy krijgt in 2018 een vervolg. Een
saxofoonorkest bestaande uit muzikanten op een Selmer-saxofoon, aangevuld
met het ArtEZ/HKU Saxophone Orchestra, bereidt onder leiding van Johan van der
Linden (hoofdvakdocent aan de conservatoria van Enschede en Utrecht en lid
van het Nederlands Blazers Ensemble) een programma voor dat zaterdag 16 juni
tijdens het Havikconcert in Amersfoort uitgevoerd wordt. Het repertoire bestaat uit
Paranoid Android (Radiohead), Night on Bald Mountain (Modest Moussorgsky, arr.
Gary Bricault), Stabat Mater (Giovanni Battista Pergolesi, arr. Johan van der Linden),
Quidditch from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (John Williams, arr. José Oliver
Riojas) en Salt of the Earth (Andy Scott). De bladmuziek wordt vooraf toegezonden.
Naast de tutti-onderdelen zullen de sopraan-, alt-, tenor-, en bariton-/bassaxofonisten in aparte groepen verdeeld worden waardoor de verschillende disciplines ruim
aandacht krijgen. De repetities zijn op 25 februari, 18 maart en 22 april telkens van
10.00 tot 13.00 uur in het Utrechts Conservatorium. Informatie: www.selmer.nl.

Het Prinses Christina Concours toert weer door het land. Van januari tot en met april
zijn op diverse plaatsen regioconcoursen waarvoor meer dan 350 jonge muzikanten hebben ingeschreven. De deelnemers zijn tussen de 12 en 19 jaar oud en
treden op voor jury en publiek. De komende tijd zijn er voorronden in Rotterdam (9
t/m 11 februari), Maastricht (23 t/m 24 februari), ‘s-Hertogenbosch (9 t/m 11 maart)
en Groningen (23 t/m 25 maart). Per regio worden zeven deelnemers geselecteerd
voor de nationale halve finale op 7 april in Den Haag. De finale is op 21 april in Den
Haag. Informatie: www.christinaconcours.nl.

LBT start cursus
instructeur/dirigent

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) start in 2018 weer een cursus
Directie Slagwerkorkest/Fluitorkest/Trompetterkorps. De opleiding wordt modulair
aangeboden, zodat tussentijds diverse onderdelen kunnen worden afgesloten. Aan
het einde van het eerste cursusjaar geven de docenten Etienne Houben en Rico Stevens een bindend advies over het al dan niet voortzetten van de cursus. De wekelijkse klassikale lessen (30 per jaar) waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld
zijn op zaterdagochtend van 9.15 - 11.45 uur bij Muziekcentrale Adams in Ittervoort.
Gedurende de cursus worden diverse workshops gegeven door gastdocenten met
een relevante specialisatie. Ook een stage is onderdeel van de opleiding. Kandidaten moeten minimaal in het bezit zijn van een landelijk erkend C-diploma voor
het hoofdinstrument. Belangstellenden voor het gratis intakegesprek op zaterdag 3
maart kunnen zich tot 15 februari opgeven bij Rob Janssen: rjanssen@hklimburg.nl.
Foto: FV Media Producties.

Blaast de Bazuin speelde
Wilhelmus bij NK Veldrijden

Het begint langzamerhand weer een traditie te worden dat bij sportwedstrijden het
volkslied niet meer door luidsprekers schalt maar live wordt gespeeld door een
blaasorkest. Bij de interlands van het Nederlands voetbalelftal is het sinds enkele
jaren weer gebruikelijk dat voor aanvang van de wedstrijd de nationale hymnes
gespeeld worden door een van de militaire orkesten of een drum- en showfanfare.
Bij het NK veldrijden op 13 en 14 januari in Surhuisterveen speelde Brassband
Blaast de Bazuin tijdens de diverse medaille-uitreikingen het Wilhelmus. De band
legde daarmee de link met de manifestatie Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad
van Europa 2018.

Lustrumeditie van Hanzefestival

Het Hanzefestival beleeft dit jaar zijn vijfde editie. Zaterdag 13 en zondag 14 oktober maken de deelnemers weer hun opwachting in de Hanzehof in Zutphen. Het
muzikaal festijn daagt orkesten uit om een thema uit de eigen regio in het optreden
te verwerken. De jury beoordeelt dus niet alleen muzikale aspecten, maar ook de
presentatie. Het meest originele optreden wordt door Musidesk beloond met een
compositie-opdracht. De aanmelding sluit op 1 maart. Meer informatie: projectleider
Römanö Mediati: romano.mediati@rijnbrink.nl.
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Inschrijving Twiske
Jeugd Festival van start

Muziekvereniging Excelsior Oostzaan zet zaterdag 23 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.

Jonge talenten in televisieserie

Johan de Meij leidt
projectorkest

In 2018 is het 30 jaar geleden dat de succesvolle Symfonie 1, The Lord of the
Rings van Johan de Meij verscheen. Bovendien viert de in Amerika wonende
componist dit jaar zijn 65e verjaardag. Ter gelegenheid van deze mijlpalen wordt
in Noord-Nederland een projectorkest gevormd. De Meij komt naar Nederland om
dit orkest op woensdagavond 26 september (locatie nog niet bekend) tijdens het
eenmalige concert From the British Isles in enkele werken zelf te dirigeren. Het
projectorkest wordt samengesteld en geleid door de dirigenten Thom Zigterman en
Floris de Wever, ondersteund door Buro Reprise. De aftrap is op zondag 8 juli. Na de
zomervakantie worden de repetities hervat tijdens drie studieweekenden. Deelname
staat open voor muzikanten vanaf C-niveau, ongeacht de leeftijd. Informatie: www.
buroreprise.nl. Foto: May Zircus Barcelona.

Lions EuroConcours
2018 voor dwarsfluit

Het jaarlijkse concours van Lions Clubs International staat in 2018 in het teken
van de dwarsfluit. De nationale selectie is op maandag 14 mei 2018 in Kasteel
Maurick in Vught. De jury bestaat uit Leon Berendse, Lucas Vis en Abbie de Quant.
De winnaar vertegenwoordigt ons land tijdens het Euroconcours in het najaar van
2018 in Skopje (Macedonië). Reis en verblijf worden geheel betaald. Bovendien is
er een prijzenpot met duizenden euro’s aan prijzengeld beschikbaar. Drie finalisten
winnen een masterclass van Abbie de Quant. Het verplichte werk is Sonata for solo
flute a-moll movement I, II (Bach). Daarnaast spelen de kandidaten een werk uit een
lijst met keuzewerken. Deelname staat open voor muzikanten die op 1 januari 2018
niet ouder zijn dan 23 jaar en de laatste vijf jaar in ons land verblijven. Informatie:
gwvanwijk@planet.nl.

Jonge talenten uit Limburgse harmonieën en fanfares vervullen de hoofdrol
in de televisieserie LEF! Het programma
is een samenwerkingsproject van
de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de regionale
omroep L1. Presentator/bariton Sef
Thissen ontvangt iedere uitzending bij
hem thuis een bekende Nederlander of
Limburger en een van de winnaars van
de jaarlijkse Finale Jonge Solisten van
de LBM. Dit jaar zijn te gast slagwerker
Cas Limpens van fanfare Sint Caecilia
Wijnandsrade, fluitist Cailean Paas van harmonie Sint Cecilia Koningsbosch, hoorniste
Lynn Tijssen (foto) van fanfare Sint Antonius Genhout, fluitiste Janneke Hermans van
harmonie Sint Caecilia Ohé en Laak, fluitiste Nina Smeets van harmonie Sint Caecilia
Hoensbroek en hoornist Camiel Lemmens van harmonie Aurora Grevenbicht. De
andere gasten zijn musicalster Renée van Wegberg, zanger Marco Roelofs (ex-De
Heideroosjes), acteur Huub Stapel, zanger Dennie Christian, zangeres Shirma en
dirigent Jan Cober. Concertpianiste Susanne Hardick begeleidt de deelnemers in een
duet. LEF! is tot 18 maart iedere zondag te zien op L1 TV. Alle afleveringen komen ook
op www.L1.nl /lef te staan. Foto: FV Media Producties.

Concertconcours MNHU
verhuist naar Hoofddorp

Het concertconcours van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht wordt
dit jaar gehouden in Hoofddorp. Na vijftien jaar gastvrijheid maakt het vertrouwde
Zaantheater in Zaandam andere keuzes in zijn programmering en is de concertzaal niet meer beschikbaar voor het jaarlijks concours/festival van de MNHU. De
centraal in het MNHU-gebied gelegen schouwburg De Meerse in Hoofddorp is
zondag 11 november het decor van de concertwedstrijd voor harmonieën, fanfares
en brassbands. Deelname is mogelijk als concoursdeelnemer of festivaldeelnemer.
Informatie: fvenkhuizen@kpnmail.nl of www.mnhu.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 Peter Schrijver, tel.: 040 844 7632, e-mail: p.schrijver@bcm.nl.
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ALGEMEEN INTERVIEW

‘Bonden gaan nogal
krampachtig om met
hun autonomie’
De amateurmuziekwereld heeft in de afgelopen drie decennia een aantal
ingrijpende fusies doorgemaakt. Henk de Bruin maakte die turbulente periode
als bestuurder van nabij mee. Tijdens de afgelopen ledenvergadering nam hij
in de functie van penningmeester afscheid van de KNMO. “Er gebeuren altijd
wel dingen die je graag anders zou zien en waar je soms zelfs flink van baalt.
Maar terugkijkend op al die jaren heb ik er toch altijd veel plezier aan beleefd.”
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

“Het is goed dat de KNMO er is gekomen”, kijkt
Henk de Bruin terug. “Wat mij betreft had er
al veel eerder één landelijke muziekorganisatie
gevormd mogen worden. Maar nu die er eenmaal
is, vind ik het jammer dat de uitstraling van die
eenwording nog maar moeizaam gestalte krijgt.
Zo worden bijvoorbeeld in diverse sectoren
van de muziekwereld door allerlei organisaties
landelijke kampioenswedstrijden gehouden. In
mijn optiek zouden al deze activiteiten onder de
vlag van de KNMO moeten plaatsvinden. Stel je
eens voor dat bijvoorbeeld voetbalclubs buiten
de KNVB om van alles op touw gaan zetten. Daar
zou de KNVB vast en zeker een stokje voor steken.
Waarom vinden wij het met z’n allen dan wel goed
dat dit in de amateurmuziekwereld gebeurt?”
Besturen zit in zijn DNA. Al op jonge leeftijd
was hij bestuurlijk actief voor de verkennerij, de
voetbalclub, de kruisvereniging, de badmintonclub, de oudervereniging en schoolbestuur.
Juist op het moment dat hij wel een beetje klaar
was met het vele bestuurswerk, stond begin
1989 muziekvereniging St. Jeanne d’Arc uit zijn
woonplaats Noordwijkerhout op de stoep met
de vraag of hij voorzitter wilde worden. Henk de
Bruin kon geen ‘nee’ zeggen. Vooral niet omdat
het om een muziekvereniging ging. “Besturen
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is mijn hobby”, zegt de 73-jarige oud-gemeenteambtenaar. “Onbewust had ik altijd al in mijn
achterhoofd gehad dat ik nog wel eens bestuurslid bij een muziekvereniging zou willen zijn.
Ik hou van muziek. Heb zelf een tijdlang piano
gespeeld. Ik kan er echt van genieten. Ook al is
het amateurmuziek. Het is prachtig dat er zoveel
mensen plezier aan beleven. Maar toen ik op
weg was naar de ledenvergadering waarop ik
benoemd zou worden, dacht ik: ‘waarom heb ik
in godsnaam ‘ja’ gezegd’?”
Toch heeft De Bruin er nooit spijt van gehad dat
het bloed op dat moment kroop waar het niet
gaan kan. Bij St. Jeanne d’Arc kwam hij binnen in
een roerige periode. De vorige voorzitter was na
een binnenbrandje opgestapt. Ook de huisvesting
liet te wensen over. Hij kon er meteen volop aan
de bak. De bouw van een eigen clublokaal stond
hoog op zijn bucketlijstje. Dat had nogal wat voeten in aarde. Jaren touwtrekken met de gemeente
en juridische procedures voeren met omwonenden waren het gevolg. Na zeven jaar lukte het de
vereniging uiteindelijk om onder zijn leiding het
eigen verenigingsgebouw De Parade uit de grond
te stampen. Om die klus af te kunnen maken, zag
hij zich genoodzaakt om langer dan de geplande
zes jaar als voorzitter aan te blijven.

Als afgevaardigde van St. Jeanne d’Arc liet De
Bruin ook op de ledenvergaderingen van de
voormalige Zuid-Hollandse Bond regelmatig
zijn stem horen. Het kon dan ook niet uitblijven dat hij op zekere dag benaderd werd om
voor de bond bestuurlijk actief te worden. Ook
dat mondde uit in het voorzitterschap. Met
de samenvoeging van de Zuid-Hollandse en
Noord-Hollandse muziekbond kreeg hij de
eerste fusie op zijn bordje. In de nieuw gevormde Hollandse Bond van Muziekverenigingen
ging hij aanvankelijk als vicevoorzitter aan de
slag. Maar al vlug schoof hij door naar de voorzittersstoel. Vanuit die hoedanigheid kreeg hij
automatisch een zetel in het algemeen bestuur
van de Federatie van Katholieke Muziekbonden.
In die functie raakte hij ook nauw betrokken bij
de algehele fusie van de amateurmuzieksector in
Nederland. Een moeizaam proces waar hij met
gemengde gevoelens op terugkijkt. Veel wil hij
niet meer kwijt over deze periode. Maar het had
in zijn ogen allemaal sneller en minder problematisch kunnen verlopen. “De samenvoeging
had er natuurlijk al veel eerder moeten komen.
Het liep volgens hem echter met name spaak op
zaken zoals ‘persoonlijke belangen’ en ‘status’.
Iets wat hem volstrekt vreemd is. “Ik heb bestuursfuncties altijd vervuld omdat ik daarin een

‘Voor overige
i nvesteringen in
de sector blijft te
weinig geld over’
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ALGEMEEN INTERVIEW
stuk voldoening vind, maar zeker ook vanwege
het sociale aspect. Echter nooit om kapsones te
hebben of om te kunnen zeggen: ‘kijk eens hoe
belangrijk ik ben’. Zo zit ik er niet in. Als je je
bestuurlijk hebt ingezet en daarvoor waardering
ondervindt is dat mooi, maar nadat je stopt is het
klaar. En ook dat is prima.”
Henk de Bruin was een van de twee bestuurders
die vanuit de oude constellatie meeging naar het
dagelijks bestuur van de KNMO. Tot zijn aftreden afgelopen november vervulde hij de functie
van penningmeester. In die hoedanigheid kreeg
hij ook te maken met de verdeling en besteding
van de contributiegelden. Hij constateert dat het
budget dat daarbij voor de KNMO overblijft erg
krap is om als landelijke organisatie te kunnen
investeren in sectorbrede ontwikkelingen. De
Bruin: “Met de inkomsten die de KNMO ontvangt kunnen de medewerkers, de huisvesting,
overige kantoorkosten, kosten voor inhoudelijke
commissies en beperkte ontwikkeling van nieuw
beleid maar net betaald worden. Verder zit in die
begroting weinig rek. Voor overige investeringen in de sector blijft te weinig geld over. Voor
uitgaven die uiteindelijk ten goede komen aan
de verenigingen of de amateurmuziekwereld in
zijn geheel zou ook een beroep gedaan moeten

Paspoort
Naam: Henk de Bruin.
Geboren: 1944 te Lisse.
Woonplaats: Noordwijkerhout.
Burgerlijke staat: gehuwd, vader van
drie kinderen, waarvan twee gehuwd, en opa
van twee kleindochters; alle zeven spelend lid
bij St. Jeanne d’Arc.
Beroep: gepensioneerd hoofd sociale zaken
gemeente Noordwijkerhout.
Bestuurlijke functies muziekwereld:

Henk de Bruin wordt door voorzitter Bart van Meijl onderscheiden als erelid van de KNMO.

kunnen worden op de provinciale bonden.
Neem nu bijvoorbeeld de wens van de KNMO
om de individuele leden beter te bereiken
met de invoering van een ledenpas. Dat is een
behoorlijke uitgavenpost. Aan zo’n investering,
die ieders belang binnen de sector dient, zouden
mijns inziens zeker ook de bonden een evenredig deel moeten bijdragen. Maar zodra dat
soort zaken ter sprake komt, houden de meeste
bonden te formeel vast aan hun autonomie.” De
Bruin was weliswaar destijds bij de eenwording
van de nationale federaties zelf voorstander van
de bondsstructuur. Hij is er ook nog steeds van
overtuigd dat zonder het in stand houden van
provinciale bonden de fusie nooit was gelukt.
Maar de bonden zouden inmiddels wat minder
op hun strepen moeten blijven staan als het gaat
om hun autonomie. “Ik vind dat daarmee nogal
krampachtig wordt omgegaan”, zegt hij. “Die
ervaring had ik destijds bij de FKM/VNM niet.”

1989 - 2000: voorzitter muziekvereniging St.
Jeanne d’Arc Noordwijkerhout.
1991 - 1999: voorzitter Zuid Hollandse Bond van
Muziekverenigingen.
2001 - 2008: voorzitter Hollandse Bond van
Muziekverenigingen.
1991 - 2009: lid algemeen bestuur Federatie van
Katholieke Muziekbonden.
2009 - 2011: penningmeester Federatie van
Katholieke Muziekbonden.
2011 - 2014: penningmeester Verenigde Nederlandse Muziekbonden.
2014 - 2017: penningmeester Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie.
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Ook de profilering van de KNMO als de landelijke koepel voor de amateurmuziekwereld
kan volgens De Bruin nog sterker. Bij de leden
van veel muziekverenigingen is de KNMO vaak
vooral bekend als de organisatie waar je contributie aan betaalt, die zorgt voor de afdracht van
BUMA-rechten en een aantal kampioenschappen organiseert. Maar wat de KNMO verder
doet is nauwelijks bekend. De Bruin: “Voorzitter
Bart van Meijl doet er ontzettend veel aan om
de KNMO als ‘merknaam’ naar buiten toe te
brengen. Maar het blijkt toch veel lastiger om
amateurmuziek landelijk in de schijnwerpers
te zetten dan sport.” Volgens De Bruin kunnen

ook de individuele verenigingen zelf een steentje
bijdragen aan het verbeteren van de positie van
de amateurmuziek in de samenleving. “Ik ben
ervan overtuigd dat er meer uit te halen valt als
verenigingen ‘professioneler’ bestuurd zouden
worden. Alles waar je als vereniging mee te
maken hebt wordt complexer. Dat vraagt nogal
wat van bestuurders! Ook het onderhouden van
netwerken en contacten leggen met de plaatselijke politiek zou meer aandacht moeten krijgen.
Maar ja, je moet dit soort bestuurders ook maar
zien te vinden.”
Henk de Bruin werd bij zijn afscheid van de amateurmuziekwereld benoemd tot erelid van de
KNMO. Voor al zijn maatschappelijke verdiensten werd hij in 2011 als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau al koninklijk onderscheiden. Zijn
afscheid van de KNMO betekent echter niet dat
hij nu thuis in Noordwijkerhout op de bank ploft
om de hele dag te Netflixen. Als vrijwilliger voor
De Parade is hij nog steeds actief voor St. Jeanne
d’Arc. Verder zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties en doelen, zoals de plaatselijke
voedselbank en een kerkelijk hulpfonds voor
mensen die het niet breed hebben. Ook zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn volop
(bestuurlijk) actief in het verenigingsleven. “Ben
maar niet bang dat ik nu ga vereenzamen”, zegt
hij. “Actief zijn voor je sociale omgeving zit er
bij ons gewoon ingebakken. Je inzetten voor de
maatschappij verrijkt je leven. Dat heb ik van
huis uit met de paplepel ingegeven gekregen. Je
mag ook wel iets voor een ander over hebben,
zonder daarvoor betaald te worden”

BLAASMUZIEK NIEUWS

Inspiratie voor een
nieuwe generatie
De jeugd heeft de toekomst, dat is de hoofdgedachte van het nieuw opgerichte
Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO), een initiatief van de Brabantse Bond voor
Muziekverenigingen (BBM). De BBM slaat de handen ineen met philharmonie
zuidnederland, die met twee succesvolle edities van het HaFa-project al bewees
een actieve rol te spelen in het innoveren van de blaasmuzieksector.
TEKST: NICOLE VAN HOOF • FOTO: KEES STAPS

In 2018 ligt de focus op de jeugd: jong Brabants
muziektalent tussen de 13 en 26 jaar krijgt dit
voorjaar een extra kans om te laten horen wat ze
in hun mars hebben. Ze worden daarbij geholpen
door leden van philharmonie zuidnederland. Save
the date: de uitvoering vindt plaats op 26 juni.
Philharmonie zuidnederland staat te trappelen
om kennis over programmeren en innoveren
door te geven. “Het is daarom fijn om tijdens
het Hafa-project 2018 de samenwerking met de
BBM te intensiveren”, zegt artistiek programmeur Jos Roeden. “Het project komt gezamenlijk tot stand en onze musici zijn nauw betrokken bij het repetitieproces. We zien uit naar
een concert waarin het BJPO gesteund door
philharmonie zuidnederland een inspiratiebron
kan vormen voor de hele blaasmuzieksector.”
Elke muziekvereniging - of je nu in de eerste of
vierde divisie speelt - heeft talentvolle jeugdleden in de gelederen. Het is belangrijk dat je als
vereniging de muzikale ontwikkeling van dat talent stimuleert, koestert en verzorgt. Daar wordt
ook volop in geïnvesteerd. Maar soms is stimulatie vanuit de eigen vereniging niet voldoende:
ontwikkeling stagneert, er is te weinig speeluitdaging of geen volledige aansluiting bij (oudere)
orkestleden. Het BJPO biedt een extra kans voor
jeugdleden om zich te ontplooien. In een orkest
met leeftijdsgenoten, met uitdagend repertoire,
repetities in de regio en een slotconcert op een
van de mooiste podia van de provincie.

Het BJPO biedt jong Brabants talent een kans.

Een nieuwe generatie muzikanten inspireren;
dat sprak dirigent Johan Smeulders het meest
aan in dit project: “Het belangrijkste doel is
dat de sfeer van het muziek maken met een
gezamenlijke passie straks aangewakkerd blijft.
En dat de jeugdleden de ontwikkeling van hun
talent met veel enthousiasme kunnen voortzetten, om zo de eigen verenigingen te verrijken
met hun opgedane kennis.” Het BJPO moet als
het ware een katalysator zijn om het jeugdige,
muzikale vuur verder te verspreiden.

Een belangrijk onderdeel is de coaching
door muzikanten van philharmonie zuidnederland. Wat is er nu meer inspirerend voor
een jonge, ambitieuze muzikant om tips te
krijgen van een van je grote voorbeelden?
Die bijna altijd op dezelfde manier begonnen
zijn als zijzelf; in het harmonieorkest. De
inschrijving voor het BPJO is eind januari
geopend en loopt tot eind februari. Voor meer
informatie over deelname kijk op
www.brabantse-muziekbond.nl.
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COLOR GUARD VOORBESCHOUWING

CGN zet in op educatie
en verbinding
Het wintercircuit van Color Guard Nederland (CGN) is in volle gang. Tijdens contests op diverse
locaties in het land stomen zo’n zeventig units zich klaar voor de grote finale op zaterdag 24
maart in Eindhoven. Toch is competitie voor CGN geen doel op zich. De jongste doelgroep van
de KNMO zet nadrukkelijk in op educatie en verbinding. Zowel in binnen- als buitenland.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

CGN introduceerde enkele jaren geleden indoor winds.

Een Nederlandse color guard, percussie- of
windensemble aan de start van een indoorwedstrijd ergens in Azië. Een illusie? Nee hoor, het
zou over een paar jaar zomaar eens kunnen.
Color Guard Nederland (CGN), de kleinste
doelgroep binnen de KNMO, geniet in het
buitenland hoog aanzien. Dat heeft erin geresulteerd dat CGN door de Asian Marching Band
Confederation (AMBC) is uitgenodigd om een
12

strategisch partnerschap aan te gaan. Doel van
de samenwerking is elkaars kennis te verbreden.
De AMBC is een samenwerkingsverband tussen
tien Aziatische landen. “Het indoorcircuit in
Azië is pas in opkomst “, legt CGN-voorzitter
Paul Doop uit. “Zij willen van ons vooral leren
hoe het ons gelukt is om in zo’n korte tijd zo hard
te groeien, maar ook hoe wij die groei op een
verantwoorde wijze doorzetten, want het circuit

kent een constante groei door alle jaren heen.
Verder willen ze zien hoe diepgeworteld wij in
de gemeenschap staan.” Ook op het gebied van
reglementering en opleidingen voor juryleden is
behoefte aan kennisoverdracht. Zo zal een aantal
Aziatische juryleden op 24 maart tijdens de
Championships in Eindhoven te gast zijn om als
schaduwjury ervaring op te doen. De bedoeling
is dat ook vanuit Nederland juryleden naar Azië

CGN zet in op educatie.

worden gestuurd om te jureren en clinics te geven. Doop hoopt dat dit op den duur resulteert
in een uitwisseling van korpsen en groepen.
“Zou fijn zijn als we tussen twee en vijf jaar een
Nederlandse indoor unit naar Azië krijgen.”
Binnen Europa staat CGN eveneens hoog
aangeschreven. De wintercompetitie voor color
guard, percussion en winds in Nederland is een
voorbeeld voor andere landen. Samen met de
Engelse bond Winter Guard United Kingdom
(WGUK) loopt CGN op alle gebieden voorop.
Tussen deze beide landen loopt al een vorm van
samenwerking. Om ook andere landen te helpen
deze sport verder op de kaart te zetten, is de
European Indoor Performing Arts Association

andere landen uit te breiden”, zegt Doop. Tot
de activiteiten behoort - naast het vertalen van
wedstrijdmanuals, het opstellen van reglementen en het opleiden van juryleden - vooral het
neerzetten van een educatief programma voor
de deelnemers.”
Maar ook in eigen land trekt CGN de rolluiken
open. Met het initiatief om in samenwerking met
zorginstelling Philadelphia een color guard en
percussiegroep voor mensen met een verstandelijke beperking op te richten, toont CGN haar
maatschappelijke betrokkenheid. Elders in deze
uitgave besteden we aandacht aan dit project.
Ook op het gebied van educatie zoekt CGN de
verbinding. De technische dag op 25 februari in
Eemnes in samenwerking met de National Baton Twirling
Association (NBTA)
is een mooi voorbeeld
van wat bundeling
van krachten kan
opleveren. Door dit
teamwerk zijn de
twee organisaties in
staat de Amerikaanse
topdrilldesigners
en clinicians Ron
Hardin en Michael Gaines naar Nederland te
halen om een educatief programma voor juryen kaderleden en muzikanten en dansers te
verzorgen. Ook deelnemers uit de doelgroep
Show, Mars en Percussie zijn van harte welkom
om de workshops en clinics van deze internationale coryfeeën bij te wonen. Doop hoopt dat
dit initiatief binnen andere sectoren van de ama-

‘Zou fijn zijn als we een
Nederlandse indoor
unit naar Azië krijgen’
(EIPAA) opgericht. Behalve CGN en WGUK
zijn hierin ook de bonden van Zweden en Italië
vertegenwoordigd en worden gesprekken
gevoerd met de Deense bond. Landen waar de
indoorcompetitie nog in de kinderschoenen
staat. CGN neemt binnen dit samenwerkingsverband een vooraanstaande rol in. “Doel is
om via kennisuitwisseling het wintercircuit in

teurmuziek navolging vindt. “We moeten meer
de hokjes weghalen en wat vaker over de eigen
schaduw heenstappen”, pleit hij. “Samenwerking
is mogelijk op verschillende terreinen zonder als
sector je eigen gezicht te verliezen of te knabbelen aan het bestaansrecht van de provinciale of
regionale bonden.”
Educatie en verbinding zijn ook de steekwoorden voor de slagwerkdag op zondag 25 maart in
Eindhoven. Deze manifestatie wordt gehouden
in samenwerking met Percussive Arts Society
(PAS International) en D’addario, producent
van snaren voor muziekinstrumenten, maar ook
distributeur van onder andere slagwerkproducenten zoals Evans en Promark. De in 1961
opgerichte PAS is met 5000 leden, verdeeld over
40 afdelingen in de Verenigde Staten en 28 afdelingen in de rest van de wereld, de grootste internationale belangenorganisatie op het gebied van
slagwerk. Ieder jaar houdt PAS in Amerika een
grote conventie waarop topmusici uit de drumen percussiewereld tijdens 120 concerten,
clinics, masterclasses, workshops en presentaties de nieuwste ontwikkelingen uit de wereld
van de slagwerkmuziek presenteren. Naar het
voorbeeld van deze Percussive Arts Society International Convention (PASIC ) wil CGN ook
een vergelijkbaar evenement in Nederland van
de grond krijgen. De eerste editie is dus op 25
maart in Eindhoven. “Doel van deze dag is om
de hele slagwerkfamilie in Nederland bij elkaar
te brengen”, zegt Doop. “Het evenement is niet
gericht op verkoop, maar vooral op educatie. Het
is ook een gelegenheid bij uitstek om verbindingen te leggen en te netwerken.” Meer informatie
over deze dag: www.colorguard.org.
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BLAASMUZIEK REPORTAGE

‘In Den Haag valt
het samenspel wel
eens tegen’
De kijkcijferkraker Maestro van AvroTros is overgewaaid naar de amateurmuziekwereld. Overal in
het land kruipen lokale prominenten in de huid van de harmonie- of fanfaredirigent. Meestal zijn de
plaatselijke slager, bakker, notaris of wethouder de kandidaten. Philharmonie Sittard viste over de
gemeentegrenzen heen. Provinciale (en ook landelijk bekende) kopstukken klommen op de bok.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Oeps! De zwaardvechters in Einzug der Gladiatoren komen struikelend de arena binnen.
Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen tikt al
direct in het begin van het stuk met zijn baton per
ongeluk zijn lessenaar aan. De dirigeerstok schiet

uit zijn hand en belandt met een sierlijke boog tussen het orkest. De eerste editie van de Limburgse
Maestro start in een jolige bui. Zowel kandidaten
als juryleden zorgen met allerlei gevatte opmerkingen voor een vrolijke boel. “Je moet niet zo boos

Winnares Annemarie Penn-Te Strake:
“Het mooiste wat er is.”

kijken, Sjraar”, merkt jurylid Susan Seegers op. “De
muzikanten worden bang van je.”
Het dirigeerdebuut van Annemarie Penn-Te
Strake verloopt heel wat voorspoediger. De burgemeester van Maastricht dirigeert in de eerste
ronde het thema uit de film Schindler’s List van
John Williams met het jonge talent Enzo Kok
(finalist van Superkids in Nederland en Duitsland) als solist op viool. Ze weet de emotie en
dramatiek in dit werk met veel gevoel op de muzikanten over te brengen. Zowel het publiek als
de jury in de uitverkochte Sittardse schouwburg
is diep onder de indruk van het optreden. “Bij de
laatste noot wachtte je totdat de stokbeweging
van de violist helemaal ten einde was. Precies
op het juiste moment sloeg je af. Dat is echt heel
knap”, zegt juryvoorzitter Jan Cober. Stralend
verlaat Penn samen met de jonge solist het podium. “Samen muziek maken is het allermooiste
wat er is”, lacht ze. “En als Enzo over een paar jaar
een wereldberoemde violist is, kan ik tenminste
zeggen dat ik hem ooit gedirigeerd heb.”
De succesformule van de dirigentenwedstrijd
Maestro slaat ook in amateurmuzieksector
aan. Plaatselijke schoolhoofden, winkeliers en
politici gaan met de billen bloot tijdens lokale
persiflages op het populaire televisieprogramma. Philharmonie Sittard heeft voor de eerste
Limburgse Maestro de vijver met kandidaten
uitgebreid. Het orkest heeft niet lokale maar
provinciale prominenten gestrikt voor hun
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Burgemeester Sjraar Cox.

vuurdoop als dirigent. Naast de burgemeesters
Annemarie Penn en Sjraar Cox betreden ook
oud-minister Maria van der Hoeven, horecaondernemer Camille Oostwegel en gedeputeerde
van cultuur Ger Koopmans met knikkende
knieën de dirigentenbok. De driekoppige jury,
bestaande uit dirigent Jan Cober, zangeres Suzan
Seegers en muziekpublicist Jos Frusch, neemt de
slagtechniek, gestiek en interpretatie van de vijf
kandidaten kritisch onder de loep.
Horecaondernemer Camille Oostwegel drentelt
een kwartier voor het begin van de concertavond
tikkend met de baton tegen zijn handpalm op
en neer in de artiestenfoyer van schouwburg
De Domijnen. “Ja, ik ben best wel nerveus”,
bekent hij. Oostwegel bezit diverse luxe hotels
en restaurants in historische kastelen, hoeves
en kloosters. Tientallen grootheden uit de hele
wereld, van president George Bush tot Rolling Stones-zanger Mick Jagger, logeerden en
dineerden in zijn sterrenetablissementen. Hij
heeft dus wel eens voor hetere vuren gestaan,
zou je zeggen. “Dat klopt”, zegt de ondernemer. “Normaal gesproken ben ik eigenlijk ook
nooit gespannen. Maar nu wel. Het is ook nogal
wat om hier te gaan staan.” Ondanks drukke
werkzaamheden heeft hij de afgelopen weken
flink geoefend. “Ik heb in de auto gedirigeerd
op opnames van de werken. Wel maar met één
hand, anders zou het te gevaarlijk worden.”
Onder zijn rokkostuum draagt hij een sjerp in de
kleuren van de Franse vlag. Zijn functie van Honorair Consul van Frankrijk heeft ook zijn keuze
van het repertoire voor deze avond bepaald. Hij
leidt de Philharmonie door het Franse volkslied
La Marseillaise en het chanson Sous le ciel de
Paris. Ook oud-minister Maria van der Hoeven,

Oud-minister Maria van der Hoeven.

gehuld in een elegante roze robe, is er klaar voor.
“Ik kijk altijd naar Maestro op televisie. In mijn
stoutste dromen heb ik altijd al gehoopt dat ik
hiervoor gevraagd zou worden. Maar nu het
zover is, denk ik: waar ben ik aan begonnen?”
De oud-politica ziet in het dirigeren van een
orkest overeenkomsten met het houden van een
debat in de Tweede Kamer. “In beide gevallen
zitten allemaal mensen voor je die jou allemaal
verwachtingsvol aankijken.” Toch constateert
ze ook een groot verschil. “In Den Haag valt het
samenspel wel eens tegen.”
Spannend is het ook voor Phil-dirigent Ingeborg
Stijnen. Zij heeft de vijf kandidaten klaargestoomd voor de muzikale krachtproef. Naast
een generale repetitie met het orkest heeft ze
alle deelnemers thuis bezocht voor een privéles.
“Het leuke is om mensen die zo succesvol zijn
als ondernemer of politicus in deze rol te leren
kennen. Mooi is ook dat je merkt dat ze ondanks
hun enorm drukke werkzaamheden zo hard
geoefend hebben. Ik ben echt zenuwachtig voor
hen en hoop dat ze het allemaal goed doen.”
In tegenstelling tot de televisieversie valt bij de
eerste Limburgse Maestro geen enkele kandidaat met onhandig gestuntel door de mand. Weliswaar wisselen de tempi wel eens op onbedoelde momenten, maar over het algemeen weten de
maestro’s goed de maat te houden. “Er zijn zeker
groeimogelijkheden aanwezig”, constateert
jurylid Jos Frusch. Zeker ook een pluim op de
hoed van coach Ingeborg Stijnen.
Ook de muzikanten van de Philharmonie
beleven er plezier aan “De kandidaten doen
het verrassend goed”, stelt saxofonist Marcel
Willems. “Vooral de interactie met het publiek
is erg leuk.” De klarinettisten Kelly Pelzer en Ilse
Wind vinden vooral de sfeer leuk. “Een mooie

Horecaondernemer Camille Oostwegel.

manier om je als harmonie op de kaart te zetten”,
zegt het tweetal.
Met drie dikke tienen voor de vertolking van het
finalewerk Triomfmars uit Aïda troeft burgemeester Annemarie Penn-Te Strake voor de titel
eerste Limburgse Maestro cultuurdeputé Ger
Koopmans af. Bovendien kan aan het einde van
de avond een cheque van 6000 euro overhandigd worden aan de stichting Muziek voor Jong
en Oud die met concerten in zorginstellingen
oudere en kwetsbare mensen laat genieten van
muziek. De Limburgse Maestro krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Gedeputeerde Ger Koopmans.
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BLAASMUZIEK PORTRET

DSS: schatbewaarder
van de fanfarecultuur
Van alle 220 Nederlandse blaasorkesten die in 2017 deelnamen aan een concertconcours of
kampioenswedstrijd behaalde muziekvereniging Door Samenwerking Sterk (DSS) uit Aarlanderveen met 97,5 punten de hoogste score. Wat is het geheim van deze in 1927 opgerichte fanfare
die al meer dan een kwart eeuw meedraait in de top van de Nederlandse blaasmuziek?
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: HAROLD SNIPPERT-STUDIO@SNIPPERT.NL

DSS en componist Rob Goorhuis liggen elkaar.
Met het symfonische gedicht What is the Grass?
voor fanfareorkest en sopraansoliste presenteerde het gezelschap tijdens het concertconcours in
Enschede de vierde compositieopdracht aan de
Werkhovense componist. Met het creëren van
een muzikale achtergrond op het gedicht A child
said, what is the grass? van de Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819-1892) zag Goorhuis
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een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.
Zijn fascinatie voor Whitman’s werk leidde al
eerder tot enkele vocale composities. “Whitman
stelt in dit gedicht gras als het symbool van de
eeuwigheid voor”, licht de componist toe. “Die
boodschap draagt hij op volstrekt oorspronkelijke en onnavolgbare wijze uit.” Voor de ingetogen
en soms hartstochtelijke vocale vertolking
tekende sopraansoliste Fenna Ograjensek.

De uitvoering van onder meer Goorhuis’ symfonische gedicht werd tijdens het concertconcours
van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen in Enschede beloond met 97,5 punten.
Daarmee scoorde muziekvereniging DSS het
hoogste puntentotaal van alle 220 Nederlandse
blaasorkesten die het afgelopen kalenderjaar
op een concourspodium in Nederland in actie
kwamen. De fanfare uit het Zuid-Hollandse

Aarlanderveen, een dorp met 500 gezinnen en
circa 1.200 inwoners, komt al sinds 1991 uit in
de concertdivisie.
De negentigjarige muziekvereniging telt 75 leden
verdeeld over een fanfareorkest, een mars- en
showband en een opleidingsorkest. “De mars- en
showband bestaat nog grotendeels uit Aarlanderveners”, zegt orkestmanager Edwin Hijman. “Zij
zijn het gezicht van DSS tijdens straatoptredens.
Het fanfareorkest is al lang geen dorpsfanfare
meer. De muzikanten komen uit de hele regio. Ze
zijn in de loop van de jaren afgekomen op het succes en komen naar Aarlanderveen om in een goed
orkest te kunnen spelen. Een kwestie van lokaal
investeren om vervolgens regionaal te oogsten.”
Wie DSS zegt, zegt Danny Oosterman. Al meer
dan een halve eeuw is de zestigjarige musicus aan
de fanfare uit zijn geboortedorp verbonden. Hij
blies er op achtjarige leeftijd zijn eerste tonen op
trompet. Inmiddels trekt hij er al 37 jaar aan de
artistieke touwtjes. Hij leidde het orkest vanaf de
lagere afdelingen naar de top van de Nederlandse
blaasmuziek. “De invloed van Danny Oosterman
wordt weleens onderschat”, zegt Hijman. “Met
zijn visie en vakmanschap heeft hij zijn clubs naar
de top gebracht. Naast DSS zijn ook zijn vroegere
verenigingen Andels Fanfare Corps en Muziekver-

DSS Aarlanderveen: topscorer van 2017.

eniging Crescendo Nieuwveen onder zijn leiding
toporkesten geworden. Hij heeft binnen deze
verenigingen diverse talenten ontdekt die later
beroepsmuzikant of dirigent zijn geworden. Zijn
invloed is dus veel breder dan alleen het leiden
van de orkesten. Daarnaast heeft hij een enorm
netwerk en weet hij als geen ander hoe een fanfare
echt moet klinken.”
Terwijl de ene na de andere fanfare in de concertdivisie afhaakt, lukt het DSS al 27 jaar om zich
op dit hoge niveau te onderscheiden. Hijman
geeft toe dat een concours ook voor DSS slechts
een momentopname is waarvoor muzikanten,
bestuur en dirigent hard moeten werken, maar
waarvoor ook financieel flink geïnvesteerd wordt.
“Ook DSS heeft te maken met leden die vertrekken wegens werk, studie of verhuizing. Of muzikanten die er op den duur simpelweg klaar mee
zijn. Voor dit soort grote projecten maken we dan
ook gebruik van mensen die op projectbasis met
ons mee doen. In de jaren tussen de concoursdeelnames daalt het gemiddelde niveau ook echt
wel. Een vaste eigen bezetting op dit niveau van
vijftig personen heeft bijna niemand. Belangrijker
is om in die tussenliggende periode de cultuur te
bewaren. Doordat de cultuur van binnenuit wordt
gecreëerd, blijft de basis in stand en kun je eens in
de zoveel jaar proberen te pieken.”
Volgens Hijman ziet DSS een concours vooral
als middel en niet als doel op zich. “Het doel
is om er beter van te worden en de ervaring te
delen en door te geven. De jeugdleden die vorig
jaar voor het eerst meededen, hebben enorm
veel geleerd en zijn een fantastische ervaring
rijker. Voor hen is dit brandstof waar zij - en dus
ook het orkest - jaren mee vooruit kunnen. Daarnaast willen we fanfaremuziek blijvend promo-

Danny Oosterman leidt DSS al 37 jaar naar
grote successen.

ten. Een succes zoals dit helpt daarbij.”
Toch vindt Hijman dat de prestatie in Enschede
niet de erkenning en uitstraling heeft gekregen die ze eigenlijk verdiend heeft. Dat komt
enerzijds omdat in de concertdivisie (uitgezonderd tijdens het Wereld Muziek Concours) het
wedstrijdelement nagenoeg ontbreekt. Maar
ook omdat de resultaten in de concertdivisie
niet meer uitgedrukt worden in de vorm van een
predicaat, titel of prijs. Ook voor de trofee voor
de hoogste score van het hele concertweekeinde
kwam de fanfare als concertdivisievereniging
niet in aanmerking. De enige beloning was de
mededeling dat het orkest door het behalen van
meer dan 85 punten ook in de toekomst in de
concertdivisie mag uitkomen. Hijman: “Zo haal
je dus 97,5 punten maar ga je in feite met lege
handen naar huis, terwijl prestaties in lagere
afdelingen met een eerste prijs met lof of promotie worden gewaardeerd. Misschien is de tijd
rijp om over de inrichting van deze divisie eens
opnieuw het licht te laten schijnen.”

De uitvoering van What is the Grass? met sopraan Fenna Ograjensek
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MAJORETTE / TWIRL REPORTAGE

Meiden met een missie
Een unieke samenwerking in de twirlwereld. Vier verenigingen die op reguliere wedstrijden op
het scherpst van de snede tegen elkaar strijden, bundelen hun krachten voor een uitdagende
missie. Onder de projectnaam Synergy zetten 44 meiden een halfjaar lang alles opzij in een
poging om in het paasweekeinde tijdens de wereldkampioenschappen in het Noorse Lillehammer de Amerikaanse hegemonie te doorbreken.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

De muziek van de show is nog even staatsgeheim.
En ook beelden mogen in dit stadium absoluut
niet naar buiten komen. De internationale
twirlwereld struint in de aanloop naar het WK het
internet af om alvast een glimp op te vangen van
het strijdplan van de tegenstanders. En als je verrassend voor de dag wil komen, is het maar beter
om de concurrentie niet wijzer te maken dan ze al
is. “We willen dat ze ‘wow’ roepen als we de vloer
opkomen”, zegt Sharenda Hoogendijk van The
Rainbows uit Roosendaal. “Nederland presteert
op het WK altijd best goed. Reken maar dat de
concurrentie ons in de gaten houdt. En als ze nu al
zien waar we mee bezig zijn, gaan ze hun routine
daar misschien wel op aanpassen.”
Een van de meest spectaculaire onderdelen in
de twirlwereld is de categorie large team. Al
vele jaren zijn de Amerikanen heer en meester
in deze discipline. Alleen al qua groepsgrootte
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delven andere landen bij voorbaat het onderspit.
“Amerikanen denken alleen maar groot”, vertelt
Karin Gerritsen, een van de vier coaches van
Synergy. “Hun large teams bestaan uit vele tientallen sporters. Wij komen normaal gesproken
met groepen van zestien tot achttien leden aan
de start. Willen we serieus de concurrentie met
de Amerikanen kunnen aangaan, zullen we daar
een team tegenover moeten stellen dat aan de
Amerikaanse maatstaven voldoet.”
En dat is een probleem. Nederland vaardigt in
de teamcategorieën naar internationale wedstrijden de Nederlands kampioen af. Dat zijn
groepen die zijn samengesteld uit leden van één
vereniging. De Nederlandse clubs beschikken
doorgaans niet over genoeg leden om een team
van 30 of 40 sporters op de been te brengen
dat internationaal ook nog eens op het hoogste

niveau kan wedijveren. Dat zou alleen kunnen
als teams zouden worden samengesteld op basis
van een landelijke selectie. Maar daar voorziet
het selectiesysteem in Nederland niet in. Om
op het onderdeel large team een vuist te kunnen
maken tegen de heerschappij van de Amerikanen, hebben vier verenigingen nu zelf het initiatief genomen om hun krachten te bundelen.
Onder de teamnaam Synergy trainen 44 meiden
van The Rainbows Roosendaal, Inspiration
Voorhout, Vitality Alkmaar en KNA Noordwijk
al sinds september uren per week met maar één
doel voor ogen: de Amerikanen verslaan op het
WK in Noorwegen. Een samenwerkingsverband
dat voor de twirlwereld op z’n zachtst gezegd
opmerkelijk genoemd mag worden. Tussen twirlverenigingen bestaat over het algemeen grote rivaliteit. Dat vier van de grootste clubs nu ineens
de handen ineenslaan, is echt bijzonder. “Tussen

twirlverenigingen bestaat normaal gesproken
best wel veel haat en nijd. Ze hebben alleen oog
voor de eigen prestaties en willen alleen dat
leden van hun eigen club winnen. Dat ze nu zo
nauw met elkaar samenwerken, is uniek”, zegt
Sharenda, die zelfs speciaal voor dit avontuur
haar comeback maakt in de twirlingsport.
Van die rivaliteit is binnen Synergy niets meer te
merken. Na een bootcampweekend, waarop de
44 meiden elkaar tijdens trainingen en allerlei
leuke activiteiten beter leerden kennen, staan
alle neuzen dezelfde kant op. “In het begin kon
je merken dat het nog vier aparte verenigingen
waren”, zegt Kelly Barends van Inspiration uit
Voorhout. “Nu groeien we steeds meer toe naar
één team. Het is erg leuk om dit te ervaren.”
Langzamerhand ontstaan er zelfs al vriendschappen tussen de teamleden. Via een groepsapp
houden ze elkaar op de hoogte van hun vorderingen. “Inmiddels voelen we ons op ons gemak”,
merkt Ashley Gerritsen van Vitality uit Alkmaar
op. “Je leert elkaar steeds beter kennen. Het is
echt gaaf om dit mee te maken.”
Synergy staat voor teamwork en respect voor
elkaar. Dat willen de 44 meiden in de leeftijd
van 11 tot en met 32 jaar ook uitstralen. Niet
alleen onder elkaar, maar ook naar buiten toe.
Ze willen een voorbeeld zijn voor de rest van
de sector. Laten zien waartoe samenwerking

kan leiden. “Dit is reclame voor de twirlsport”,
zegt trainster Karin Gerritsen. Behalve dat de
sporters de handen ineen geslagen hebben,
werken ook trainers en bestuursleden van de
vier clubs samen om het project te laten slagen.
Datzelfde geldt voor de achterban. Ouders van
de verschillende verenigingen zitten achter de
naaimachine om de kostuums voor de sporters
te maken. “Ik merk dat we tijdens de wedstrijden voor elkaar klappen, ook als we als solist of
duo voor de eigen vereniging uitkomen. Je leeft
meer met elkaar mee”, zegt Lieke Brok van KNA
uit Noordwijk. De leden van het projectteam
trainen wekelijks binnen hun eigen club onder
leiding van hun eigen trainers aan de WK-show.
Een keer per maand reizen ze door het land om
gezamenlijk bij een van de vier verenigingen te
trainen. Hoe bevlogen iedereen met de missie
bezig is, blijkt ook uit het feit dat clubs en sporters samen opdraaien voor de volledige kosten.
Ieder individueel lid draagt zo’n 1500 euro uit
eigen zak bij aan het avontuur.
Om ook op artistiek vlak concurrentie te
kunnen bieden aan de Amerikanen, is Dion
Hoppenbrouwer gevraagd om de choreografie
te schrijven. Karin: “Dion is jurylid, choreograaf

Dick Ligt benoemd
tot erelid KNMO
Dick Ligt is bij zijn afscheid als bestuurslid van de
NBTA benoemd tot erelid van de KNMO. Hij is tevens
opgenomen in de eregalerij van de NBTA. Ligt is
ruim 45 jaar bestuurlijk actief geweest in de majorette- en twirlwereld. In zijn functies van secretaris
en penningmeester stond hij tevens aan de wieg
van de invoering van een centraal inschrijfsysteem
voor de deelname aan wedstrijden. In 2012 was
hij nauw betrokken bij de samenvoeging van de
toenmalige CBSD met de NBTA. Ook daarna bleef
hij zich in allerlei functies inzetten voor de sector.
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Muziekhandel

en heeft een eigen dansstudio. Hij is echt een
topper in dit vak die precies kan inschatten wat
de mogelijkheden zijn. De show is zo geschreven
dat ieder teamlid op zijn eigen niveau het beste
uit zichzelf kan halen. Ook komt elke vereniging
volwaardig aan bod.”
Ondanks de enorme gedrevenheid beseffen de
meiden dat een kampioenswaardige groepsgrootte en choreografie niet voldoende zijn om
de suprematie van het Amerikaanse team te
doorbreken. Bovendien is Nederland niet het

enige land dat erop gebrand is om de Amerikanen van hun troon te stoten. Acht tot tien
andere landen zullen met dezelfde intentie naar
Noorwegen afreizen. “De Amerikanen blijven
vanwege hun opleiding en training toch een
streepje voor hebben”, weten de meiden. “In de
high schools worden talentvolle twirlers als het
ware gekloond. Maar het kan wel. Als we er keihard voor trainen maken we zeker een kans.”
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‘In de rekenles kun je
de tafels ook rappen’
De kinderen van groep 2 van basisschool De Westhoek uit Ouddorp zingen de
hele dag door. “Want muziek is onontbeerlijk voor kinderen”, zegt juf Geerte Rijpma. De saxofoniste van fanfare De Hoop uit Stellendam is de inspirerende kracht
achter tal van muziekprogramma’s op het eiland Goeree-Overflakkee. Tijdens de
televisie-uitzending van het Kerst Muziekgala 2017 zag heel Nederland hoe ze
voor haar inzet De Loftrompet van de stichting Méér Muziek in de Klas ontving.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ROY BEUSKER (MÉÉR MUZIEK IN DE KLAS)

“Juf Geerte weet als geen ander met haar enthousiasme en passie iedereen binnen en buiten
school met muziek in aanraking te brengen.
Ze enthousiasmeert anderen om muziekles
te geven en staat aan de basis van het introduceren van muzieklessen op 35 scholen op
Goeree-Overflakkee. En bovenal is juf Geerte
de allerliefste en gezelligste juf die je maar kunt
bedenken!” Aldus het juryrapport dat Geerte
Rijpma bij de uitreiking van De Loftrompet in
ontvangst mocht nemen. Met deze onderscheiding wil de stichting Méér Muziek in de Klas een
groepsleerkracht in het zonnetje zetten, die zich
op een uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs op de basisschool. Voor de collega’s van de openbare basisschool De Westhoek
uit Ouddorp kan maar één persoon voor deze
prijs in aanmerking komen: juf Geerte Rijpma.
“Heel bijzonder en superlief van mijn collega’s
dat ze me hiervoor hebben opgegeven. Maar ik
heb deze prijs niet alleen gewonnen. Zoiets doe
je altijd met anderen”, zegt de winnares bescheiden. De Loftrompet bestaat uit een trofee en
een geldprijs van 5.000 euro, te besteden aan
muziekonderwijs op school.
Geerte Rijpma is een inspiratiebron voor
leerlingen, collega’s en ouders. Mede door haar
inzet staat op 35 scholen op Goeree-Overflakkee weer muziek op het lesrooster. Ook legt ze
contacten tussen de muziekschool, orkesten en
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Geerte Rijpma ontvangt De Loftrompet tijdens het Kerst Muziekgala 2017.

basisscholen om gezamenlijke activiteiten op
touw te zetten. Tijdens bijeenkomsten van de
scholenkoepel Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee probeert ze collega’s met
workshops enthousiast te maken om meer

aandacht aan muziek te besteden. Zo introduceerde ze samen met cultuurcoördinator Mirian
Zimmerman de lesmethode 123Zing waarmee
ook leerkrachten zonder muzikaal bloed in de
aderen uit de voeten kunnen. “Door instruc-

Koningin Máxima te midden van de jonge muzikanten tijdens het Kerst Muziekgala.

ties via het digibord kunnen minder muzikale
leerkrachten toch actief meedoen en veel leren
van deze methode”, vertelt Geerte. “Ook zijn er
tal van momenten waarop met allerlei instrumenten en vooral met boomwhackers meegespeeld kan worden met liedjes. Bij sommige
melodietjes zit een hele (jeugd)orkest partituur
waardoor makkelijk samengewerkt kan worden
met de plaatselijke muziekvereniging of een
schoolorkest.”
Ook zit Geerte namens het basisonderwijs in
het bestuur van de plaatselijke muziekschool
waar 400 leerlingen muziekles krijgen. Binnen
deze organisatie zet ze zich onder meer in
voor De Muziekcarrousel. Geerte: “Door
creatief om te gaan met een bezuiniging van
de gemeente zijn we er toch in geslaagd om
op vrijwel alle basisscholen op het hele eiland
professioneel muziekles aan te bieden. Alle
groepen 4 - bij combinatieklassen soms ook
groep 3 of 5 - krijgen gedurende het schooljaar
les van verschillende vakdocenten met telkens
een ander hoofdinstrument. De docent brengt
de leerlingen op een laagdrempelige manier
met het betreffende instrument in aanraking.
Op die manier komen alle kinderen met acht
verschillende instrumenten in aanraking.”
Geerte merkt tijdens gesprekken dat zowel
kinderen als ouders nu veel positiever naar
muziek kijken. “Voorheen zat muziek een
beetje in een hoekje. Nu vinden ze het ontzet-

tend leuk en belangrijk. We hopen natuurlijk
dat ze zo enthousiast worden dat ze les gaan
nemen bij de muziekschool en doorstromen
naar de verenigingen.” Ook bij fanfare De Hoop
uit Stellendam zet Geerte zich in om kinderen
enthousiast te maken voor muziek. “We organiseren een kinderconcert met een verhaallijn,
passende muziek en maken er een toneelstukje
bij. Vooraf gaan we bij de scholen langs met een
lessenserie en om het verhaal toe te lichten.”
Een dag zonder muziek voelt voor juf Geerte
als een dag niet geleefd. De kinderen van groep
2 van basisschool De Westhoek weten niet
anders. De hele dag wordt gezongen en muziek
gemaakt. “In de klas probeer ik alles op te lossen
met een melodietje. Als ik vraag om stilte of om
op te ruimen, luisteren ze niet alle 25 tegelijkertijd. Maar als ik dat zingend vraag, is iedereen
meteen vol aandacht. Dat zorgt voor een veel
gezelligere sfeer in de klas.” Wetenschappers zijn
het erover eens dat muziek enorm bijdraagt aan
de ontwikkeling van kinderen. Geerte kan dat
alleen maar beamen. “Het stimuleert het creatief
denken, draagt bij aan de motorische ontwikkeling, bevordert discipline en doorzettingsvermogen, leert rekening houden met elkaar en geeft
bovenal ontzettend veel plezier.”
Een van de doelstellingen van Méér Muziek
in de Klas is het bijspijkeren van de kennis bij
leerkrachten zodat ze zelfstandig kwalitatief
goed muziekonderwijs kunnen geven. Geer-

te merkt dat docenten daar open voor staan.
“Probleem is dat ze er vaak door tijdgebrek niet
aan toekomen. Maar met vakintegratie kun
je ook tijdens andere lessen veel met muziek
doen. Tijdens rekenen kun je de tafels rappen,
voor taal zijn er allerlei liedjes over moeilijke
spellingsproblemen en in de geschiedenisles kun
je bijvoorbeeld kijken welke muziek van heel
vroeger je terugvindt in de hits van tegenwoordig. Leerkrachten moeten daar wel bij geholpen
worden. Fijn is als daar kant-en-klaar materiaal
voor beschikbaar is. Op de website van Méér
Muziek in de Klas zijn al enkele praktische lestips te vinden. Maar dat mogen er meer worden.
Bijvoorbeeld een handleiding om kinderen nog
beter zangles te geven.”
Geerte merkt op dat ook verenigingen een
steentje kunnen bijdragen aan het stimuleren
van het muziekonderwijs op de basisschool.
“Stap naar binnen bij de plaatselijke basisschool en vraag aan de directeur of cultuurcoördinator wat je voor hen kunt betekenen en op
welke manier je een leuke samenwerking kunt
aangaan”, adviseert ze. “Misschien wil de school
wel een leuke themaweek muziek. Kinderconcerten doen het natuurlijk altijd goed. Bedenk
hier wel een leuk pakkend verhaal bij en maak
het vooral niet te lang. Reclame op school voor
de AMV-opleidingen en het jeugdorkest slaat
het beste aan door te laten zien en vooral te
laten ervaren hoe leuk het is.”
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Besturen: het moet
wel leuk blijven
Druk, druk, druk! Verenigingen moeten alle zeilen bijzetten om mensen te vinden
die zich bestuurlijk willen inzetten. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen
zoals individualisering, vergrijzing en technologisering staat het vrijwilligerswerk
onder druk. Organisaties op het gebied sport, cultuur en scouting bundelden de
ervaringen van vijftien verenigingen die manieren vonden om het bestuurswerk
aantrekkelijker te maken. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: DESIGNED BY PRESSFOTO / FREEPIK - AANLEVERING PETER DERKS

De conclusie van de samenstellers van het rapport
Passend besturen met als subtitel Besturen als
uitdaging schetst een beeld dat ook in de amateurmuziekwereld zonder meer herkenbaar is. Het
bestuurswerk leunt binnen veel verenigingen nog
dikwijls op oude structuren. De taakverdeling
berust bij een beperkt aantal personen met een
sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Deze
benadering vraagt veel tijd en legt een zware druk
op bestuurders. Vernieuwing in bestuursstructuren komt weliswaar op gang. Daar staat echter
tegenover dat mensen die soms jarenlang met veel
inzet en passie hebben gewerkt aan de groei en
bloei van de vereniging moeite hebben om de teugels los te laten. Hen bekruipt het gevoel van angst
dat jonge opvolgers niet opgewassen zijn tegen
de grote veranderingen die ze op het bestuurspad
tegenkomen.

Traditionele bestuursstructuren leggen een zware druk op bestuurders.
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De publicatie Passend besturen is een initiatief
van een samenwerkingsverband tussen LKCA
(Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst), Kenniscentrum Sport, Mulier
Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport,
Erasmus Universiteit (Rotterdam School of
Management) en Scouting Nederland. Ook
verenigingen binnen de muziekwereld werkten
mee aan het onderzoek.
Aanleiding voor het rapport is de vraag vanuit
de sectoren sport, cultuur en scouting naar ant-

woorden op de vraag hoe besturen in de huidige
tijd passend gemaakt kan worden. De wensen en
behoeften van leden zijn de afgelopen decennia
veranderd. Verenigingen willen in hun aanbod
en organisatiewijze graag aan die verwachtingen tegemoetkomen. Dat vraagt om andere
bestuursmodellen.

Muziekwereld werkt aan concreet
plan van aanpak
Het rapport Passend besturen biedt verenigingen een inspiratiebron in hun zoektocht
naar een meer eigentijdse bestuursstructuur
en -stijl. De nota geeft echt geen pasklare antwoorden op alle vraagstukken die

Wie echter denkt dat het rapport een soort handleiding is die antwoord geeft op alle hedendaagse en
toekomstige vraagstukken heeft het mis. Blauwdrukken voor succesformules zijn er niet. Wel zijn
er besturen die zelf aan de slag zijn gegaan met
nieuwe vormen en andere methoden. De bevindingen van vijftien van die verenigingen vormen
de basis voor het rapport. De bedoeling is met deze
ervaringen andere bestuurders te inspireren en te
laten nadenken over hun rol en werkwijze.

bestuurders in deze tijd op hun bordje krijgen.
Bovendien beperkt het onderzoek zich voornamelijk tot uitvoerende en organisatorische
taken. Aspecten zoals de ontwikkeling van
visie, doel, missie en strategie op de langere
termijn komen slechts mondjesmaat aan bod.
De publicatie bevat vooral een momentopname van de huidige stand van zaken op het
gebied van verenigingsbesturen.
Om het rapport praktisch bruikbaar te maken

Bij de analyse van de vijftien succesverhalen
komen twee bestuursstijlen naar voren waaraan
verenigingen door de bank genomen houvast
vinden. Deze twee scenario’s worden afzonderlijk toegepast, maar soms ook naast elkaar
of gemengd. In een sterk aan veranderingen
onderhevige en veelomvattende omgeving (bijvoorbeeld muziekverenigingen met verschillende afdelingen en een grote diversiteit aan
leden) kiezen besturen veelal voor het model
delen en verbinden. Hierbij worden bestuurstaken gedeeld met leden die daarin iets willen en
kunnen betekenen. Bij verenigingen met een
beperkter aanbod (zoals regionale projectorkesten) geldt de methode lean & mean vaak als
leidraad. Bij dit model beperkt de bestuursinzet zich tot het aanbieden van kernactiviteiten
aan de hand van een strak en professioneel
geleide structuur.
De uitwerking van deze twee stijlen wordt in de notitie ondersteund met praktische tips & tricks. Zo
worden voorbeelden beschreven van verenigingen die manieren gevonden hebben om zich
duurzaam in hun omgeving te positioneren en
bij te dragen aan de leefbaarheid in hun dorp
of buurt. Ook worden er tips gegeven hoe je
als bestuur de betrokkenheid van leden kunt
vergroten. Een ander voorbeeld is de aanpak van
een fusieproces.
Van grote invloed op het besturen van verengingen is de wijze van communiceren met elkaar.
Nieuwe media zoals WhatsApp, conference call,
Google drive-documenten en online planprogramma’s zoals On Topic worden meer en meer
ingezet om elkaar te informeren of om urgente
zaken direct op te pakken. De noodzaak van fy-

voor verenigingsbesturen is een vertaalslag
naar de realiteit van verenigingen nodig.
Daarom gaat de Limburgse Bond van

Peter Derks: “Sport en cultuur groeien meer naar

Muziekgezelschappen (LBM) samen met het

elkaar toe.”

Huis voor de Kunsten Limburg een plan van
aanpak maken om besturen concreet met raad en daad te kunnen bijstaan bij de noodzakelijke veranderingen om hun vereniging toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de inzet van
verenigingscoaches. De LBM heeft hiervoor ervaringsdeskundige Peter Derks in de arm genomen. Derks is in
de Midden-Limburgse muziekwereld betrokken bij diverse ingrijpende veranderingstrajecten. Zo leidde hij tien
jaar geleden de omzetting van een fanfare naar een breed georiënteerde ontmoetingsplaats voor muzikanten
met 144 leden verdeeld over verschillende muziekgroepen (zie www.muziekplein.eu). Derks voorspelt dat de
muziekwereld op niet al te lange termijn opnieuw voor grote uitdagingen komt te staan. Behalve dat verenigingsbesturen oplossingen moeten vinden voor onder andere de gevolgen van demografische ontwikkelingen
en een nieuw tijdsbeeld, zullen in zijn optiek ook sport en cultuur steeds dichter naar elkaar toe groeien. Dit
veranderingsproces zal volgens hem resulteren in de vorming van omniverenigingen waarin meerdere takken
van cultuur (en dus ook muziek) en sport samen met elkaar optrekken. Ook overheidsbeleid en subsidieverordeningen zullen steeds meer op dit soort ontwikkelingen worden aangepast.“Om verenigingen toekomstbestendig te maken zullen we bestuurders tools moeten geven om tijdig op deze trends te kunnen anticiperen”,
zegt hij. Derks wil bij de verdere uitwerking van het rapport Passend besturen ook op dit soort aspecten
inzetten. Vanuit de KNMO is vicevoorzitter Toon Peerboom bij de ontwikkeling van dit plan betrokken. Ook hij
is ervaringsdeskundige op het gebied van veranderkunde en verenigingen. Zo was hij actief betrokken bij een
aantal fusieprojecten van verenigingen in Limburg en Noord-Brabant. Ook werkte hij met verenigingen aan de
ontwikkeling van hun toekomstbeleid. Na uitwerking door de gezamenlijke Limburgse muziekorganisaties is
het de bedoeling om het plan ook landelijk uit te rollen. Klankwijzer houdt u in de komende afleveringen op de
hoogte van deze ontwikkelingen.

sieke vergaderingen neemt daardoor af. Sowieso
zijn jonge mensen meer inhoudelijk gedreven
en zakelijk ingesteld en minder gevoelig voor
tradities en hiërarchieën. Ook besturen vanuit
vaste rollen van voorzitter, penningmeester en
secretaris is op zijn retour. Steeds vaker wordt
gewerkt vanuit duidelijke en begrensde taken.
Op deze wijze besturen is niet alleen leuker om
te doen, maar is ook te overzien en sluit vlugger
aan bij wat mensen graag willen doen en waar

ze goed in zijn. Het werken met ‘voornotulen’
waarbij in de voorbereiding op een vergadering
al een reactie op de agenda wordt gegeven, leidt
tot grotere efficiëntie. Een aantal verenigingen
werkt met zogeheten aanjagers: mensen die
als contactpersoon vanuit het bestuur met een
groep vrijwilligers een bepaalde klus of taak
voor hun rekening nemen. Het volledige rapport
Passend besturen kan gedownload worden via
www.lkca.nl onder de kop ‘publicaties’.
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EMM: 150 jaar een
sieraad voor Wessem
Een sieraad dat wel eens moet worden opgepoetst, waarvan de schakels wel eens moeten
worden vernieuwd, maar dat ondanks zijn eerbiedwaardige ouderdom steeds mooier en
kostbaarder wordt. Een metaforische kenschets van de koninklijke harmonie Eendracht Maakt
Macht uit Wessem die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: HANS SWEEGERS

Het voetbal heeft zijn kleedkamerhumor, maar
ook de muziekwereld kent zijn kwajongensstreken. Drie jonge klarinettisten van EMM haalden
ooit voor een concertoptreden een geintje uit
door enkele buizen op het buisklokkeninstrument van plek te verwisselen. De slagwerker had
niets in de gaten. Het laat zich raden hoe dirigent
en muzikanten opkeken toen ineens een heel
ander melodietje klonk dan ze gewend waren.
Het is een van de legendarische gebeurtenissen
uit de rijke geschiedenis van de koninklijke
harmonie Eendracht Maakt Macht uit Wessem.
Net als buurdorp Thorn kende ook Wessem in
de negentiende eeuw twee rivaliserende partijen
die als bokken en geiten door het leven gingen.
Het ging daarbij echter niet om harmonieën,
maar om zangverenigingen. In 1868 zijn de
beide koren (waarvan er één Eendragt Maakt
Magt heette) samengevoegd en omgevormd tot
een harmonie. Daarmee kwam een einde aan de
dorpse twisten.
De Wessemse muziekvereniging ontwikkelde
zich in de loop der jaren tot een van de toonaangevende harmonieorkesten in Limburg. Na
diverse landstitels in de toenmalige superieure
afdeling onder leiding van de dirigenten Jan Cober en Hardy Mertens promoveerde het orkest
in 1995 naar de concertdivisie. Een status die het
orkest onder de dirigenten Jean Pierre Cnoops
en Roger Niese tot op de dag van vandaag heeft
weten vast te houden. “Plezier hebben in samen
musiceren, een positieve instelling en een gezonde, vriendschappelijke band zijn de fundamen26

ten van ons streven om op het hoogst mogelijke
niveau te musiceren. Op dit moment is dat de
concertdivisie”, verwoordt voorzitter Lambert
Lalieu de artistieke ambities.
EMM telt een harmonie van zeventig leden en
een jeugdharmonie van twintig muzikanten.
Voor het werven van jonge aanwas en het bevorderen van het muziekonderwijs wordt nauw
samengewerkt met de lokale basisschool. Jeugdleden wordt een warm nest geboden waarin ze
zich gezien en gehoord voelen en de tijd en aandacht krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.
Naar buiten toe zoekt de harmonie verbinding
door het geven van concerten en het opluisteren
van lokale festiviteiten. Lalieu: “We willen een
vereniging zijn waarbij iedereen zich thuis voelt
en op zijn of haar niveau kan musiceren, waarbij
plezier en sfeer voorop staan. Veel aandacht

wordt besteed aan de onderlinge saamhorigheid
en betrokkenheid.”
Voor de viering van het 150-jarig jubileum heeft
het orkest eredirigent Hardy Mertens gevraagd
een compositie te schrijven. Het deels autobiografische werk verklankt de verbinding van de
harmonie met de Wessemse bevolking, de kerk
en de leden onderling. Het stuk is mede gebaseerd op het gedicht De brug van de Wessemse
auteur Wido Smeets. Voor de première van de 15
minuten durende compositie wordt tijdens het
feestweekeinde van 22 tot en met 24 juni samenwerking gezocht met andere Wessemse verenigingen. Op het jubileumprogramma staan verder
concerten met onder andere het Philips Symfonisch Blaasorkest (21 april 2018) en een optreden
in de Concertserie Verrassende Ontmoetingen.
Meer informatie: www.emmwessem.nl.
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The Lord of the Rings
na 30 jaar op herhaling
Zat de blaasmuziekwereld wel te wachten op een werk van drie kwartier? Johan
de Meij waagde de gok. Vier jaar werkte de componist aan The Lord of the Rings
zonder de garantie dat het werk ooit gespeeld zou worden. Op 15 maart 1988
bracht het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen met dirigent Norbert
Nozy zijn Symphony No. 1 in première. Op de kop af dertig jaar later legt exact
dezelfde bezetting het werk in Sittard opnieuw op de lessenaar.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: MAY ZIRCUS BARCELONA

Hoeveel keer het werk is uitgevoerd, weet hij
niet precies. Het moet in de duizenden lopen.
Nog steeds ontvangt de geboren Voorburger uit
alle uithoeken van de aardbol uitnodigingen om
zijn muzikale uitbeelding van de epische Trilogie
van J.R.R. Tolkien te dirigeren of te bespreken.
“Het eerste werk dat ik ooit componeerde, heeft
meteen mijn leven compleet veranderd”, zegt de
naar New York geëmigreerde toondichter.

Dat zijn Symphony No. 1 zou uitgroeien tot
een monument in de blaasmuziekliteratuur
had hij nooit durven dromen. In tegendeel:
de muziekwereld verklaarde hem voor gek om
aan zo’n grootschalig werk voor harmoniebezetting te beginnen. Het publiek in de blaasmuzieksector zou niet over voldoende zitvlees
beschikken om zo’n brok muziek van begin tot
einde uit te zitten. Ook zijn toenmalige uitgever zag er geen brood in. Maar De Meij, in die
tijd alleen nog bekend als arrangeur, voelde
al bij de eerste kennismaking dat hij met iets
bijzonders bezig was. “Ik was in 1986 in Brussel bij een repetitie van De Gidsen. Ze zouden
mijn bewerking van Romeo & Juliet van
Prokofjev gaan spelen. Op dat moment had ik
alleen nog deel vier van The Rings klaar. Een
beetje schuchter vroeg ik de toenmalige dirigent Norbert Nozy of hij dat stuk eens wilde
doorspelen om te horen hoe het zou klinken.
Het voelde meteen als een sensatie. Veel beter
dan ik had verwacht.”
Toen hij twee jaar later bij de première in
Brussel zijn geesteskind voor het eerst van
a tot z hoorde, hield hij het niet droog. “De
kracht van het werk is de symfonische klank”,
verklaart hij het feit dat zijn magnum opus na
dertig jaar nog steeds een bestseller is. “Het

klinkt door zijn veelkleurigheid niet als een
typisch harmoniewerk. Ook de thematische
delen spreken erg aan.”
Donderdag 15 maart, exact dertig jaar na de
première, brengt de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen Symphony No. 1 in Schouwburg
De Domijnen in Sittard opnieuw ten gehore.
Dat gebeurt onder leiding van erekapelmeester
Norbert Nozy die destijds ook de première leidde.
Met Benvenuto Cellini (Hector Berlioz), Introduction, Theme and Variations for Clarinet and
Orchestra (Gioacchino Rossini) met Eva Saliën
als soliste en Danse Funambulesque (Jules Strens)
is ook de rest van het programma hetzelfde als
destijds. Voor de organisatie tekent de Koninklijke Harmonie van Thorn. De componist is zelf bij
de uitvoering aanwezig.
Het jubileum van The Lord of the Rings wordt dit
jaar overal ter wereld gevierd. Eind deze maand
dirigeert De Meij zelf een uitvoering door de befaamde United States Marine Band. In september
speelt het Noord Nederlands Orkest de symfonische versie. Overigens gaat eind dit jaar zijn
nieuwe Symphony No. 5, Return to Middle Earth
in première. Ook dit werk is gebaseerd op de mythologische wereld van Tolkien. Meer informatie
over het concert in Sittard: www.kht.nl.
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Feel-goodfactor op
concours in Veldhoven
De traditionele opzet van de concertwedstrijden voor harmonieën, fanfares en brassbands
loopt tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan. De jonge en enthousiaste commissie Blaasmuziek van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) stak de nek uit om het jaarlijkse
concoursweekeinde in theater De Schalm in Veldhoven aantrekkelijker te maken voor zowel
muzikanten als publiek. Een sfeerimpressie.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Muzikaal entertainment in de pauzes en na
de prijsuitreikingen, een fris en vrolijk ogend
programmaboekje, decorprojectie met informatieve teksten en telkens wisselende sfeerbeelden tijdens changementen. De bezoeker
raakt al meteen bij binnenkomst in theater De
Schalm geconfronteerd met de upgrade van de
concoursopzet. Ook rond de prijsuitreikingen

Beeld van het podium tijdens het vernieuwde
bondsconcours in Veldhoven.
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vallen diverse vernieuwingen op. Voordat de
resultaten bekend worden gemaakt, betreedt
de juryvoorzitter het podium om de bevindingen van het juryteam in muzikale jip-en-janneketaal toe te lichten. Een prima initiatief. Het
zorgt voor een grotere betrokkenheid van het
publiek bij de optredens. Bovendien brengt
het de jury dichter bij muzikanten en toehoor-

ders. Juryleden worden vaak nog gezien als een
soort buitenaardse wezens die vanaf een verre
planeet hun verdict uitspreken. Het praatje van
de juryvoorzitter geeft het panel een gezicht.
Om het educatieve karakter van het concours
te onderstrepen worden onder de deelnemers
directieworkshops verloot. De winnaars
mogen Ivan Meylemans, Jasper Staps, Alex

we eruit. Dat is dit keer de concertwedstrijd van
de Brabantse Bond van Muziekverenigingen in
De Schalm in Veldhoven. De commissie Blaasmuziek van de BBM probeert met een aantal
vernieuwende elementen het stof van de traditionele concoursvorm af te blazen. Alle reden dus
om deze keer naar Brabant af te reizen.
Het Brabantse concertconcours is niet alleen
aan de buitenkant voorzien van een frisse
verflaag. Ook achter de schermen wordt volop
geëxperimenteerd met enkele noviteiten. “We

prettig verblijf aanbieden. En niet alleen de fans
van de deelnemende clubs, maar ook publiek dat
een mooie muziekdag wil beleven. Ook voor de
orkesten moet een concours de lading en waarde
hebben die ze verdienen. De muzikanten werken
er lang en hard voor om hier goed voor de dag
te komen. De uitstraling van een concours moet
aansluiten bij de inspanningen die daarvoor
geleverd worden.”
Uit de enquête bleek onder meer dat verenigingen
zich er aan storen dat juryrapporten vaak lijken
op doktersrecepten:
gekrabbel waar niemand wijs uit wordt.
Dat euvel heeft de BBM
opgelost door een extra
secretariaatspost in te
richten waar meerdere
personen klaar zitten
om het hiërogliefenschrift te ontcijferen en
keurig netjes digitaal
uit te werken. De
concoursdeelnemers
gaven verder aan dat
de educatieve meerwaarde die van een concours
zou moeten uitgaan onvoldoende uit de verf komt.
Om aan die wens tegemoet te komen is aan het
juryrapport een formulier toegevoegd met aan
de ene kant een kolom voor tips en aan de andere
kant een kolom voor tops. Bovendien krijgen de
dirigenten de gelegenheid om direct na afloop van
het optreden in een gesprek met de juryvoorzitter

‘Een concours moet
een evenement zijn
waar mensen graag
naartoe willen komen’
Pauzeprogramma met sfeerbeelden.

Schillings of Anno Appelo een avondje in huis
halen om met dirigent en orkest aan de slag te
gaan. Daarnaast verzorgt een van de toppers
van het Brabantse solistenkampioenschap
voor iedere prijsuitreiking een solo-optreden.
Kortom: de BBM trekt alles uit de kast om de
uitstraling van de jaarlijkse concertwedstrijd
op te poetsen. Oud-bestuurslid Jacques Merkx
is enthousiast over alle vernieuwingen. “Geweldig dat er zo’n verjonging heeft plaatsgevonden
in de organisatie”, zegt hij. “Ze doen dingen die
wij vroeger niet eens gedurfd hadden.” Merkx
vindt dat het hoog tijd werd dat de kussens
eens flink worden opgeschud. Volgens hem
zijn orkesten concoursen steeds meer als hun
eigen feestje gaan zien, terwijl ze eigenlijk een
voorbeeldfunctie moeten vervullen naar de
buitenwereld toe. “Het concours moet een
speldenprikker naar de gemeenschap zijn”, zegt
hij. In die opzet is het jonge organisatieteam in
ieder geval geslaagd. Door de aangekondigde
vernieuwingen hebben de concoursen in Brabant extra media-aandacht gekregen.
De kalender van bondsconcoursen voor de
doelgroepen Blaasmuziek en Show, Mars en
Percussie telt in het najaar zo’n twintig wedstrijddagen in een tijdsbestek van zes weken. Voor
het team van Klankwijzer onmogelijk om alle
concoursen te bezoeken. Eén evenement pikken

hebben de deelnemers van vorig jaar benaderd
met de vraag wat ze van de organisatie en de concoursopzet vonden”, vertelt Leonie Heezemans,
voorzitter van de commissie Blaasmuziek. “Op
basis van deze reacties hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Onze insteek is dat een
concours een evenement moet zijn waar mensen
graag naartoe willen komen. We willen ze een

Commissievoorzitter Leonie Heezemans verloot een dirigentworkshop onder de deelnemers.
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commentaren”, stelt Goorhuis. “Niet iedereen is
daar op zo’n moment ontvankelijk voor.” Johan
Smeulders is een van de dirigenten die gebruikmaakt van de mogelijkheid om een mondelinge
toelichting van de juryvoorzitter te krijgen. Hij
ziet er wel een meerwaarde in. “De jury kan in
woord toch beter duidelijk maken wat haar is opgevallen dan op papier. Je krijgt nu veel meer een
totaalanalyse met tools en handvatten om dingen
te verbeteren”, merkt hij op nadat hij met Goorhuis aan tafel heeft gezeten. Andere dirigenten
die we spreken moeten er niet aan denken om in
gesprek te gaan met de jury terwijl ze nog in de
roes van het concert zitten. Ook Smeulders geeft
toe dat het geen gelukkig moment is. “Je wil als
dirigent eigenlijk bij je muzikanten zijn om te
delen in de emotie van het concert.”

Toelichting door juryvoorzitter Rob Goorhuis.

een mondelinge toelichting te krijgen. Van de 22
dirigenten maken er twaalf van dit aanbod gebruik.
Over de meerwaarde van deze dienstverlening
lopen de meningen uiteen. Juryvoorzitter Rob
Goorhuis vindt het vermelden van tips en tops
een beetje dubbelop. “Als het goed is, lees je
die ook in het verslag terug”, zegt hij. “Als een
orkest structureel onzuiver speelt, zou het raar
zijn als je dat alleen in de tips terugvindt en niet
in het verslag.” Bovendien komt Goorhuis in
tijdnood om in de pauze tussen twee optredens
het formulier met tips en tops in te vullen én
een gesprek met de dirigent aan te gaan. Jurylid
Hennie Ramaekers is het met Goorhuis eens
dat tips en tops normaal gesproken ook in het
rapport moeten zijn terug te zien. Hij juicht
echter alle initiatieven om de concoursdeelname te bevorderen toe. “Als we hiermee kunnen
stimuleren dat orkesten op concours gaan,
moeten we dat zeker doen”, zegt hij. “Voor de
ontwikkeling van de blaasmuziek is het belangrijk dat verenigingen op concours blijven gaan.”
Dirigent Jac Sniekers heeft het lijstje met tips en
tops doorgenomen. “Ik moet eerlijk bekennen
dat ik er niet echt meer informatie uit kan halen
dan uit het ‘traditionele’ juryrapport”, zegt hij.
“Ook daar staan altijd wel opmerkingen in waar
je iets aan hebt. Ten opzichte van het geschreven
verslag heb ik nu niet meer tips gekregen.”
Ook over het praatje met de jury direct na het
optreden zijn de meningen sterk verdeeld. Waar
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wellicht wat te makkelijk overheen is gestapt, is
dat zo’n bespreking onmiddellijk na afloop van
een met stress en emotie omringd concoursoptreden een heel andere impact heeft dan een
praatje met de jury na afloop van een try-outconcert of een festival waarbij niets op het spel staat.
Het kan immers best zo zijn dat je als dirigent de
indruk hebt dat je met je orkest een puike prestatie hebt neergezet, terwijl de jury daar toch heel
anders over denkt. Dan kan zo’n gesprek behoorlijk koud op het dak vallen. “Je moet natuurlijk
wel open willen staan voor eventuele kritische

Decorprojectie met informatieve teksten.

De commissie Blaasmuziek van de BBM gaat
de vernieuwingen evalueren en wil het concept
nog verder ontwikkelen. Bij de entree krijgt
iedere bezoeker een feedbackformulier mee om
nog meer suggesties aan te dragen. Op diverse
plaatsen staan ideeënboxen waarin de ingevulde
formulieren achtergelaten kunnen worden. Ook
de redactie van Klankwijzer doet hierbij een
duit in het zakje: nodig voortaan het college van
burgemeesters en wethouders uit de plaatsen
van de deelnemende verenigingen uit om het
concoursoptreden van hun plaatsgenoten bij te
wonen. Ontvang ze met een kop koffie en heet ze
ook bij de aankondiging van het orkest van harte
welkom. Een concours is als muzikale hoogtepunt van het seizoen ook een mooie gelegenheid
om het netwerk te vergroten.

BLAASMUZIEK BEST PRACTICE

Mammoetfanfare als wapen
tegen krimp en ontgroening
Veel kleine plattelandsdorpen in de uithoeken van ons land worstelen met de gevolgen van ontgroening, vergrijzing en krimp. Met het samenstellen van een gezamenlijk orkest maken fanfares in Limburg
een vuist tegen de demografische ontwikkelingen.
TEKST: ONZE REDACTIE

Ooit al eens een fanfare met 200 muzikanten horen klinken? Zaterdag
3 maart (19.30 uur) geeft een fanfareorkest samengesteld uit leden
van vijf fanfares uit het smalste stukje van Nederland een concert in
theater De Domijnen in Sittard. Doel van de samenwerking is om
zowel muzikanten als publiek de beleving en uitdaging van de uitvoering van werken voor een grote bezetting te laten ervaren. De fanfares
Sint Jozef Buchten, Concordia Einighausen, Sint Caecilia Guttecoven,
Juliana Holtum en Vriendenkring Limbricht zetelen in een regio waar
de gevolgen van de krimp langzaam voelbaar worden. Alle vijf moeten
ze knokken voor hun voortbestaan. Krimpende bezettingen beperken
de orkesten in hun muzikale aspiraties. Onder de titel Veer make es 1
meziek (Wij maken als één muziek) bundelen ze de krachten om toch
bijzondere composities op de lessenaar te kunnen leggen. Behalve

klassiekers die zich uitstekend lenen voor een massale bezetting zoals
Children of Sanchez, Also sprach Zarathustra en Procession to the Minster klinken originele blaasmuziekcomposities zoals Highlights from a
Long Escape (Leon Vliex), Singapore Experience (Hardy Mertens) en
Fiesta cu tres banda (Pi Scheffer). Met nummers als Sorry (Kiteman)
en Sky full of stars en Hymn for the weekend (Coldplay) hopen de
verenigingen ook de jeugd enthousiast te maken voor de fanfare. Met
deze samenwerking investeren de betrokken verenigingen ook in hun
eigen toekomst. Op de speciale Facebook-pagina Veermakees1meziek
verschijnen al maanden berichten waarin de leden van de vijf clubs aan
elkaar worden voorgesteld. Ook wordt al bijna een halfjaar maandelijks door zowel de blazers als de slagwerkers gezamenlijk gerepeteerd.
Meer informatie: www.facebook.com/veermakees1meziek.

REACH NEW HEIGHTS
reeds
for saxophone and clarinet
NEW

NEW

Distributed by www.jtmusic.nl
AP V21 FAMILY JT 215x136.indd 1

29/03/2017 15:15

31

BLAASMUZIEK INFORMATIEF

Utrecht Blaast: platform
Utrecht Blaast is een meerjarig programma om de blaasmuziek in de stad en regio Utrecht op
de kaart te zetten. Met de Europese brassbandkampioenschappen is Utrecht van 28 april tot
6 mei voor het derde achtereenvolgende jaar het decor van een groot internationaal blaasmuziekevenement. Maar Utrecht Blaast is niet alleen opgezet om topevents naar de Domstad
te halen. Het moet de amateurblaasmuziek in Utrecht en omgeving een blijvende impuls geven.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Het European Championship for Wind
Orchestras (ECWO) in 2016, de conferentie
van de World Association for Symphonic
Bands and Ensembles (WASBE) in 2017 en de
European Brass Band Championships (EBBC)
in 2018. Een imposant rijtje waar Utrecht
Blaast de afgelopen jaren nauw bij betrokken
was. Maar het aantrekken van grote internationale blaasmuziekevenementen is geen doel
op zich. Het zijn slechts de visitekaartjes van

het meerjarige programma waarmee ZIMIHC
de blaasmuziek in Utrecht en omgeving wil
promoten en ondersteunen.
Voor niet-Utrechtenaren: ZIMIHC staat voor
Zat Ik Maar In Hoog Catharijne. Vernoemd
naar een Utrechtse band die 25 jaar geleden
speelde in winkelcentrum Hoog Catharijne. De
organisatie ZIMIHC is geboren uit de behoefte
van amateurkunstenaars om plekken te hebben

om te repeteren en op te treden. Met drie eigen
theaters en de organisatie van projecten geeft
ZIMIHC invulling aan die vraag. Amateurkunst
in de vorm van muziek, dans, taal theater en
beeldende kunst staat daarbij centraal. Utrecht
Blaast is het programma van ZIMIHC dat zich
speciaal richt op blaasmuziek. Voor activiteiten met een internationaal karakter verbindt
Utrecht Brass mensen van buiten Nederland
aan de stad Utrecht en haar inwoners. Voor

Utrecht Blaast
brengt blaasmuziek bij het
publiek.
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voor de b
 laasmuziek
De Bazuin: ‘Blij met
Utrecht Blaast’

van Utrecht als gastvrije, muzikale stad waar je
makkelijk contact maakt met bewoners en je je
snel thuis voelt.”

“De Bazuin is actief betrokken bij het overleg dat
ZIMIHC heeft opgezet tussen veertien regionale
blaasmuziekgezelschappen. Het is een geschikt
platform om ideeën in te brengen die als individuele vereniging moeilijk of niet te realiseren
zijn”, zegt vicevoorzitter Tinus Coppens van de
Utrechtse christelijke muziekvereniging De Bazuin.
“Utrecht Blaast is een praat- en doeclub. Het biedt
mogelijkheden om te spelen tijdens internationale
blaasmuziekevenementen in het centrum of vanaf
een boot op de Oude Gracht. De Bazuin heeft daar
al enkele malen dankbaar gebruik van gemaakt.
Het is leuk om winkelend publiek en toeristen te
verrassen met mooie muziek. De activiteiten van
Utrecht Blaast bieden de leden van De Bazuin de
kans om te gaan luisteren naar (inter)nationale
toporkesten. In het kader van WASBE heeft Utrecht
Blaast een projectorkest opgezet met regionale
muzikanten die onder leiding van Ivan Meylemans
een unieke ervaring beleefden. Utrecht Blaast
zorgde er ook voor dat de nieuwjaarsreceptie
van burgemeester Jan van Zanen werd opgeluis-

De meningen over de waarde van kunst zijn
bij overheidsinstellingen sterk verdeeld. Er
zijn ook gemeenten die er koud noch warm
van worden. Utrecht heeft er een uitgesproken
visie over. Met het instellen van de organisatie
ZIMIHC onderkent de Domstad de belangrijke rol van kunst voor de samenleving. “Kunst
creëert flexibiliteit in denkvermogen en draagt
bij aan een tolerante en open samenleving,
waarin waardering voor de ander belangrijk is”,
luidt de visie van ZIMIHC. “Kunst levert een
positieve bijdrage aan het prettig samen wonen,
leven en werken. Kunst is doorgedrongen in
alle geledingen van de samenleving. In wijken,
op scholen of in bedrijven is er de behoefte om
kunst te beleven en te maken. Dat kan als middel (ontwikkeling, teambuilding, ontspanning)
en als doel (een kunstwerk of een optreden).
ZIMIHC biedt kans aan iedereen die kunst
maakt om zich te ontwikkelen en zijn talent tot
bloei te laten komen.”

terd door een orkest van Utrechtse blazers. Ook
verrichten onze leden bij allerlei evenementen
vrijwilligerstaken. Kortom: De Bazuin is blij met
Utrecht Blaast en Utrecht Blaast wellicht ook met
clubs als De Bazuin.”

de uitvoering van haar taak ontvangt ZIMIHC een structurele bijdrage van de gemeente
Utrecht. Daarnaast worden voor specifieke
activiteiten of onderdelen van evenementen
fondsen aangeboord. “ZIMIHC biedt een
podium aan amateurkunstenaars in stad en
regio. Dat kan letterlijk opgevat worden, maar
ook als platform voor ontmoeting en uitwisseling”, legt coördinator Martine Spanjers uit.
“Utrecht Blaast is een onderdeel van ZIMIHC
dat een netwerk van blaasmuziekverenigingen
uit de stad en regio Utrecht, diverse internationale evenementen en andere activiteiten
omvat. Voor activiteiten met een internationaal karakter is Utrecht Brass het beeldmerk.
Beide programma’s ondersteunen het profiel

Het programma Utrecht Blaast startte in
2014 klein met netwerkbijeenkomsten en
is geleidelijk aan groter gegroeid. Wat heeft
vier jaar Utrecht Blaast opgeleverd?
Martine Spanjers: “Er is een hecht netwerk
ontstaan tussen de blaasmuziekverenigingen
in de stad en de regio. Er is meer uitwisseling
tussen verenigingen als het gaat om kennis,
ervaring en muzikanten. Dat sterkt de verenigingen: ze herkennen elkaars problemen en
maken gebruik van elkaars oplossingen en
aanpak. Daarnaast ontstaan er nieuwe ideeën
waarin de verenigingen samen optrekken.
Zo was het WASBE-projectorkest vorig jaar
samengesteld uit leden van diverse verenigingen. Dit netwerk is ook meteen een platform
voor andere partijen om de Utrechtse verenigingen te bereiken. Zo is de Muziekbond
Noord-Holland-Utrecht te gast geweest bij
een bijeenkomst. Ook het Fonds Cultuurparticipatie heeft een presentatie gegeven over
Impuls Muziekonderwijs. En uiteraard vertel-

Blaasmuziek op de Oude Gracht.

len verenigingen zelf ook met regelmaat over
hun eigen, bijzondere activiteiten. Daarmee
inspireren ze elkaar ook.”

Dat zijn allemaal activiteiten die zich afspelen binnen de vier muren van de blaasmuzieksector zelf. Wat heeft Jan met de
pet op straat gemerkt van Utrecht Blaast?
“De blaasmuzieksector in Utrecht is veel
zichtbaarder geworden. Orkesten worden door
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de activiteiten van ZIMIHC gezien op straat.
Dat geeft nieuwe energie en nieuw elan aan de
verenigingen. Veel orkesten zijn enthousiast
over de manier waarop ze zich tijdens het fringe
programma rond het door de KNMO georganiseerde ECWO 2016 en WASBE hebben
kunnen presenteren en willen daar graag mee
verder gaan. We hebben zelfs aan sommige
orkesten ‘nee’ moeten verkopen omdat het
programma propvol zat. We zijn er trots op dat
we, zeker rond WASBE, de volle breedte van
de blaasmuziek hebben kunnen laten zien. Met
experimentele ensembles zoals de 9x13 Neofanfare, heel klassieke orkesten zoals de Jünge
Studentische Bläserphilharmonie uit Duitsland maar ook met blaaskapel De Bluzzers. In
het weekend van 2 en 3 juni 2018 presenteert
ZIMIHC tijdens de viering van de Stadsdag

Het orkest van de Ying Wa Primary School uit
Hong Kong tijdens WASBE 2017.

KBU: ‘Invloed op activiteiten’
“Via Utrecht Blaast ontmoet je hafabra-collega’s die verrassend genoeg vaak met dezelfde problemen kampen
als je eigen vereniging. Door van elkaar te leren, wordt je eigen club ook beter”, zegt Erik Baas, voorzitter van
de Koninklijke Brassband Utrecht (KBU).“Utrecht Blaast biedt je als band unieke concerten waardoor je je
meer verbonden voelt met de andere Utrechtse orkesten. Via Utrecht Blaast kun je als vereniging ook invloed
uitoefenen op de invulling van activiteiten in Utrecht. Hierdoor worden gemeentelijke gelden goed aangewend
en krijgen verenigingen die geen subsidie krijgen toch optreedmogelijkheden en exposure. Via het platform
worden ook veel grote evenementen gesponsord die het anders wellicht niet zouden redden. Utrecht Blaast
staat open voor alle suggesties en denkt graag met je mee om je ideeën ook concreet in de praktijk te brengen. Daar zouden we als deelnemers aan het platform nog meer profijt van kunnen hebben. Besturen hebben
het immers vaak al druk genoeg om de verenigingen draaiende te houden.”

daarom voor het eerst een eigen evenement in
het centrum.”

Naast het aanbieden van podia en faciliteiten lag de focus ook op verbindingen
leggen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Is dat gelukt?
“Jazeker. We brachten de Bristol University Bigband en de Utrechtse Studenten Bigband samen
voor een concert in Utrecht. Ook lieten we een
Estlands orkest een concert geven samen met
de Koninklijke Brassband Utrecht en het Goois
Fanfare Orkest. Vanuit de internationale wereld
weten blaasmuziekorkesten Utrecht steeds beter
te vinden. In het fringe programma van WASBE
was een derde van de orkesten afkomstig uit
het buitenland, naast nog eens twee derde van
de orkesten in het officiële concertprogramma.
Ook door het jaar heen komen er vragen van
buitenlandse orkesten die graag in Utrecht
willen optreden. Ook in eigen land proberen
we verbindingen te leggen. Onder meer met de
instelling voor de Utrecht Prijs voor de Nederlandse Brassband Kampioenschappen en het
NK Solisten van de KNMO. Een optreden in
een van onze theaters of elders in Utrecht maakt
altijd onderdeel uit van die prijs.”
Zijn jullie tevreden met de resultaten tot nu
toe?
“Ja, het is geweldig te zien hoeveel energie er in
de verenigingen zit en hoeveel organisatiekracht
en enthousiasme er is. Wat de publieke belangstelling betreft, kijkt ZIMIHC nadrukkelijk
naar de resultaten van het fringe programma
van ECWO en WASBE; beide waren buitengewoon succesvol. Daarnaast is onze belangrijkste
doelgroep de amateurkunstenaars: hoe meer
muzikanten we een podium kunnen bieden met
Utrecht Blaast, hoe geslaagder de activiteiten.
Ook zijn we blij met de positieve belangstelling
vanuit andere hoeken. Afgelopen zomer stond in

NRC een mooi artikel over WASBE en stond er
twee keer een artikel in het AD. Ook op Radio 4
was er aandacht voor blaasmuziek.”

In de publiciteit is een traject uitgestippeld
dat begon bij ECWO 2016 en via WASBE
2017 naar het hoogtepunt EBBC 2018
leidt. Is EBBC 2018 het eindstation van
Utrecht Blaast?
“Om een programma als Utrecht Blaast goed
neer te zetten en er waardevolle resultaten mee
te bereiken is een weg van lange adem. We zijn
nu vier jaar op weg en gaan in ieder geval door
tot 2022. Het is fijn om met elkaar de tijd de
hebben om aan iets te bouwen. Er worden nu
al plannen gemaakt voor 2019 en verder. Voorlopig houden we 2022 als stip op de horizon.
Utrecht bestaat dan 900 jaar en dat zal zeker
gevierd worden met een mooi feest waarop
blaasmuziek niet mag ontbreken.”
De NBK en het NK voor Blazers dragen
eveneens bij aan de positionering van
Utrecht als muziekstad. Zetten jullie ook
in op de komst van de open Nederlandse
kampioenschappen voor fanfares, harmonieën en slagwerkgroepen en andere
KNMO-kampioenschappen?
“Meer evenementen is natuurlijk altijd mooi,
maar dat vraagt ook een grote inspanning van
alle partijen: van ZIMIHC, fondsen, overheden
en niet in de laatste plaats van muzikanten en
vrijwilligers. Daar kun je niet continu een beroep op doen. Dan pleeg je roofbouw op de sector. De ambitie is zeker om nieuwe evenementen
naar Utrecht te halen of te ontwikkelen. We
verkennen voortdurend wat er mogelijk is, dus
wie weet wat de toekomst Utrecht nog brengt
als het gaat om blaasmuziek. ECWO, WASBE en
EBBC waren in elk geval een goed vliegwiel om
een beweging in Utrecht op gang te brengen. Dat
is voor ZIMIHC het belangrijkste resultaat.”
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MO Adventure opent
een nieuwe wereld
Als klassiek opgeleide hafabradirigent of amateurmuzikant draai je ook voor een
stukje lichte muziek je hand niet om. Totdat je een echte expert in dat genre een
avondje in huis haalt voor een workshop met het hele orkest. MO Adventure, het
gezamenlijke project van het Metropole Orkest, de KNMO en het LKCA, laat voor
zowel muzikanten als dirigenten een nieuwe wereld opengaan.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Dirigent Patrick Letterle heeft alvast een heel
lijstje met vragen klaarliggen. Hoe stel je je
orkest op wanneer je gebruik maakt van een
ritmesectie? Hoe ga je om met de balans in het
orkest als je de ritmesectie versterkt? Als klassiek
opgeleide muzikant benader je een toon heel anders dan in de lichte muziek. Hoe doe je dat? Enzovoort, enzovoort. “Allemaal zaken die ik mijn
conservatoriumopleiding voor hafabradirigent
nooit geleerd hebt”, zegt de dirigent van fanfare
Société St. Martin Fanfare de Stein uit Stein. “Ik
hoop vanavond kennis te maken met een wereld
waar we vaker muziek uit spelen, maar eigenlijk
niet precies van weten hoe het moet.” Even later
arriveert Martijn de Laat, trompettist van het
Metropole Orkest. In het kader van het project
MO Adventure verzorgt hij op uitnodiging van
de fanfare een workshop lichte muziek.
Klassiek georiënteerde blaasorkesten vullen een
groot deel van hun jaarprogramma met lichte
muziek. Tijdens de opleidingen van muzikanten en dirigenten wordt daar weinig tot geen
aandacht aan besteed. De kennis en kunde om
het lichte repertoire naar een hoger plan te
brengen ontbreekt vaak. Ook de kwaliteit van de
arrangementen voor blaasorkesten is vaak niet
om over naar huis te schrijven. Het Metropole
Orkest, de KNMO en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
hebben daarom de handen ineen geslagen in een
grootschalig programma om de ontwikkeling
van de lichte muziek onder klassiek opgeleide
blaasmuzikanten een stevige impuls te geven.
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Dirigent Patrick Letterle (links) en workshopleider Martijn de Laat bestuderen de orkestscore.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt
financieel bij aan het project. “Het is goed om
die connectie met elkaar te maken”, zegt De
Laat. “Van harmonie- en fanfareorkesten bestaat
het standaard beeld dat ze marsen en klassieke
stukken spelen, terwijl ze ook heel goed lichte
muziek kunnen spelen. Afwisseling in repertoire
trekt niet alleen meer publiek aan maar is ook
interessant voor muzikanten.”
Het programma omvat verschillende onderdelen. Een daarvan is de lancering van de (gratis
te downloaden) app MO Adventure. Daarop

zijn vier composities in een uitvoering door het
Metropole Orkest te beluisteren en te bekijken.
Van elk werk zijn arrangementen op verschillende niveaus beschikbaar voor de drie blaasorkestbezettingen harmonie, fanfare en brassband.
Per instrumentgroep kan een partij gedownload
worden en is een videoworkshop door een van
de musici (zowel blazers als slagwerkers) van het
Metropole Orkest te zien. (Zie voor een uitvoerige beschrijving van dit onderdeel Klankwijzer
nummer 6 van 2017). Met deze app hopen de
initiatiefnemers vooral de individuele muzikant
te bereiken.

staat aangegeven, mogen jullie van mij fortissimo
spelen”, spoort De Laat de bastuba’s aan. Ruim
twee uur lang worden zowel de muzikanten
als de dirigent van Société St. Martin Fanfare
de Stein ondergedompeld in de geheimen van
de lichte muziek. “Ze pakken het best snel op”,
merkt De Laat in de pauze op. “Maar vooral in
de balans zijn er nog heel wat stappen te maken.
Een funky groove zoals in dit nummer vraagt om
een bepaalde energie en moet op een bepaald
level gespeeld worden. De kunst is nu om daar
een natuurlijk evenwicht in te vinden.”

Fanfare Société St. Martin bijt zich vast in Cold Duck Time.

Naast de lancering van de app is er ook een
coachingstraject opgezet voor orkesten, instrumentgroepen, individuele muzikanten en/of
dirigenten. Aan de hand van een soort keuzemenu kunnen verenigingen de expertise van
het Metropole Orkest inroepen. Ook bonden
of meerdere verenigingen samen kunnen een
of meerdere leden van het Metropole Orkest
uitnodigen om een repetitie of een coachingsdag
te leiden. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft voor zijn leden tien workshops
door een aanvoerder van het Metropole Orkest
ingekocht. De fanfare van Stein was een van
de verenigingen die zich hiervoor aanmeldde.
“We vinden het belangrijk om ons muzikaal te
blijven ontwikkelen, ook op het gebied van de
lichte muziek”, zegt bestuurslid en trompettist
Bart Coumans. “Dit initiatief past daar erg goed
in. Daarnaast willen we ook graag naar buiten
toe treden als een vereniging die bijzondere
projecten onderneemt. Daarom hebben we deze
workshop expliciet openbaar en toegankelijk
gemaakt voor iedere geïnteresseerde.”

Het is een van de werken die ook op de app
staan. De leden hebben zich via tips en tricks
op de app thuis al kunnen voorbereiden. Om
het plaatje compleet te maken, heeft de fanfare speciaal voor deze avond een ritmesectie
ingehuurd. “Als we het doen, doen we het ook
goed”, verantwoordt Letterle deze investering.
Aan het begin van de workshop speelt het orkest
een doorloop van het stuk. Zo kan workshopleider Martijn de Laat aftasten welk vlees hij in
de kuip heeft. Mmm, klinkt niet verkeerd. Maar
als de trompettist van het Metropole Orkest de
puntjes op de i gaat zetten, blijkt toch dat er in
de afwerking nog heel wat te verbeteren valt.
“Jullie moeten zorgen dat de groove in dit werk
meteen staat als een huis. Waar in het begin forte

Dirigent Patrick Letterle kan aan het einde
van de rit het gros van de vragen op zijn lijstje
afvinken. Hij constateert dat zowel hijzelf als
zijn orkest in één repetitie een heel stuk wijzer is
geworden. “Dat was vooral hoorbaar in de speelmanier en de sound. Wat ik er met name van heb
opgestoken, is de specifieke benadering van deze
muziekstijl en waar dit afwijkt van onze ‘klassieke’ benadering. Ook over de consequenties die
dat heeft voor de opstelling, de versterking en de
balans in het orkest heeft Martijn mij veel direct
bruikbare tips gegeven.”
Ook trompettist Bart Coumans kijkt tevreden
terug op de workshop. “We hebben stijltechnische tips gekregen die we in de toekomst zeker
kunnen toepassen. Persoonlijk heb ik geleerd
dat lichte muziek niet automatisch inhoudt dat
je alles layed back moet spelen. Blijkbaar had ik
onbewust de neiging om te gaan ‘hangen in de
ritmiek’. Deze muziek vraagt echter om een meer
strakke timing.”

De fanfare heeft Cold Duck Time van de saxofonist Eddie Harris gekozen als oefenstof. Het stuk
is door Jan Wessels bewerkt voor blaasorkest.

De app MO Adventure is gratis te downloaden via
de app store op uw smartphone of tablet. Meer
informatie over het project: www.moadventure.nl.
Voor verdere vragen of voor het afnemen van een
coachingspakket kunt u contact op nemen met
Johan Jansen, voorzitter van de KNMO-doelgroep
Blaasmuziek: jansjhn@planet.nl.
Martijn de Laat improviseert erop los.
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘We drukken jonge
muzikanten te veel
in een keurslijf’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of
instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de in Zeeland geboren
en in Friesland wonende dirigent Ronald Slager zijn licht schijnen over de
hedendaagse blaasmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: JEROEN OORDT / JELLE ZIJLSTRA

Wie is Ronald Slager?
Als dirigent ben ik gedreven om muzikale
producties tot stand te brengen waarmee
mensen zich verbonden voelen. Iedereen moet
zich kunnen onderdompelen in wat er te horen
valt, zowel het publiek als de musici. Ik zie het
als mijn taak als dirigent om een atmosfeer te
creëren waarin mensen zichzelf durven te geven.
Door mensen te laten delen in mijn passie en
visie probeer ik deze door te laten klinken in de
muziek. Ik geef mezelf altijd voor honderd procent en verwacht dat ook terug. Dat gebeurt niet
altijd natuurlijk en dan wil ik nog wel eens fel uit
de hoek komen op de bok. Maar volgens mij ben
ik zowel als dirigent als in mijn privéleven best
een vriendelijk mens.
Hobby’s buiten de muziek?
Boeken, films, Engelse taal en cultuur (Shakespeare), hardlopen, lekker (uit) eten.
Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Mijn moeder speelde op een elektronisch orgel.
Ik was 5 en speelde op gehoor liedjes van de
radio na. Het leek mijn ouders een goed idee om
mij noten lezen te laten leren. Eerst op blokfluitles. Daar werd ik na zes weken weggestuurd met
de woorden: ‘dit wordt nooit wat’. Dat was mijn
eer te na, dus een jaar later opnieuw een poging
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gewaagd. Doorgerold naar de plaatselijke fanfare
en sindsdien nooit meer gestopt met muziek.
Op mijn dertiende maakte ik de overstap van
euphonium naar hoorn en vanaf dat moment

te dirigeren. Mijn eerste invalbeurt maakte ik
toen ik 17 was. Toen ik mijn eerste eigen orkest
kreeg - op mijn 24e - ben ik ook daadwerkelijk
directie gaan studeren.

‘Jongeren moeten
een eigen bijdrage
kunnen leveren’
ging het snel. Vanaf mijn vijftiende volgde ik
vooropleiding van het Utrechts Conservatorium
en na mijn middelbare school ben ik begonnen
aan de vakopleiding.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Tijdens een musical op de lagere school mocht
ik de dirigent van een orkest spelen. Hoewel ik
maar twee regels tekst had, had iedereen het
na afloop over mijn rol. Dat vond ik wel stoer
natuurlijk. Daarna is de ambitie om te dirigeren
altijd gebleven. Bij de fanfare was die ambitie
ook bekend en ik kreeg al heel vroeg kansen om

Wat trekt je aan
in het vak van
dirigent?
Het groepsproces om
op een positieve en
opbouwende manier
het beste uit muzikanten naar boven te
halen en op die manier
mijn passie voor
muziek met hen te
kunnen delen.

Had of heb je een voorbeeld?
Claudio Abbado en Simon Rattle. Niet alleen
om hun ongelofelijke vakmanschap, maar ook
om hun vriendelijkheid. Geen dictators, maar
een onwrikbare muzikale wil in een fluwelen
handschoen.
Hoe zou je je stijl willen omschreven?
Energiek en met overgave.
Belangrijkste wijze les van je leermeester?
Met twee benen op de grond blijven staan en

jezelf blijven ontwikkelen. Al weet ik niet zeker
of dat specifiek van een van mijn leermeesters
komt. Op het conservatorium leer je vooral het
ambacht van musicus, maar ik vond het conservatorium niet de plaats van wijze levenslessen.
Die moet je volgens mij in de praktijk opdoen.
Door hard te werken en af en toe je kop te stoten.

Hoe zie je je rol als dirigent?
De mensen met wie je werkt proberen te inspireren en te voeden met de juiste informatie en
denkbeelden. Als dat lukt, krijg je terug wat je
geeft.
Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit:
harmonie, fanfare of brassband?
Eigenlijk naar het symfonieorkest en het streven
is om die klankkleur met mijn harmonieorkesten zoveel mogelijk te benaderen.
Waarom gaat je voorkeur uit naar deze
bezetting?
Door de rijkdom in klankkleuren en natuurlijk
het geweldige repertoire. Maar dat betekent niet
dat ik niet graag originele blaasmuziek speel. In
de wereld van de blaasmuziek hebben we zoveel
geweldige componisten die juist de specifieke
kleuren van harmonie, fanfare of brassband
optimaal weten te benutten.
Concoursen of concerten?
Concerten.

PASPOORT
Naam: Ronald Slager
Geboortedatum: 10 september 1974.
Geboorteplaats: Dreischor.
Woonplaats: Heerenveen.
Instrumenten: hoorn, piano, gitaar.
Muziekopleidingen: Docerend Musicus
en tweede fase hoorn bij respectievelijk Theo
Schoonbrood en Paul van Zelm. Eerste en tweede
fase HaFa-directie bij Jos van der Sijde en Carlo
Balemans. Orkestdirectie bij Kenneth Montgomery.
Begonnen bij: fanfare Crescendo in Dreischor.
Dirigent bij: Fries Kamer Orkest, Groot Excelsior
Amsterdam en Crescendo Ermelo.
Overige functies/activiteiten: van 2006
tot 2013 redacteur en coördinator van de opnamestudio bij De Haske/Hal Leonard. Nu werkzaam
bij het Fries Muziek Archief.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Geen kwaad, maar zeker ook niet noodzakelijk.
Sommige orkesten en dirigenten lijken hun hele
bestaansrecht te ontlenen aan een concoursresultaat. Het is maar een momentopname,
beoordeeld door gewone stervelingen die ook
hun tekortkomingen en stokpaardjes hebben.
Jezelf laten beoordelen en jezelf spiegelen aan
anderen is goed. Maar wie gaat er naar de ‘concurrentie’ luisteren op zo’n concours? Dus dat
spiegelen valt vies tegen. Het proces er naar toe
is het belangrijkste: teambuilding, werken met
externe repetitoren en samen naar een mooi resultaat toewerken. In 2016 hebben we bij Groot
Excelsior een jury aan huis uitgenodigd bij ons
Shakespeare-concert in de NedPho-koepel. Precies op de 400ste sterfdag van Shakespeare, met
een inleiding en een geweldige acteur. Dan speel
je een prachtig concert voor je eigen achterban
en zit de zaal vol. Dat stimuleert veel meer dan
spelen voor een lege theaterzaal met alleen een
jury achter een lange tafel. Dat kan ik echt iedereen aanraden. De kosten die je bespaart om een
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bus naar een concourslocatie te laten rijden, zijn
ongeveer gelijk aan het honorarium en de reiskosten voor de juryleden, dus daarvoor hoef je
het niet te laten. Persoonlijk vond ik het jammer
dat de uitslag volgens de regels van de KNMO
publiekelijk bekend moest worden gemaakt.
Van tevoren hadden we gevraagd om dit in de
kleedkamer te doen. Niet omdat we bang waren
voor het resultaat, maar omdat een puntentotaal
ons publiek niks zegt. 84 punten: nou en? Eerste
prijs: ‘huh, jullie zijn toch het enige orkest?’ Het
publiek had net de handen stuk geklapt voor het
orkest en snakte naar een drankje in de foyer.
Voor de concertbeleving was het een dooddoener om dan nog met de punten te komen. Op
een concoursdag is dat prima, maar bij een jury
aan huis is de jury te gast en het orkest afnemer
van een dienst. Het is ons concert, dus wij bepalen de gang van zaken in alles dat losstaat van een
objectieve beoordeling, zou ik zeggen.

Waar moet een goede compositie aan
voldoen?
Aan diversiteit in de muzikale bouwstenen en
vindingrijkheid in ontwikkeling en klankkleur.
Je speelt met je orkesten vaak symfonische
transcripties. Gaat je voorkeur uit naar dit
soort repertoire?
Ik speel graag transcripties omdat je van het
spelen van symfonisch repertoire een muzikale
taal leert beheersen die je weer kunt toepassen
op ander repertoire. Maar dat geldt net zo goed
voor lichte muziek.
In hoeverre is het spelen van symfonische
transcripties door een harmonieorkest
verantwoord?
Je moet kritisch kijken naar instrumentatie en
technische haalbaarheid. Als je boven je macht
zit te spelen, kan het resultaat tegenvallen. Ik
ben al vaak genoeg in die valkuil getrapt, maar
zoek ook doelbewust die grenzen op. Zo houd je
jezelf en het orkest scherp en ambitieus.
Waar heb jij in je werk als dirigent een
gruwelijke hekel aan?
Aan conflicten.
Het verplichte repertorium voor reguliere
bondswedstrijden is met ingang van 2016
vervallen. Wat vind je daarvan?
Heel goed. Dat levert veel meer artistieke vrijheid op.
Het WMC heeft afgelopen zomer in de
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concertdivisie ook niet-muzikale elementen laten meewegen. Wat vind je van dit
initiatief?
Uitstekend. Verbindingen met andere kunstvormen is belangrijk om verdieping aan je programmering te geven.
Zou dit ook ingevoerd moeten worden
tijdens reguliere bondswedstrijden?
Wat mij betreft graag. Maar dan zou het ook
goed zijn om de jury uit te breiden met deskundigen uit andere kunstdisciplines.

meedenken en te experimenteren met het artistieke proces, zoals bijvoorbeeld het samenstellen
van concertprogramma’s. We drukken (jonge)
mensen veel te veel in een keurslijf, omdat we
het zelf ons hele leven al zo doen. Dat is geen
criterium. Ze moeten een eigen bijdrage kunnen
en mogen leveren. En er moet niet alleen naar ze
geluisterd worden, maar ook iets gedaan worden
met hun ideeën en voorstellen. Zo worden ze
creatief en intellectueel eigenaar.

Muziekles keert steeds meer terug in het
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Door aan te sluiten bij die muzieklessen. Door je
als orkest te laten zien en horen op de scholen en
een aantrekkelijke partij te vormen voor scholen,
ouders en kinderen.

Hoe zie je de toekomst van de 		
blaasmuziek?
Als we buiten de gebaande paden durven gaan
en niet vasthouden aan hoe we het tot nu toe
hebben gedaan, kunnen we pas nieuwe wegen
verkennen. Dan zien we vanzelf wat er gebeurt.
En vooral zorgen dat we die veranderingen niet
aan de tekentafel bedenken en opleggen. Niet als
dirigenten en niet als muziekbonden. Je eigen
geluid zo laten klinken dat er ruimte overblijft
voor het geluid van anderen. Dan wordt die
ruimte vanzelf ingevuld met iets moois.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen verhogen?
Door jonge muzikanten veel meer zelf te laten

Wat zijn je ambities als dirigent?
Mezelf blijven ontwikkelen. Niet alleen muzikaal, maar ook als mens.

Ook voor de lagere divisies?
Misschien wel juist voor de lagere divisies.

COLOR GUARD NIEUWS

Slag & Vlag verbindt
muziek en zorg
Tijdens de indoorcompetitie van Color Guard Nederland betreden voor het eerst
mensen met een verstandelijke beperking de wedstrijdvloer. CGN wil hiermee
een maatschappelijke verbinding leggen met medeburgers met een beperking.
Zorginstelling Philadelphia uit Amersfoort heeft het project geadopteerd. Zowel
CGN als Philadelphia hoopt dat het initiatief overslaat naar muziekverenigingen
en andere zorginstellingen.
TEKST: ONZE REDACTIE

Esther Primowees, directeur Expertise en
Onderzoek van de stichting Philadelphia
Zorg, legt uit wat muziek doet bij mensen met
een verstandelijke beperking. “Het heeft een
zeer gunstige uitwerking op lichaam en brein.
Muziek is een mooie manier om je emotioneel
te uiten, te ontladen maar ook om op te laden en
energie op te doen. Het oefenen en toewerken
naar een prestatie geeft veel zelfwaardering en
waardering van anderen. Zelfwaardering is een
voorwaarde om te komen tot weerbaar gedrag in
een maatschappij waar zij gezien hun beperking
kwetsbaar kunnen zijn. Voor ieder mens is het
belangrijk om positieve ervaringen op te doen.
Het applaus dat hen te wachten staat, zullen ze
niet snel vergeten.”
Onder de projectnaam Phila Slag & Vlag maken
een color guard en een slagwerkgroep van
mensen met een verstandelijke beperking hun
opwachting tijdens de contest in Leeuwarden op
10 maart en de Championships in Eindhoven
op 24 maart. Beide groepen met ieder ongeveer
zestien deelnemers zijn onder leiding van een
team van instructeurs en begeleiders aan de slag
gegaan met de voorbereidingen. De landelijke
zorginstelling Philadelphia financiert Phila
Slag & Vlag vanuit het programma Philala dat
cliënten op allerlei manieren in contact brengt
met muziek.
“Philala is een prachtig concept, dat met Slag
& Vlag een mooi project kan toevoegen aan

de lijst van leuke en belangrijke activiteiten”,
zegt Jelle Roeper, ambassadeur van CGN en
mede-initiator van Phila Slag & Vlag. “De effecten van muziek, zowel actief als receptief, zijn
indrukwekkend. CGN wil de maatschappelijke
horizon verbreden. Zo kwamen we al snel tot dit
fantastische idee. Zonder het enthousiasme en
de hulp van de lokale zorgverleners was het niet
geworden wat het nu is.”
Phila Slag & Vlag loopt van januari tot en met
maart 2018. Na afloop wordt bekeken of het project op bredere schaal kan worden voortgezet.
CGN heeft met dit initiatief het voortouw genomen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat
reguliere muziekverenigingen (ook uit andere
sectoren) de handdoek oppakken door speciale
teams voor mensen met een beperking op te zetten. Vanuit de hoek van de zorg is er al bredere

belangstelling. Naast cliënten van Philadelphia
doen ook cliënten van Talant en JP van den Bent
mee. Muziek verbindt dus ook zorginstellingen. “Dat heeft een groot voordeel”, legt Esther
Primowees uit. “Zo kunnen we profiteren van elkaars talenten en expertise. Het is belangrijk dat
we schotten en muren tussen zorginstellingen
afbreken en juist samen optrekken. Als we tot
een grote groep deelnemers kunnen komen, is
de kans op voorzetting van het initiatief groter.”
Volgens Esther is ook het positieve effect voor
de deelnemers groter wanneer er meer mensen
bij betrokken zijn. “Het is waardevol dat cliënten
kennismaken met zoveel nieuwe mensen. Niet
alleen met andere personen met een verstandelijke beperking maar ook met de vele vrijwilligers en mensen uit de organisatie. De vele
nieuwe ontmoetingen zijn verrijkend.”
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Sint Bavo: 175 jaar
verbindende schakel in Nuth
Feest in het Limburgse Nuth. De koninklijke harmonie Sint Bavo vormt al
175 jaar de verbindende schakel in de lokale gemeenschap.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING SINT BAVO

Sponsors heetten twee eeuwen geleden begunstigers. Het waren veelal notabelen die zich naar
buiten toe ook graag als zodanig profileerden.
Binnen het verenigingsleven werden ze flink
in de watten gelegd. Zo ook bij de harmonie in
Nuth. Bij de viering van het jaarfeest was het een
goed gebruik om de begunstigers en genodigden
na de Heilige Mis te vergasten op een koffietafel.
In het archief van de vereniging is het kassabonnetje van zo’n ‘after-party’ bewaard gebleven. Het
geeft een indruk van het bourgondische leven in
die tijd. Behalve dat er rijkelijk wijn, jenever en
bier vloeiden, verorberden de tachtig genodigden onder andere 36 kilogram ham en 26
kilogram rundvlees en gingen honderd sigaren
in rook op. Een goede relatie met de elite van
het dorp mocht wat kosten. De penningmeester
tikte vlotjes 65 gulden af voor het feest.
De harmonie van Nuth is in 1843 opgericht.
Een aantal muzikanten uit Nuth speelde destijds
bij harmonie De Nederlanden in het naburige
Amstenrade. Ze namen het voortouw om ook
in eigen dorp een muziekkorps op de been te
brengen. Het gros van de muzikanten van het
eerste uur bracht zijn eigen instrument mee.
Alleen een grote trom en cymbalen werden uit
de clubkas betaald. En natuurlijk het vaandel.
Want in Limburg geldt: zonder vaandel, geen
muziekkorps. “De harmonie is een belangrijk
bindend element in de samenleving”, zegt
pr-functionaris Ger Cremers. “Dat doen we door
het aanbieden van muzikale ontspanning aan de
leden, het opluisteren van lokale activiteiten, de
organisatie van muzikale activiteiten, ondersteuning van activiteiten van andere verenigingen
en het aanbieden van muziekscholing aan de
basisschooljeugd.” Het tweejaarlijks hoogtepunt
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op de activiteitenkalender van de vereniging is
het themaconcert. Dit evenement is in de plaats
gekomen van deelname aan de bondswedstrijden. Cremers: “Omdat de inspanningen en
kosten - met name voor het inhuren van een
aanzienlijk aantal inleenkrachten - voor deelname aan het bondsconcours hoog zijn, heeft onze
vereniging besloten niet meer op concours te
gaan. Als alternatief wordt om de twee jaar een
themaconcert voor de gemeenschap in Nuth
georganiseerd.”
De vereniging bestaat uit 42 spelende leden en
negen leerlingen. Om jonge aanwas te werven
organiseert de harmonie blokfluitopleidingen
voor leerlingen van de basisschool. Vorig jaar
kregen 28 blokfluitertjes een diploma voor
de afronding van deze opleiding. Ze kunnen
vervolgens een scala aan muziekinstrumenten

uitproberen voor een vervolgopleiding. “Door
modernisering van het repertoire en open te
staan voor hun wensen wil de harmonie aantrekkelijk blijven voor jongeren”, zegt Cremers,
“Ook willen we met onze activiteiten inspelen
op de samenleving en meer samenwerken met
muziekverenigingen in de omgeving. Daarbij
proberen we tradities zoveel mogelijk in stand
te houden.”
De festiviteiten rond het 175-jarig bestaan starten op 21 april met het jubileumconcert. Van 23
tot en met 25 november is het jubileumweekend
met brassensemble Koperpoets, het evenement
Nuth’s Got Talent, workshops en een koffieconcert. In het najaar is in het gemeentehuis
van Nuth een overzichtstentoonstelling over de
geschiedenis van de harmonie te zien.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Voorjaarsconcoursen blaasorkesten
De voorjaarswedstrijden komen er aan. In Friesland en Gelderland betreden de volgende
maand 25 blaasorkesten de concoursarena.
TEKST: ONZE REDACTIE

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) houdt zaterdag 10 maart een concertconcours in De Lawei in Drachten. Voor de
wedstrijd hebben vijftien orkesten ingeschreven.
De uitvoeringen worden beoordeeld door Jan de
Haan, Luuk Tuinstra en Durk Lautenbach.
Een week later staan in de Hanzehof in Zutphen
tien orkesten aan de start van het concertconcours van de Muziekbond Gelderland-Flevoland. Achter de jurytafel zitten Rob Goorhuis,
Dick Bolt en Jouke Hoekstra.

Concertconcours OMF
DATUM: zaterdag 10 maart.
LOCATIE: De Lawei Drachten.
FESTIVAL: Beyers Naudé Leeuwarden.

VIJFDE DIVISIE: brassband: Speelt Wel
Suwâld; fanfare: Excelsior Oudebiltzijl.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Looft den Heer
Boornbergum; Prins Hendrik Scheemda; brassband: Westersweach Kollummerzwaag Westereen; Soli Deo Gloria Rinsumageest; Immanuël
Uithuizermeeden.
DERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior
Ouwsterhaule; Ons Genoegen Marsum;
Concordia Elburg; brassband: Looft den Heere
Wirdum; Looft den Heer Beetgumermolen.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Oranje
Grootegast.
CONCERTDIVISIE: brassband: Amsterdam Brass Amsterdam.

The Wagon Trail

Concertconcours MBGF
DATUM: zaterdag 17 maart.
LOCATIE: De Hanzehof Zutphen.
FESTIVAL: fanfare: De Wieden Wanneperveen.
VIJDE DIVISIE: fanfare: EMOS Daarle.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Sint Gregorius
Giesbeek.
DERDE DIVISIE: fanfare: Door Eendracht
Sterk Hedel.
TWEEDE DIVISIE: brassband: Brassband
Amersfoort; fanfare: Symphonia Hoogblokland; harmonie: Crescendo Drachten.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Euphonia
Wilsum; Soli Deo Gloria Ommen; harmonie:
Studenten Harmonie Orkest Twente Enschede.

Leon Vliex

De Emigrant Trails (emigrantenroutes) werden tussen 1830 en 1870 gebruikt door de emigranten
uit het oosten van de Verenigde Staten. Deze kolonisten maakten de reis westwaarts
(A Westbound Journey) op zoek naar land, goud, vrijheid of religie. De kolonisten reisden in
groepen van 10 tot 100 personen en het meest gebruikte vervoermiddel was de huifkar.
The Wagon Trail is een sfeerimpressie van deze reis.

Vide Cor Meum

Patrick Cassidy - arr. Patrick Letterle

Vide Cor Meum is een opera-aria door Patrick Cassidy geschreven voor de soundtrack van
de film Hannibal. Deze betoverende muziek vervult een centrale rol in de plot van het verhaal.

Gaia

Aldous B. Andy Clarkson - arr. Steven Walker

Gaia is geschreven en gezongen door de Nederlandse multi-instrumentalist Valensia
(artiestennaam van Aldous Clarkson). Het nummer is in 1993 uitgebracht en werd een grote hit.
Bijzonder is dat hij voor dit lied alle instrumenten zelf bespeelde.

uitgeverij met een warm hart voor de fanfare
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Musidesk: eldorado
voor iedere muzikant
Musidesk Rijnbrink is informatiespecialist op het brede vakgebied van de muziek.
De dienstverlening richt zich met name op bibliotheken, muziekverenigingen,
muziekscholen, ensembles en dirigenten. Niet alleen in Gelderland en Overijssel,
maar in heel Nederland én daarbuiten. Maar wist u dat ook individuele muzikanten kunnen putten uit de gigantische collectie bladmuziek, literatuur, dvd’s en
cd’s van Musidesk?
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING MUSIDESK/FV MEDIA PRODUCTIES

genre. In een flits verschijnen de titels van de
werken die aan de zoekopdracht voldoen op
het scherm.
De muziekuitleenservice van Musidesk Rijnbrink in Arnhem is niet alleen voorbehouden
aan orkesten of verenigingen. Met een persoonlijk lidmaatschap is de enorme collectie bladmuziek ook voor iedere individuele muzikant
toegankelijk. “Voor orkesten en verenigingen
is het vaak heel vanzelfsprekend dat er op
de lessenaars werken staan die bij Musidesk
vandaan komen”, legt adviseur Anne Marie
Roetgerink uit. “Maar weinig mensen realiseren
zich dat ze ook persoonlijk lid kunnen worden
bij Musidesk.” Met een persoonlijk lidmaatschap
kan iedereen toegang krijgen tot de enorme
collectie van 60.000 items (bladmuziek, cd’s,
muziekdvd’s en muziekliteratuur) voor solisten
Musidesk is specialist op het gebied van de
hafabramuziek.

Op zoek naar een geschikt werk voor je
toelatingsexamen voor het conservatorium,
je deelname aan een solistenconcours of om
met een ensemble het huwelijk van een vriend
of vriendin muzikaal te omlijsten? Surf naar
www.musidesk.nl, klik het tabblad
catalogus aan en kies via de filterpagina de
gewenste bezetting, moeilijkheidsgraad of
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Musidesk-collectie omvat 90.407 items
De kaartenbak van Musidesk omvat in totaal 90.407 items. De collectie bestaat uit complete orkestsets (partituur met partijen), partituren, bladmuziek voor solisten en kleine ensembles, methodes, speelstukken, etudes,
muziekliteratuur, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Behalve hafabra-muziek behoren ook klassiek, pop, jazz, film, musical
en opera tot de genres. Het aanbod bevat muziek voor de bezettingen harmonie, fanfare, brassband, accordeonorkest, symfonieorkest, bigband, strijkorkest, blaaskapel, drumfanfare en salonorkest, alsmede voor ensembles
bestaande uit koperblazers, houtblazers, slagwerkers, strijkers en toets- en snaarinstrumenten. Solostukken zijn te
leen voor alle denkbare instrumenten van balalaika tot bandoneon en van didgeridoo tot schalmei.

en kleine ensembles en ruim 8.000 partituren.
“Eigenlijk kan ieder individu of ensemblelid dat
instrumentale of vocale muziek beoefent bij ons
terecht”, vervolgt Roetgerink. “Ze kunnen zelf
hun eigen muziek uitzoeken om te spelen of te
studeren. Maar ook docenten die op zoek zijn
naar methodieken, voordrachtstukken of etudes
kunnen met dit persoonlijk lidmaatschap hun
leerlingen binnen hun eigen muzikale smaak en
belevingswereld van repertoire voorzien.”
Sinds begin vorig jaar vervult Musidesk een centrale rol bij de aanschaf en distributie van bladmuziek voor bibliotheken in heel Nederland.
Via de Landelijke Dienstverlening Bladmuziek
(LDB) regelt Musidesk de inkoop van nieuwe
muziek, het catalogiseren van nieuwe items
tot en met plastificering van de omslag. Via de
uitgeverijen ontvangt Musidesk informatie over
nieuwe uitgaven. De selectie van aan te schaffen
titels, die vroeger door iedere muziekbibliotheek afzonderlijk gebeurde, wordt nu volledig
overgelaten aan Musidesk die daar gespecialiseerde kennis voor in huis heeft. Van de circa
25 muziekbibliotheken in Nederland werken
er 21 op deze manier samen met de in Arnhem
gevestigde uitleenservice. Met haar uitgebreide
collectie van orkestwerken en solo-instrumenten is Musidesk specialist op het gebied van de
hafabramuziek. Roetgerink: “Veel bladmuziek-

Adviseur Anne Marie Roetgerink: “Ieder individu kan bij ons terecht.”

Archiefrekken vol bladmuziek in de bibliotheek van Musidesk.

collecties staan onder druk. Het is een mooi,
bijzonder product dat al decennia een vaste plek
heeft in veel bibliotheken. Tegelijkertijd is er
ook specialistische kennis voor vereist en is deze
service gericht op een heel specifieke doelgroep.
Voor steeds meer bibliotheken begint die combinatie te wringen. De centrale dienstverlening
van LDB ontzorgt de muziekbibliotheken. De
bladmuziekcollecties blijven aantrekkelijker
door ze regelmatig van nieuwe titels te voorzien.”
De titelgegevens van alle nieuwe LDB-bladmuziek zijn opgenomen in de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) waaraan alle bibliotheken met hun eigen catalogus gekoppeld zijn.
Hierdoor is het voor bibliotheekgebruikers
mogelijk ook bladmuziek te vinden en te
reserveren die niet bij de ‘eigen bieb’ in bezit is.
Van de hierbij aangesloten bibliotheken heeft
Musidesk de meest omvangrijke hafabra-orkestcollectie en een zeer uitgebreide verzameling solowerken voor blaasinstrumenten. “Met
de gecentraliseerde aanschafselectie kunnen
beschikbare budgetten doelmatiger worden
benut om gezamenlijk een breed aanbod te
behouden”, vult Roetgerink aan. “Een ander

positief gevolg van deze krachtenbundeling is
dat we nieuwe aanwinsten tegen een hoge inkoopkorting tot wel 45 procent bij leveranciers
kunnen verkrijgen.”
De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap is 20 euro per jaar. Het leengeld bedraagt
5 euro voor een partituur en 1,50 euro per
uitlening voor een cd, dvd, bladmuziek en
literatuur. Voor aanvragen uit externe collecties
kunnen afwijkende tarieven gelden. Bovendien
kan elk Musidesk-lid een aanschafverzoek
indienen wanneer een gewenst werk nog niet in
de Musidesk-collectie te vinden is. Wanneer het
werk ook niet in andere collecties beschikbaar
is, wordt het verzoek ter beoordeling voorgelegd
aan een van de adviseurs waarna het mogelijk op
aanvraag aangeschaft wordt.

Voor meer informatie over een persoonlijk lidmaatschap bij Musidesk kunt u contact opnemen met
adviseur Anne Marie Roetgerink, tel.: 088 19 70
306; e-mail: annemarie.roetgerink@rijnbrink.nl. Voor
meer algemene informatie: www.musidesk.nl.
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Muzikale Revolution met
drumloops en laserlicht
In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een
bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor de theatershow Revolution
waarmee brassband Altena Brass uit Andel zaterdag 31 maart tijdens het paasconcert in Hank het medium brassband presenteert in een verrassende setting.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING MARCEL VAN WENSEN / FV MEDIA PRODUCTIES

De brassbandscene vormt zonder twijfel de
meest competitieve discipline in de amateurmuziek. Maar strijden om punten en prijzen is wat
Altena Brass betreft niet de enig zaligmakende
vorm van musiceren. Er is meer tussen hemel en
aarde dan het aan de dag leggen van acrobatische
virtuositeit in gruwelijk moeilijke muziekstukken die zwart staan van de noten. De intentie van
muziek maken is per slot van rekening niet juryleden verblijden maar publiek een fijne avond
bezorgen. Altena Brass deed daar in de loop van
de jaren met vallen en opstaan de nodige ervaring mee op. De band uit het Land van Heusden
en Altena in de provincie Noord Brabant is in
1999 opgericht met als doel om het medium
brassband te promoten bij een breed publiek.
In de kortst mogelijke tijd plaatste de club zich
voor de kampioensdivisie. Maar door deelname
aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) en andere concoursen kwam
die oorspronkelijke doelstelling in de knel.
“Concertoptredens in series zoals Verrassende
Ontmoetingen, Premier Brass, Blazen in de
Beurs en HRFSTWND sloten meer aan bij het
doel om het medium brassband onder de aandacht te brengen bij een breed publiek”, vertellen
Jos Mulkens en Henk van de Meulen. Zo hinkte
de band een tijdje op twee gedachten. Inmiddels
ligt de focus op de primaire missie. Een jaarlijks
toetsmoment om de kwaliteit stabiel te houden
is prima en als daar voor gekozen wordt gaat de
band er ook helemaal voor. Maar het promoten
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Solist Marcel van Wensen: “We hopen dichter bij het origineel te komen.”

van de brassband met aansprekende programmeringen staat op nummer één. Geïnspireerd
door het succes van de deelname aan het entertainmentfestival Grandprix van Birmenstorf in

Zwitserland ontwikkelt Altena Brass sinds 2014
ieder jaar een theatershow waarin het publiek op
een verrassende manier kennis maakt met het
fenomeen brassband. “Van onze deelname in

Brassband Altena Brass boort nieuwe muziekstijlen aan.

Zwitserland hebben we geleerd wat werkt en niet
werkt bij het publiek en hoe je een programma
opbouwt”, zegt het tweetal. “Behalve dat het erg
leuk is om te doen, reageerde ook het publiek er
bijzonder goed op. Zo vatten we het plan op om
een verdienmodel te gaan ontwikkelen op basis
van succesvolle shows.”
Na America in Black in 2014, Swiss Time in 2016
en Space Chords! in 2017 presenteert Altena
Brass zaterdag 31 maart in ‘t Uivernest in Hank
de nieuwe show Revolution. Voor de pauze wordt
met onder andere Spectrum (Gilbert Vinter),
Brilliant (J. Ord Hume) en De Profundis (Arvo
Pärt arr. Waldo van Wijk) en Kick-Start (Joop
van Dijk) de evolutie in de brassbandmuziek
geschetst. Na de pauze doet Altena Brass er nog
een schepje bovenop door voor de brassbandwereld nieuwe muziekstijlen zoals hiphop-brass
en dance aan te boren. In deze arrangementen
van Joop van Dijk worden de koperklanken door
slagwerksolist Marcel van Wensen aangevuld met
live-loops, digitale effecten, bijzondere elektronische instrumenten en voor de brassbandwereld
nieuwe en verrassende geluiden. In Hymn of Axciom (Vienna Teng, arr. Waldo van Wijk) gaat de
gastsolist een duet aan met principal Marlies van
Mil. “De combinatie van aantrekkelijke programma’s, uiteraard goed uitgevoerd en ondersteund
met mooie visuals of een verhaallijn en technische
ondersteuning met licht en geluid, spreekt veel
mensen aan. De shows zijn succesvol omdat ze
een snaar raken bij het publiek”, zeggen Mulkens
en Van der Meulen, die beiden lid zijn van de
commissie die de theatershow in de grondverf zet.
Dat Altena Brass met dit concept succesvol aan

de weg timmert, bleek vorig jaar toen de band het
Surventobrass Festival in Surhuisterveen won. Bij
dit evenement worden de deelnemers niet alleen
beoordeeld op muzikaliteit, maar ook op aspecten zoals programma-opbouw en entertainment.
Het brainstormproces om tot een show te komen
vindt plaats in een speciale commissie. “Daarbij
maken we gebruik van allerlei cd-opnames of
voorbeeldfilmpjes op YouTube. Zo laten we ons
regelmatig inspireren door de showwedstrijden
van drum- and buglecorps uit Amerika. Ook roepen we de hulp in van René Ranzijn als regisseur.
Hij is choreograaf en een bekend gezicht in de
Nederlandse show- en marchingwereld.”
Met de theatershow Revolution wil de band
antwoord geven op vragen die veel blaasorkesten zichzelf stellen. Waar moet het heen met
de blaasmuziek? Wat wil het publiek horen en
kunnen wij dat bieden? Heeft de kunstvorm
blaasmuziek bestaansrecht? Toch wil Altena
Brass niet pretenderen de wijsheid in pacht te
hebben om met deze show de blaasmuziek in
een klap toekomstbestendig te maken. “Het
zou zeer arrogant zijn om dat voor de hele
blaasmuziekwereld te bepalen. We blazen een
heel bescheiden partij mee in het geheel en zijn
ons daar terdege van bewust. We willen alleen
vanuit onze eigen achtergrond en ervaringen een
mogelijke optie presenteren. Zoals wij leren van
orkesten uit onze omgeving, hopen we dat andere orkesten mogelijk ook geïnspireerd raken
door onze ideeën. We willen laten zien dat onze
shows goed aanslaan bij een breed publiek.”
Behalve tijdens het paasconcert op 31 maart in
Hank is Revolution zaterdag 26 mei ook te ziet op

het Spanjaardsgatfestival in Breda. Op 30 juni is
de show in theater De Lievekamp in Oss onderdeel van het Masterexamen van solist Marcel van
Wensen aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Van Wensen begon zijn loopbaan
bij slagwerkgroep Avant-Garde in Klundert. Met
de toevoeging van elektronica wil hij zijn achtergrond als slagwerker verbreden. “Blaasorkesten
doen ontzettend hun best om aansluiting te
vinden bij bestaand maar ook nieuw publiek. Dat
proberen ze onder andere door populaire muziek
te spelen. Maar hoe goed de arrangementen ook
zijn, doordat de originele elektronische geluiden
ontbreken blijft de sound toch heel anders dan het
publiek het van het origineel kent. Door nieuwe
bewerkingen te maken waar deze geluiden wel in
terugkomen, hopen we dichter bij het origineel te
komen”, zegt Van Wensen over zijn rol. Hij gelooft
er heilig in dat Altena Brass met de ingeslagen
weg een breder publiek aantrekt. “Het publiek
wordt de afgelopen jaren tijdens concerten van
blaasorkesten al steeds meer getrakteerd op
filmbeelden en lichteffecten. De stap die Altena
Brass nu zet maakt concerten nóg interessanter
om bij te wonen. De inspiratie voor Revolution
is onder andere gevonden in de Ibiza Prom in
de Royal Albert Hall in London: een klassiek
symfonieorkest, dancemuziek, dj’s en lasershow
samen. Mensen juichen, klappen en bewegen mee
op de muziek. En waarom ook niet? Muziek is niet
alleen gemaakt om te absorberen, maar ook om te
beleven. Dat zal ook de jeugd meer aanspreken.”

Informatie: www.altenabrass.nl.
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‘Hier kun je wat
meer los gaan’
Het programmaboekje van het NK Majorette wordt ieder jaar dikker. Ruim 300
solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen sloten in Meppel en Waalwijk het
wedstrijdjaar 2017 af met de strijd om de nationale titels. Voor het eerst streden
ook leden van verenigingen van de Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB) op
KNMO-onderdelen mee om de prijzen.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

“Poeh”, blaast Chayenne Rombouts uit van haar
optreden. “Voel eens hoe mijn hart tekeer gaat”,
zegt ze tegen haar clubgenootjes die tijdens haar
optreden aan de rand van de wedstrijdvloer voor
haar duimden. Chayenne is best wel al een tijdje
actief als twirler. Toch doet ze pas voor de eerste
keer mee aan de Nederlandse kampioenschappen van de KNMO. De 13-jarige twirler komt uit
voor het Rotterdamse Twirl Team. Deze club is
geen lid van de KNMO, maar aangesloten bij de
Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB). Tussen
beide landelijke organisaties bestaat sinds vorig
jaar een samenwerkingsverband. Dat partner-
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schap biedt KNMO-leden de kans om deel te
nemen aan specifieke wedstrijdonderdelen van
de NTSB en omgekeerd. Chayenne start bij de
KNMO in de categorie Jeugd 3-basis-Artistiek
Programma. “Je kunt het vergelijken met het
onderdeel freestyle solo bij de NTSB”, legt ze uit.
“Het verschil is dat bij de NTSB het accent op
de twirlaspecten ligt, terwijl bij de KNMO ook
show, dans en bewegen aandacht krijgen.” Op
het eerste gezicht ontlopen de beide onderdelen
elkaar niet veel. Maar uit de woorden van Chayenne maken we op dat het psychologisch wel
degelijk een groot verschil uitmaakt. “Deelname

bij de KNMO is minder stressvol”, zegt ze. “De
prestatiedruk is lager. Je hoeft minder bang te
zijn dat de twirltechnieken mislukken. Je kunt
hier wat meer los gaan.”
KNMO en NTSB richten zich in feite op twee
totaal verschillende doelgroepen. En juist daarom sluiten ze naadloos op elkaar aan. Terwijl de
NTSB vooral mikt op de top van de twirlwereld,
zet de KNMO in op een zo breed mogelijke
doelgroep. Door op elkaars wedstrijden over
en weer wedstrijdonderdelen van elkaar aan
te bieden krijgen KNMO-leden de kans om
zich specifiek op twirl gerichte onderdelen te
ontwikkelen. De NTSB hoopt op haar beurt uit
de brede basis van de KNMO de vijver voor het
aantrekken van twirltalenten te vergroten. Een
win-winsituatie voor beide organisaties.
Afgelopen jaar ging de proef van start met de
samenvoeging van elkaars wedstrijdkalenders
tot één groot landelijk wedstrijdcircuit. Tijdens
wedstrijden van de KNMO werden NTSB-onderdelen aangeboden, terwijl tijdens wedstrij-

den van de NTSB tevens KNMO-onderdelen op
het programma stonden. KNMO-leden kunnen
dus tijdens een NTSB-wedstrijd meedoen aan
KNMO-categorieën, maar mogen ook inschrijven voor NTSB-onderdelen. Het omgekeerde
is uiteraard ook mogelijk. Ingrid Diender,
voorzitter van het KNMO-kernteam majorette,
is positief over de samenwerking. “Bij beide organisaties is nu plek voor iedereen. Zowel voor
ambitieuze sporters die de absolute top willen
halen en bereid zijn om daar alles voor te doen,
als voor meiden die met een uurtje training per
week met deze sport bezig willen zijn. Doordat
ze in gecombineerde wedstrijden naast elkaar op
de wedstrijdvloer in actie komen, trekken ze zich
aan elkaar op. Van deze kruisbestuiving wordt
iedereen beter.”
Trainster Caroline Klompenhouwer van het
Rotterdamse Twirl Team is met een stevige
afvaardiging naar Waalwijk afgereisd om deel te
nemen aan het NK. Ze heeft ook nog een groep
meiden meegenomen om kennis te maken met
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de sfeer bij de KNMO-wedstrijd. “Ze hebben
nu al aangegeven dat ze volgend jaar ook willen
meedoen”, zegt ze. Caroline merkt op dat het
wedstrijdgebeuren bij de KNMO toegankelijker
is. “Er worden minder strikte eisen gesteld aan
de twirltechnieken. Leden van de NTSB krijgen
daardoor de ruimte om zich wat meer geleidelijk
te ontwikkelen. Ze hoeven niet meteen op het allerhoogste niveau te presteren, maar kunnen dat
nu ook stapsgewijs doen. Meiden van de KNMO
daarentegen bieden we nu de kans om zich als
majorette verder te ontwikkelen tot twirler. Het
is belangrijk dat alle deelnemers, op welk niveau
dan ook, perspectief hebben. Als dat niet het
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geval is, raken ze wellicht verloren voor de sport.”
The Fantacy Kids uit Rucphen en Les Fleurs uit
Stampersgat deden afgelopen jaar met diverse leden tijdens wedstrijden van de KNMO
mee aan NTSB-onderdelen. De coaches Alma
Veldhuis en Diana Lips vertellen dat die combinatie een enorme stimulerende werking heeft
teweeggebracht, ook bij de overige leden van de
clubs. Alma: “Meteen nadat ik van deze samenwerking hoorde, heb ik enkele leden benaderd
of ze hieraan wilden meedoen. In eerste instantie
waren ze niet erg enthousiast. Maar nu ze er
eenmaal aan geproefd hebben, vinden ze het erg
leuk. Ze zien het leren van de twirltechnieken als
een uitdaging.” Beide trainsters constateren dat
het niveau van deze meiden gestegen is. Diana:
“Ze hebben het afgelopen jaar echt vooruitgang

geboekt. Dat werkt ook door naar jongere leden.
Ze zien waar oudere clubgenoten mee bezig zijn
en raken ook geïnteresseerd.” De coaches zijn
ervan overtuigd dat de samenwerking op den
duur vruchten gaat afwerpen. “Bij de KNMO
zijn best wel meiden die voor het twirlen willen
gaan. Door de samenwerking met NTSB komen
ze er eerder mee in aanraking. Zo kunnen ze zich
aan anderen optrekken.”
De positieve reacties uit het werkveld zijn
voor de KNMO en de NTBS aanleiding om
de samenwerking in 2018 voort te zetten en te
intensiveren.

Voor de uitslagen zie de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.

Muzikaal welkom
voor nieuwkomers
Een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland. Dat is wat Orkest Orventus zondag 15 april
met het concert Common Ground in de Concertzaal Tilburg wil bieden. De reguliere concertbezoekers worden uitgenodigd om niet alleen een kaartje voor henzelf te kopen, maar ook een
ticket voor een of meerdere vluchtelingen te doneren.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING ORKEST ORVENTUS

Met dit project wil Orkest Orventus vluchtelingen en asielzoekers in de regio Noord-Brabant
een ontspannen muzikale middag bezorgen. Het
concert wordt georganiseerd in samenwerking
met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, het
Syrisch vluchtelingenorkest Suryana en het
Bisdom van Breda. Vanuit diverse azc’s rijden
bussen om vluchtelingen naar de Concertzaal te
vervoeren. “Muziek verbindt en is van alle culturen”, vertelt Sanne van de Ven, bestuurslid communicatie en pr. “We hopen op een inspirerende
middag met een mix van publiek van reguliere
bezoekers en nieuwkomers, waarin persoonlijke
ontmoeting en wederzijdse kennismaking tussen diverse (muziek)culturen centraal staat.”
Orventus hoopt dat het aandeel reguliere concertbezoekers en nieuwkomers fiftyfifty is. Ook
in de aanloop naar en na afloop van het concert
is er ruimte voor persoonlijke ontmoeting. Zo
is in de voorbereiding een repetitiedag gepland
waarop leden en vrienden van Orkest Orventus
tijdens een workshop kunnen kennismaken
met de Arabische volksdans Dabke. Ook komt
het Syrische vluchtelingenorkest Suryana, een
traditioneel muziekgezelschap bestaande uit
ruim twintig jonge vluchtelingen in de leeftijd
van 12 tot 22 jaar, op de repetitiedag kennismaken met de blaasmuziekcultuur. Na afloop van
het concert is er een informele ‘nazit’ met open
podium, hapjes en drankjes uit verschillende
culturen en muziek van het orkest Suryana. Van
de Ven: “Orkest Orventus wil met dit project
nadrukkelijk inzetten op de relatie tussen kunst
en samenleving. Met zowel de muzikale als de
persoonlijke ontmoeting willen we een bijdrage

leveren aan de integratie en de sociale inbedding van nieuwkomers in onze provincie. We
willen de kracht van muziek benutten om de
sociale cohesie en de leefbaarheid in Brabant te
bevorderen.”
Ook beoogt het orkest met het initiatief het
Brabantse cultuursysteem te versterken. Door
de grote stroom nieuwkomers verandert de
samenstelling van de Brabantse bevolking in
hoog tempo. Naast sociale inbedding is ook
de culturele inpassing van nieuwkomers van
belang. Anderzijds kan de lokale cultuur door invloeden vanuit andere culturen verrijkt worden.
“We willen enerzijds bijdragen aan de integratie
van nieuwkomers in onze provincie en anderzijds aan een toekomstbestendig cultuursysteem

waarin plaats is voor zowel het traditionele
Brabantse culturele erfgoed als voor invloeden
vanuit de nieuwe culturen in onze samenleving.”
Met het programmeren van originele blaasmuziek blijft Orkest Orventus ook tijdens dit
bijzondere project trouw aan zijn principes. Met
Hajj (Stephen Melillo), Belkis, Regina di Saba
(Ottorino Respighi), Hymn to a Blue Hour (John
Mackey), Non Potho Reposare (Hardy Mertens)
klinken werken van Westerse en niet-Westerse
componisten die gebaseerd zijn op de thema’s
migratie en ontmoeting. Na het vertonen van de
dans Dabke door het Syrische gezelschap, speelt
Orventus ook een gelijknamig werk van Kareem
Routom waarin deze dans centraal staat.
Informatie: www.orventus.nl.

Orkest Orventus verwelkomt nieuwkomers.
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Saint Martin: 125 jaar
oud, maar jong van geest
“Samen muziek maken, met anderen en voor anderen!” Dat is al 125 jaar de
missie van Société Saint Martin Fanfare de Stein.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING SAINT MARTIN

Société Saint Martin Fanfare de Stein. Zo’n naam
verzin je niet zomaar. Daar moet een speciale
aanleiding voor zijn. Dat is ook zo. Nadat de
zangvereniging De Rijzende Hoop wegens gebrek aan vocale kwaliteiten al na drie jaar kopje
onder ging, richtte een aantal Steindenaren op 3
januari 1893 een instrumentale muziekvereniging op. Zoals gebruikelijk in het katholieke zuiden kreeg de fanfare de naam van de patroonheilige van de parochie: Sint Martinus. Een jaar later
bood de Frans sprekende kasteelheer Eduard
Wauters de fanfare een drapeau aan. Vanaf dat
moment stapt het gezelschap als Société Saint
Martin Fanfare de Stein door het leven.
In de prijzenkast van de jarige vereniging
hangen twee nationale wimpels in de superieure
afdeling (eerste divisie). Een ander hoogtepunt was de deelname aan het internationaal
concours van de Union Grand-Duc Adolphe in
Luxemburg in 1955 waar het Fanfare de Stein als
eerste lukte om de maximale score te behalen.
Ook de diverse concertreizen staan met gouden
letters in de geschiedenisboeken geschreven.
Maar in Stein merken ze ook dat de wereld snel
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verandert. “In een omgeving van afnemende
publieke belangstelling voor de traditionele
hafabramuziek zoeken we proactief nieuwe
grenzen op, waarbij de beleving bij het publiek
centraal staat”, zegt voorzitter Martin Cremers.
“Hierdoor heeft de vereniging zich herontdekt
en heeft ook het publiek weer de weg naar onze
optredens gevonden.”
Het jubilerende fanfareorkest bestaat uit 39
spelende leden. In het jeugdorkest, dat samen
met de fanfare uit het aangrenzende Elsloo is
opgezet, spelen 15 muzikanten. De in 2016
heropgerichte slagwerkgroep telt zes leden.
Zo’n 20 jonge muzikanten zijn in opleiding.
Niet onbelangrijk: de fanfare kan bogen op
een ‘stille colonne’ van 2.500 donateurs die de
vereniging financieel een warm hart toedraagt.
Tijdens het Steinder Muziekpodium krijgen
alle jeugdige talenten de kans om zich aan
een breed publiek te tonen. Om de instroom
van leerlingen op peil te houden, wordt ieder
jaar samen met de Steinder basisscholen en
opleidingsinstituut Artamuse een jeugdproject
op touw gezet. Cremers: “Centraal staat het ple-

zier in muziek maken in een veilige en gezonde
muziekomgeving. De fun-factor wordt ook
gezocht in een gezellige sociale activiteit waarbij jong en oud samen en zonder instrumenten
met elkaar optrekken.”
Het beleidsplan Crescendo 2016-2020 vormt
het fundament voor de missie van de vereniging.
Daarbij zijn muzikale inspiratie, een gezonde
financiële basis en verbondenheid met de lokale
gemeenschap de pijlers. “De fanfare is een klein
maar heel belangrijk onderdeel van de lokale Steinder cultuurgemeenschap”, zegt Cremers. “De
vereniging neemt die opdracht graag aan en wil
er muzikaal voor anderen zijn. Onze fanfaremuziek als ultieme en mooiste vorm van samenzijn
en in verbinding staan met de maatschappij.”
Muzikale hoogtepunt van het jubileumjaar is het
dinerconcert in Italiaanse stijl met als titel Fanfare e Mangiare! op zaterdag 9 juni in Brasserie
Merode. Tijdens een avondvullend programma
met uitgebreid diner begeleidt het jubilerende
orkest diverse Limburgse topsolisten. Informatie: www.stmartin.nl/125jaar

BLAASMUZIEK NIEUWS

Ode aan markante bugelist
Sinus Abma (1924-2015) was een markante persoonlijkheid met een bewogen leven. Nadat hij moest
stoppen met bugelspelen, had het leven voor hem geen zin meer. Dat is het scenario van de compositie
Yn Ieren en Sinen van Jan de Haan. Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek brengt het werk zaterdag 17
maart (20.15 uur) in Theater Sneek in première.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING CMV HARMONIE

De bugelsolo in de inleiding verwijst naar Tallis’ Camon
van de Engelse componist Thomas Tallis (1505-1585).
Het was de favoriete koraalmelodie van Sinus Abma. Tot
zijn 86e speelde hij bugel. Bij fanfareorkest CMV Harmonie Sneek, het Fries Seniorenorkest en Gerrit Heeringa
Orkest. Zijn turbulente leven inspireerde Harmonie om
voor het eerst in haar 95-jarige geschiedenis een compositieopdracht te verstrekken.
Abma groeide alleen met zijn moeder op in het Friese
Burgwerd. Hij werkte in 1944 als verzetsstrijder mee
aan de wapendroppings bij Bolsward. Was fanatiek Fries
nationalist die zijn mening niet onder stoelen of banken
stak. Had een fascinatie voor kraaien. Zijn huwelijk met
Doete bleef kinderloos. Op de dag van hun vijftigjarig

huwelijk viel ze van de zoldertrap en overleed. De laatste
jaren sleet Sinus in een verzorgingshuis.
De mars-achtige passages in de compositie schetsen het
markante karakter van de hoofdpersoon. Het melancholische middendeel verklankt het vele verdriet dat op
zijn pad kwam. Het slot verbeeldt hoe de liefde voor de
fanfaremuziek hem met volle overtuiging (yn ieren en
sinen) op de been hield.
CMV Harmonie brengt de première tijdens een concert
met de popgroep De Kast en zanger Syb van der Ploeg.
Behalve de Kast-hits In Nije Dei, Wa’t ik bin en Eltse
grins foarby komen De bugel fan looft den Heer, Don’t
forget about me (Simple Minds) en Perhaps love (John
Denver) voorbij. Informatie: www.harmoniesneek.nl.
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FPO: fun voor en
door jeugd
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging
in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van het Fanfare Promotie Orkest
(FPO) uit Zuid-Holland.
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: AANLEVERING FPO

‘De fanfare is een unieke orkestvorm, een
eigentijds alternatief voor met name jongeren.’
Met deze missie richtte Stichting Streekfestival
in Bodegraven in 2012 het Fanfare Promotie
Orkest (FPO) op. Deze maand steekt het gezelschap voor de derde keer de landsgrens over
om bekendheid te geven aan de Nederlandse
fanfaremuziek.
Eind februari vertrekken muzikanten en dirigent
voor een zesdaagse concertreis naar Schotland.
De bevolking in en rond Edinburgh krijgt de
kans om kennis te maken met een ‘inheemse’
orkestvorm van de concertfanfare. Op het Britse
continent zijn voornamelijk brassbands en concertbands (harmonieorkesten) actief. “Het FPO
zet zich nadrukkelijk in om bekendheid te geven
aan de fanfare als Nederlands cultureel erfgoed”,
zegt Cora Blanken, initiatiefnemer van het eerste
uur en tenorsaxofonist in het orkest dat geleid
wordt door Lucienne de Valk.
De dames kennen elkaar al langer. Beiden zijn
betrokken bij de Stichting Streekfestival, een
organisatie die jaarlijks een muziekfestival voor
verenigingen organiseert. “Met dit festival bieden we regionale orkesten een podium om zich
te laten horen en te laten beoordelen door een
vakkundige jury.” Het Streekfestival is al 22 jaar
een succes en trekt ook deelnemers uit andere
provincies. “Het leuke is dat daardoor contacten
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Optreden in Alphen aan den Rijn.

ontstaan met muzikanten die benaderd kunnen
worden om mee te doen in het FPO.” Cora Blanken en Lucienne de Valk vatten in 2011 het plan
op om met een zelf samengesteld fanfareorkest
naar Oslo te reizen. “Een grote wens van Lucienne, waarbij ze met name jonge muzikanten een
kans wilde geven om op bijzondere locaties te
spelen”, blikt Cora terug.

De eerste trip naar Oslo in 2014 kende een lange
voorbereidingstijd. Subsidies voor buitenlandse
reizen zijn er nauwelijks. Om de eigen bijdrage
voor orkestdeelnemers te drukken, werden
originele muziekactiviteiten ontplooid. Cora
Blanken: “We zagen op tv het programma Maestro en dachten: ‘Dat kunnen wij ook!’” Dus was
het FPO in 2013 het maestro-orkest bij diverse

Het FPO tijdens de tournee door Estland.

lokale versies van het populaire programma in
Alphen aan den Rijn en Bodegraven waarbij
plaatselijke BN-ers streden om de hoogste eer.
Ook waren er try-outconcerten in het Arminius
in Rotterdam en in Museum Naturalis Leiden.
Tijdens het Kunst in de Kerk Concert in de kerk
van Kamerik lieten kunstenaars uit het Groene
Hart zich inspireren door de live-muziek van
het FPO. De opbrengst van de veiling van de ter
plekke gemaakte kunst ging grotendeels naar de
stichting om de allereerste concertreis te kunnen
bekostigen.
Voor elk project wordt een repetitieschema opgesteld waarbij ongeveer tien keer gerepeteerd
wordt. Het FPO kan daarvoor gelukkig terecht
in het Dorpshuis van Aarlanderveen waar
gebruik gemaakt mag worden van het slagwerk
van fanfare DSS Aarlanderveen. Lucienne de
Valk studeert met de FPO-muzikanten repertoire in van het niveau van de eerste en tweede
divisie. Aanmelden voor deelname heeft geen
zin, want plaatsing van de muzikanten gebeurt
uitsluitend op uitnodiging van de organisatie.
“Dat heeft niet alleen met het speelniveau te
maken. We vinden het ook belangrijk dat je in de
groep past en dat je weet dat er soms extra taken
van je verwacht worden”, legt Cora Blanken uit.
“Het kan maar zo gebeuren dat je bij gebrek

aan een lift bijvoorbeeld het complete slagwerk
naar de vijfde verdieping van een schoolgebouw
moet transporteren. Tja en dan is het samen uit,
samen thuis.”
Wat opvalt is dat er bij elke reis familierelaties te
vinden zijn in het orkest. Moeders met hun zonen
of complete gezinnen zijn geen uitzondering.
Tijdens de reis naar Estland (in 2016) ontstond
er zelfs een FPO-stelletje. “De variatie in leeftijd
is groot. In Edinburgh is de jongste deelnemer
16 jaar. De oudste is 60 jaar. Dat ben ik trouwens
zelf”, lacht Cora. “Je kunt je wel richten op de
jeugd, maar je merkt na twee edities toch ook dat
het een vaste kern is die meedoet. De jongeren
hebben wel een streepje voor als het gaat om de
verdeling van solo’s. We vinden het belangrijk
om hen uitdaging te bieden die ze misschien bij
de eigen vereniging niet of nog niet hebben. Zo
worden de partijen in de bugelsectie gerouleerd
en kent het orkest geen vaste bugelplaatsen.”

bean-film. “Tijdens de concertreis naar Estland
was Erik zelf als hoornist mee en hebben we
een arrangement uit de toentertijd laatste Star
Wars-film gespeeld. Ook waren ze in Estland
onder de indruk van Lake of the Moon van Kevin
Houben”, blikt Cora terug.
Voor de aanstaande reis naar Schotland is gekozen voor Les Memoires de Moresnet van Thom
Zigterman en Traffic van Thomas Doss. “Dirigent Russell Gray is onze contactpersoon ter
plaatse. We treden zeer waarschijnlijk op met de
negentienvoudige Schotse brassbandkampioen
Whitburn Brassband. We hopen ook nog een
dirigentenclinic te kunnen geven tijdens deze
reis. We zien erg uit naar deze editie en hopen in
Schotland de fanfare op de kaart te zetten!”

Profiel
Naam: Fanfare Promotie Orkest, opgericht door
Stichting Streekfestival Bodegraven.
Aantal deelnemers: 45 per editie.

Lucienne de Valk streeft bij elke tournee naar
vernieuwing in het repertoire. Zo stond voor
de eerste concertreis van het FPO het werk
Pulse van Ruud Zaagman op het repertoire.
Ook bracht het orkest van de hand van Erik
Rozendom een nieuw fanfarearrangement van
At worlds end uit de laatste Pirates of the Carri-

Repetitielocatie: Dorpshuis in Aarlanderveen.
Website: www.fanfarepromotieorkest.nl.
Bijzonderheden: Projectorkest dat per project
een wisselende samenstelling heeft. De muzikanten
worden uitgenodigd om mee te doen, je kunt je niet
zelf aanmelden of inschrijven.
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Jeugd strik je niet
met Justin Bieber
Jongeren willen zich niet meer binden aan een vereniging.“Onzin”, zegt Albert Dam.
“Jongeren zijn net als kuddedieren. Ze willen niets liever dan ergens bij horen.”
De oprichter van het jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit Zwolle hield tijdens het
tweede KNMO Congres een inspirerende presentatie. Over pubers en muziek maken.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: JOOP VAN PUTTEN/FV MEDIA PRODUCTIES

Aansluiting zoeken bij de belevingswereld van
de jeugd. Die boodschap komt telkens als een
open deur voorbij in discussies over het hoofdpijndossier: ‘hoe hou ik musiceren in verenigingsverband interessant voor jongeren?’ Albert
Dam brengt de toehoorders in zaal Duitsland
van het Van der Valk Hotel De Witte Bergen in
Eemnes aardig in verlegenheid door die stelling
doodleuk naar de prullenbak te verwijzen. “Je
kunt je helemaal niet aansluiten bij de belevingswereld van een groep. Ieder individu heeft
namelijk zijn eigen belevingswereld”, zegt hij. En
wie denkt die aansluiting te kunnen vinden door
een populair liedje op de lessenaar te leggen,
slaat volgens de docent en dirigent de plank al
helemaal mis. “Jongeren kennen Justin Bieber
van de radio. En zo perfect als ze het op de radio
horen, kun je het met een orkest niet spelen.
Voor het gevoel van een jongere klinkt het dan
toch niet echt. Om die reden zal ik nooit een
popliedje op het repertoire zetten.”
Dam is dirigent en initiator van jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit Zwolle. Hij studeerde
hoorn in Den Haag, waar hij onder andere
speelde in het Residentieorkest. Naast zijn
hoornstudie behaalde hij in Zwolle zijn diploma
Schoolmuziek met piano als eerste musiceervak.
Hij volgt orkestdirectielessen bij Jurjen Hempel.
Dam is als docent muziek verbonden aan het
Meander College in Zwolle waar hij tevens
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Albert Dam: “Ik zal nooit
een popliedje op het
repertoire zetten.”

Het door Albert Dam opgerichte jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit Zwolle.

dirigent is van de Meander Bigband, de Meander
JUNIOR Bigband en het Meander Strijkensemble. Daarnaast was hij 19 jaar docent aan het
ArtEZ Conservatorium. Het zat hem niet lekker
dat de organisatie van een groot muziekfestijn
in Zwolle het Rotterdams Jeugdsymfonieorkest
moest inhuren om de jeugdige doelgroep te
vertegenwoordigen. “Waarom kan dat hier in
Zwolle niet?” vroeg hij zich af. Op een oproep
in de lokale pers kwamen 35 reacties binnen.
In maart 2002 richtte hij het jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel op. Inmiddels bestaat het
orkest uit 95 muzikanten in de leeftijd van 13
tot en met 22 jaar. Behalve de jaarlijkse eigen
concerten verzorgde het gezelschap onder meer
nieuwjaarsconcerten voor de gemeente Zwolle,
openingsconcerten op het Bevrijdingsfestival
Overijssel en een optreden voor het koningspaar tijdens de viering van ‘200 jaar koninkrijk’.
Andere hoogtepunten waren tournees naar
Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Praag.
Ook werkte het orkest in cross-overs samen met
onder andere Emmy Verhey, Miss Montreal,
Bertolf, Typhoon, Jan Akkerman, Erwin Nyhoff,
Lenny Kuhr, William Spaaij en Noortje Herlaar.
De organisatie van het KNMO Congres heeft
Dam gestrikt om zijn licht te laten schijnen op
het thema ‘pubers en muziek’. Daarbij dropt
hij een aantal stellingen die in de wereld van
de blaasmuziek als redelijk choquerend zullen
worden ervaren. Zo verwijst hij bijvoorbeeld
de redenering dat aansluiting zoeken bij de
belevingswereld van jongeren het recept is
om jeugd aan de vereniging te binden naar het
land der fabelen. “Het is niet een kwestie van
aansluiten bij hun belevingswereld”, stelt hij.
“Het gaat erom wat je als dirigent te vertellen

hebt. Ik neem ze juist mee naar mijn belevingswereld. Die is gebaseerd op kennis en kwaliteit.”
Want juist kwaliteit is volgens Dam een van de
belangrijkste factoren om jongeren voor muziek
enthousiast te maken en te houden. “Jongeren
kunnen feilloos inschatten of iets goed of niet
goed is. Dat geldt zowel voor de les die ze krijgen
als de muziek die ze spelen. In de hafabrawereld
zie je vaak een ervaren of enthousiast orkestlid
voor het jeugdorkest staan. Maar waarom zet je
juist in die belangrijke fase geen gekwalificeerde
dirigent of docent muziek voor zo’n groep?”

massa hebben. Als jeugdige muzikanten hun
eerste concert spelen, moet het ook echt een
concert zijn. Dat betekent spelen in een groot
orkest zoals ze zich dat hebben voorgesteld.
En als die bezetting er niet is, vul hem dan aan.
Jongeren willen zich best wel aansluiten bij een
vereniging. Ze willen niets liever dan een onderdeel zijn van een groter geheel. Niemand wil een
zonderling zijn. Daarom moet zo’n optreden ook
waarde hebben. In de hafabrasector zie je vaak
dat zo’n eerste optreden gebeurt in een groepje
met een handvol muzikanten. Het kuddegevoel
stort daardoor in.”
Belangrijk voor jonge
muzikanten is volgens
Dam ook de relatie
met de dirigent. Dat
is de eerste persoon
binnen een vereniging
waarmee een nieuw lid
binding moet krijgen.
Die band komt alleen
tot stand als de dirigent aan de muzikant
laat zien wie hij is. En
niet omgekeerd. Een
muzikant moet weten
wat hij aan de dirigent heeft. Dam: “Dirigeren is
niet iets over de schutting gooien en afwachten
of je iets terugkrijgt. Dan is er geen binding. Je
moet als dirigent laten zien wie je bent. Authenticiteit staat daarbij voorop. Een muzikant moet
voelen dat je verhaal ook echt uit je vezels komt.
Dat datgene wat je probeert over te brengen ook
oprecht iets is wat je zelf wilt. Jongeren prikken
er ogenblikkelijk doorheen als iets niet echt is.
Daar zijn ze supergevoelig voor.”

‘Jongeren kunnen
feilloos inschatten
of iets goed of niet
goed is’
Dam wisselt zijn gloedvolle betoog af met beelden van zijn orkesten. Zo zien we de Meander
Bigband in een door de leden zelf gemaakte
videoclip van de kerstsingel A New Tomorrow.
In een vertolking van de soundtrack van de film
The Rock van Hans Zimmer door De Vuurvogel
wordt de krachtige finale visueel versterkt met
headbangende orkestleden. “De fun moet erin
zitten”, stelt Dam. “Maar tegelijkertijd moet het
ook kwalitatief goed zijn. Het moet bovendien
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ALGEMEEN UITSLAGEN

Uitslagen concoursen
en kampioenschappen
De uitslagen van de laatste bondswedstrijden en de Nederlandse kampioenschappen voor majorettes in 2017.

Concertconcours MGD

DATUM: zaterdag 25 november.
PLAATS: Hoogeveen.
VIERDE DIVISIE: brassband: Elad Muntendam, 80,67 ptn, 1e prijs; fanfare:
Jeduthun Sellingen, 78,17 ptn, 2e prijs; De Harmonie Winschoten, 80 ptn, 1e prijs;
Juliana Hoogezand, 83,17 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: fanfare: Oranje Assen, 88,58 ptn, 1e prijs met
promotie.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Excelsior Oosterhesselen, 82,42 ptn, 1e prijs.

Concertconcours BBM

DATUM: zaterdag 25 november.
PLAATS: Veldhoven.
VIJFDE DIVISIE: harmonie: Theodatus Luyksgestel, 81,5 ptn, 1e prijs; fanfare: Fanfare Alem, 81,9 ptn, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen, 82 ptn, 1e prijs;
Excelsior Hagestein, 80 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Woensels Muziekcorps Eindhoven, 75,1 ptn, 2e
prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: T.A.V.E.N.U. Schoonhoven, 82,3 ptn, 1e prijs; harmonie: Eendracht Meijel, 89,2 ptn, 1e prijs; Sint Gregorius Haaren, 87,6 ptn, 1e
prijs; L’Union Bladel, 82,9 ptn, 1e prijs; Koninklijke Harmonie Deurne, 92,8 ptn, 1e
prijs met lof; Concordia van 1839 Hilvarenbeek, 80 ptn, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: harmonie: Semper Unitas Sambeek, 88 ptn, handhaving

Concertwedstrijd
slagwerkensembles LBT

DATUM: zondag 26 november.
PLAATS: Heel.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: slagwerk: Sint Caecilia Hoogland, 82,67
ptn, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: slagwerk: Drumbandcombinatie Afferden-Puiflijk, 87 ptn, 1e
prijs met promotie; Aurora Grevenbicht, 93,67 ptn, 1e prijs met promotie en lof.
TWEEDE DIVISIE: slagwerk: Zinvol Geweld Neer, 86,67 ptn, 1e prijs met
promotie.
EERSTE DIVISIE: slagwerk: Koninklijke Harmonie Thorn, 90 ptn, 1e prijs met lof.

Concertconcours BBM

in de concertdivisie.

DATUM: zondag 26 november.
PLAATS: Veldhoven.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Willen is Kunnen Geffen, 90,17 ptn, 1e prijs met
promotie en lof.
DERDE DIVISIE: fanfare: Sint Lambertus Nistelrode, 83,25 ptn, 1e prijs;
harmonie: Harmonie van het Heilig Hart Altweerterheide, 81,00 ptn, 1e prijs; Oudenbossche Harmonie Oudenbosch, 80,83 ptn, 1e prijs; Nederland en Oranje (NEO)
Rucphen, 80,5 ptn, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Koningin Wilhelmina Wamel, 93,33 ptn, 1e prijs
met promotie en lof; Sint Caecilia Lieshout, 81,33 ptn, 1e prijs; fanfare: Philharmonie Leende, 84,25 ptn, 1e prijs; Helmonds Muziek Corps Helmond, 85,75 ptn, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: brassband: Altena Brass Andel, 92 ptn.

Concertconcours MBGF

Concertconcours MBGF

DATUM: zaterdag 25 november.
PLAATS: Zutphen.
INTRODUCTIE DIVISIE: fanfare: Kunst en Volharding Beuningen, advies
vierde divisie.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Kunst Na Arbeid Ulft, 84,08 ptn, 1e prijs; harmonie:
O.D.I.O. Vinkel, 80 ptn, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: harmonie: Kunst en Vriendschap Maurik, 93,17 ptn, 1e prijs
met promotie en lof; fanfare: De Volharding Kerkwijk, 82,25 ptn, 1e prijs; Nijkerks
Stedelijk Fanfare Corps, 76,58 ptn, 2e prijs.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Concordia Beltrum, 85,33 ptn, 1e prijs met
promotie.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Advendo Nijverdal, 85,08 ptn, 1e prijs; fanfare:
Eendracht Eerbeek, 90 ptn, 1e prijs met lof.
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DATUM: zondag 26 november.
PLAATS: Zutphen.
INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Wilhelmina Spankeren, advies vierde divisie.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Westendorps Fanfare, 85,75 ptn, 1e prijs met promotie.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Antonius Vragender, 85 ptn, 1e prijs met promotie;
Fanfarekorps Voorst, 87,50 ptn, 1e prijs met promotie; brassband: Sint Hubertus
Herpen, 77,92 ptn, 2e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Constantia Werkhoven, 83,75 ptn, 1e prijs; harmonie: Sint Martinus Zevenaar, 83,50 ptn, 1e prijs; Haaksbergse Harmonie, 81,83 ptn,
1e prijs.

Concertwedstrijd
slagwerkensembles BBM

DATUM: zaterdag 9 december.
PLAATS: Heesch.
JEUGDDIVISIE: B-groep EMM Heijen, 92,33 ptn, 1e prijs met promotie en onderscheiding. VIERDE DIVISIE: Echo der Bergen Eerde, 81 ptn.
DERDE DIVISIE: Volharding Huissen, 92,67 ptn, 1e prijs met promotie en
onderscheiding; Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps Nijkerk, 78 ptn, 2e prijs; Concordia
Schaijk, 83 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: Weldoen door Vermaak Clinge, 82,67 ptn, 1e prijs; A-groep;
EMM Heijen, 89 ptn, 1e prijs; Sint Willibrordus Lierop, 86,33 ptn, 1e prijs.

Concertwedstrijd
slagwerkensembles BBM

DATUM: zondag 10 december.
PLAATS: Etten-Leur.
VIERDE DIVISIE: Sint Lambertus Nistelrode, 83 ptn, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: Sint Willibrord Heeswijk, 85,67 ptn, 1e prijs; Wilhelmina Den
Dungen, 82,67 ptn, 1e prijs.

NK Majorette KNMO
junioren/senioren

DATUM: zaterdag 9 december.
PLAATS: Meppel.
Technisch Programma 1 junior/senior: Djamilla van ’t Veld (Elegance
Nieuw-Bergen), 85,2 ptn. Technisch Programma 2 junior/senior: Esmee
Klaassen (Juliana Den Ham), 86 ptn. Technisch Programma 3 junior/senior: Rhona Slomp (De Bazuin Meppel), 85,4 ptn. Technisch Programma 4
junior/senior: Madelon Theunisse (Les Fleurs Stampersgat), 85 ptn.
Junior Show Twirl solo: Amber Donkers (Doskonale Breda), 74,25 ptn.
Senior Show Twirl solo: Danique Ackermans (The Twilights Rijen), 79,55 ptn.
Junior Show Twirl duo: Minke Coort, Tessa Pekx (Musis Sacrum Bakel), 72,55
ptn. Senior Show Twirl duo: Nikki van de Klundert, Deveny Wiegeraad (Doskonale Breda), 76,35 ptn. Senior Show Twirl team: Excelsior Zeilberg, 77,65 ptn.
Senior Show Twirl groep: Doskonale Breda, 68,4 ptn.
Junior-basis-AP solo: Amber Donkers (Doskonale Breda), 86,6 ptn. Junior-midden-AP solo: Fatima Diallo (Sint Cecilia Rijsbergen), 84,1 ptn.
Junior-top-AP solo: Myrthe Mulders (Les Fleurs Stampersgat), 86,3 ptn. Junior-basis-AP duo: Fatima Diallo, Kathelijne Daamen (Sint Cecilia Rijsbergen),
87,2 ptn. Junior-midden-AP duo: Eveline Dingemans, Myrthe Mulders (Les
Fleurs Stampersgat), 83 ptn. Junior-basis-AP ensemble: Alysha Munneke,
Kimberley Vorgers, Lotte Peters, Romy Bonnes (N-joy Enschede), 83,6 ptn. Junior-basis-AP team: Amicitia Musselkanaal, 83 ptn; Junior-midden-AP
team: Sint Cecilia Rijsbergen, 84,5 ptn. Senior-basis-AP solo: Melany
Poeste (X-Change Gramsbergen), 88,2 ptn. Senior-midden-AP solo: Diejanne
Buitink (Infinity Elburg), 85,6 ptn. Senior-top-AP solo: Nina Vergouwen (TSWB
Etten-Leur Senior), 90,2 ptn; Senior-top-AP solo heren: Richard Spaan (Infinity Elburg), 89,6 ptn. Senior-basis-AP duo: Jay Marchal, Kyra van Iersel (The
Twilights Rijen), 84,6 ptn. Senior-midden-AP duo: Sanne Laurijssen, Chelsey
Verheyen (Noriam Arundo Chaam), 87,4 ptn. Senior-top-AP duo: Corina
Spaan, Richard Spaan (Infinity Elburg), 84,3 ptn. Senior-basis-AP ensemble:
Evi Timmermans, Celine Rommers, Birke Bastiaansen (Sint Cecilia Rijsbergen), 84,4
ptn. Senior-midden-AP ensemble: Iris Gevers, Veerle Vanlaerhoven, Elise
van Bedaf, Rachell van Kalmthout (Dreamflash Schijf), 81,6 ptn. Senior-top-AP
ensemble: Sanne Laurijssen, Nienke Simons, Chelsey Verheyen (Noriam Arundo
Chaam), 84,4 ptn. Senior-basis-AP team: Excelsior Zeilberg, 84,3 ptn. Senior-midden-AP team: The Fantasy Kids Rucphen, 84,3 ptn; Senior-top-AP
team: Re-Creation Ossendrecht, 81 ptn. Senior-basis-AP groep: The
Fantasy Kids Rucphen, 85,1 ptn. Senior-midden-AP groep: Re-Creation
Ossendrecht, 82,6 ptn.

NK Majorette KNMO jeugd

DATUM: zaterdag 16 december.
PLAATS: Waalwijk.
Technisch Programma 1-Jeugd: Birgit Jonkers Les Fleurs Stampersgat,
86,80 ptn. Technisch Programma 2-Jeugd: Angela Klaver (Desafio
Emmen), 85,00 ptn. Technisch Programma 3-Jeugd: Ezra Hansman (SDG
Sint Jansklooster), 83,60 ptn.
Jeugd 1 Sterparade: Fleur de Vuijst (Vlijt en Volharding Alphen), 8,5 ptn.
Jeugd 2 Sterparade: Jaidy van Deurzen (Excelsior Zeilberg), 8,5 ptn.
Jeugd 1-AP solo: Isa den Ouden (Les Fleurs Stampersgat) 82,60 ptn. Jeugd
1-AP duo: Britt Verhees, Tess Verhees (Doskonale Breda), 78,80 ptn. Jeugd
1-AP ensemble: Sterre Smout, Anouk van Beek, Sophie Pijs (Sint Cecilia Rijsbergen), 73,30 ptn. Jeugd 1-AP team: Team A Doskonale Breda, 76,00 ptn.
Jeugd 1-AP groep: B-groep Les Fleurs Stampersgat, 83,50 ptn.
Jeugd 2-AP solo: Chloë Staes (Sint Remi Baarle-Nassau), 84,70 ptn. Jeugd
2-AP duo: Hannah Koenen, Marit van Wanrooij (W.I.K. Geffen), 80,30 ptn;
Jeugd 2-AP ensemble: Laura van Hoof, Floor Daalmans, Britt Perdaems,
Danique Bruggeman (Re-Creation Ossendrecht), 81,30 ptn; Jeugd 2-AP team:
Team B Dreamflash Schijf, 82,20 ptn; Jeugd 2-basis-AP groep: Groep Jungle
De Volharding Deil, 82,20 ptn.
Jeugd 3-basis-AP solo: Anouck van Ewijk (De Volharding Deil), 84,60 ptn.
Jeugd 3-basis-AP solo heren: Janero Luchies (Desafio Emmen), 81,50 ptn.
Jeugd 3-midden-AP solo: Nikki Vergouwen (TSWB Etten-Leur), 83,10 ptn.
Jeugd 3-top-AP solo: Kyra Kievit (Rotterdams Twirl Team Rotterdam), 83,00
ptn. Jeugd 3-basis-AP duo: Chloë Staes, Tess Moelands (Sint Remi Baarle-Nassau), 85,50 ptn. Jeugd 3-basis-AP ensemble: Evi van Koulil, Sofie
Goos, Annelore Daamen (Sint Cecilia Rijsbergen) 83,70 ptn. Jeugd 3-basis-AP
team: Team B De Volharding Deil, 83,70 ptn. Jeugd 3-midden-AP team:
B-team TSWB Etten-Leur, 85,50 ptn.
Jeugd 1-2 Show Twirl solo: Leanne Brummans (MD Meijel), 68,70 ptn.
Jeugd 3 Show Twirl solo: Jalicha van Delft (Mobilé Bosschenhoofd), 75,05
ptn. Jeugd 1-2 Show Twirl team: B-Team MD Meijel 68,10 ptn.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van
bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.
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1 jaar na Bowies Blackstar
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Al
Jarreau
Afscheid van een groots mens

Alicia Keys

Laat zich luid en duidelijk horen

Anderson
.Paak
Belangrijke nieuwkomer

José James

Opnieuw het roer om

Luistertest met

Charles
Bradley

Kneedelus

Jett Rebel
Eigengereid drieluik in de maak
Hank Man
Mobley
van het midden
“De stem in mij is luid en duidelijk”

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

100 Jaar Lady of Song

Typhoon

Makaya McCraven
“Jazz wordt nu door een nieuw publiek weer omarmd”

Afscheid van

Miss
Sharon Jones
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Superjazz: helemaal over de top

Han Bennink 75
ICP 50 jaar

Space cowboy danst weer

Jamiroquai

John Scofield, Hank Mobley, Fay Claassen, Fatback Band, Shai Maestro, Pink Oculus, Raad van Toezicht, Hans Theessink,
Jef Neve, Stuart McCallum, Einzelgänger, Marzio Scholten, Kurt Rosenwinkel, TenTemPiés, Xavi Torres, Rag ‘n’ Bone Man,
Ado Broodboom, Voodoobeats, Max Roach en meer...

Greetje Kauffeld, Phil Bee’s Freedom, Joseph Arthur, winterfestivals, Co de Kloet & Andrew Makkinga, Steffen Morrison,
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De cultstatus van
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Belgisch trots in
stroomversnelling

Who’s Who
Alle acts & alle
speelschema’s

passepartouts
voor:

Thundercat

Donny McCaslin

Cruciale ontmoeting met Bowie

Carlos Santana
& Ron Isley

“Brainfeeder doet niet aan grenzen”

“Wij hebben hetzelfde doel”

Avishai Cohen
Over de geest van Ornette en Wayne

Achter de schermen

bij LABtrio

Misha Mengelberg
Afscheid van een aartsvader

Emeli Sandé
“Ik weet nu wat pijn is”

Vrolijke vernieuwer

+
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George Benson

Sampha, Gilad Hekselman, SaRon Crenshaw, DAAU, Ivar, Lorrèn, Lula Pena, Koffie, Yussef Kamaal, McCoy Tyner,
Shabaka Hutchings, Orchestra Baobab, Billy Cobham, Rhiannon Giddens, Thievery Corporation en meer...

De niet vergeten jaren

Jeangu
Macrooy
Een droom komt uit

Mark Guiliana

TajMo

The Empress of Soul is back

Knight

Becca Stevens, Miles Mosley, Craig Taborn, Tomasz Stanko, Oumou Sangaré, De Kat, Bram Stadhouders, Stephen Emmer,
Kika Sprangers, Bokanté, Roberto Fonseca, Portico Quartet, Joris Posthumus en meer...

voor
€ 42,35

Rewind special

Terugblikken op North Sea Jazz,
Gent Jazz & Jazz Middelheim

Oneindige bronnen van inspiratie

Yuri Honing

Het ideale huwelijk tussen
Taj Mahal en Keb’ Mo’

Gladys
Neem nu een
jaarabonnement

Herbie Hancock

Alice Coltrane

“Nederland opende mijn ogen”

Antwoord op A Love Supreme

Paradijsvogel van de jazz

Thelonious Monk 100
John Zorn, Paul van Kemenade, Piet Mondriaan & Jazz, Cody ChesnuTT, Rohey, Kneebody, Youn Sun Nah, Bigyuki,
Rogier Telderman, Ibeyi, Wouter Hamel, Stanton Moore, Reportage jazzstad: Parijs, Binker & Moses, Justin Brown,
Nick Mulvey, Moses Sumney en meer...

Volg ons op
en
en schrijf je in
voor de nieuwsbrief op www.jazzism.nl

Telefoon: 085 7600237 (ma-vrij van 8.30 tot 12.30 uur, lokaal tarief) | E-mail: abonnement@bcm.nl

www.jazzism.nl
Jazzism is een uitgave van Uitgeverij BCM, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven

PROVINCIE DRENTHE
Oranje droomt van Amerika

dleworth Festival Dances (Peter Martin) en Cowboys

Christelijke muziekvereniging Oranje Assen neemt het

and Indians (Ivo Kouwenhoven). Informatie: www.

publiek zaterdag 10 maart (20.00 uur) tijdens het

oranjeassen.nl. Foto: ERBO Fotografie.

voorjaarsconcert in theater De Schalm van Podium
Zuidhaege mee in een American Dream. De Orange

Jubilarissen MGD

Kids Band, Orange Youth Band en het A-orkest presen-

Henk Wolbers (Sint Cecilea Elp) is door de Muziekbond

teren met Northern Pacific Railroad (Jacob de Haan),

Groningen-Drenthe gehuldigd voor zijn zestigjarig

South Rampart Street Parade (Bauduc/Haggart), An

jubileum. Errit Plaatje (SDG Valthermond) kreeg een

American in Paris (Gershwin) een Amerikaans getint

insigne zijn veertigjarig jubileum als muzikant.

programma. De jeugdkorpsen spelen onder meer SadF E B R U A R I
Za 10

ASSEN, HET SCHAKELVELD

10.00 UUR

Selmer Saxofoondag.

Za 17 / Zo 18

GEES, DE WOLFSKUYLEN

10.00 UUR

Studieweekend NNJO.

ASSEN, DE SCHALM

20.00 UUR

Concert American Dream CMV Oranje Assen.

M A A R T
Za 10

PROVINCIE FLEVOLAND
Jubileumconcert Amor Musae

jubileumuitvoering in kerkcentrum De Hoeksteen.

waarvoor tevens een reünieorkest wordt samengesteld.

Muziekvereniging Amor Musae Swifterbant viert

Zowel de brassband als de malletband en de twirlers

Informatie: www.amormusae-swifterbant.nl.

zaterdag 17 maart het vijftigjarig bestaan met een

treden op. ’s Middags is er een reünie voor oud-leden

F E B R U A R I
Za 24

ALMERE, TOPSPORTCENTRUM

Internationale Contest Color Guard Nederland met workshops onder leiding van internationale juryleden.

PROVINCIE FRIESLAND
organisatie van het Simmermuziekfestival. Jeugd-

het NK Blazers krijgen deze week extra begeleiding.

orkesten verzorgen in de middaguren een optreden

Informatie: www.keunstwurk.nl.

van maximaal 25 minuten waarin een werk van de

50 jaar jeugdorkest Pro Rege

componist Patrick Millstone is opgenomen. Gevorderde

Passieconcert in Sneek

muziekverenigingen spelen ’s avonds een programma

Zondag 11 maart (15.00 uur) verzorgt het Stedelijk

van een halfuur met een werk van Feike van Tuinen. De

Muziekkorps Sneek in samenwerking met het Martini

beide composities worden door de FOM beschikbaar

Jongenskoor een Passieconcert in de Martinikerk in

gesteld. De jeugdorkesten sluiten hun treffen af met

Sneek. Het op Engelse traditie geschoolde jongens-

een gezamenlijk optreden. Informatie: fomopsterland@

koor brengt een gedeelte van de Mattheuspassie ten

gmail.com.

gehore. Het Groot Harmonie Orkest van het Stedelijk
Muziekkorps speelt onder andere Praise Jerusalem

Toenmalig dirigent Jan de Haan startte vijftig jaar gele-

Fulkaan barst van talent!

den bij de christelijke brassband Pro Rege Heerenveen

Fulkaan streeft in samenwerking met haar partners

met een jeugdopleiding. Vanaf dat moment verzorgde

OMF, Never Ending Orchestra, Keunstwurk en de

Pro Rege zelf muzieklessen aan de jeugd, waarbij het

provincie Friesland naar verdieping van jong muzikaal

Midwinterconcert in Joure

samenspelen in een groep centraal stond. Het 30 le-

talent in Friesland. Van 30 april tot en met 2 mei is

Het symfonisch harmonieorkest H2002 en het

den tellende orkest viert het gouden jubileum zaterdag

de FulkaanCLASS met masterclasses en workshops

Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap uit de

17 maart tijdens het verenigingsconcert van Pro Rege

ter voorbereiding op het provinciale solistenconcours

Achterhoek geven zondag 18 februari (15.00 uur)

in MFC De Rinkelbom te Heerenveen.

De Klank & Slach fan Fryslân. De deelnemers krijgen

een midwinterconcert in De Oerdracht te Joure. Beide

lessen van topmuzikanten om zichzelf verder te

orkesten spelen een

kunnen ontwikkelen en verdiepen. In de laatste week

gevarieerd programma met inzet van diverse solisten.

Simmermuziekfestival van FOM
De Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM)

van de zomervakantie is de Fulkaan Simmer Akademy

tekent zaterdag 23 juni (13.00 uur) op het terrein van

met masterclasses, workshops, crossovers en een af-

Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets voor de

sluitend concert. Muzikanten die zijn geselecteerd voor

(Alfred Reed). Beide gezelschappen treden ook samen
op.
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PROVINCIE
De Lawei in Drachten. De oud-winnares van The Voice

programma vermeldt muziek uit films zoals Jungle

of Holland zingt met begeleiding van De Bazuin het

Book, Frozen, Planes, Pocahontas, Mary Poppins en

nummer Surrounded by Water dat ze zelf in het kader

Beyond the Sea. Om de jeugd bij de fanfare te betrek-

van Culturele Hoofdstad 2018 schreef. Het lied verwijst

ken wordt vooraf op de scholen in Langezwaag en

naar de waterrijke omgeving van de twee culturele

Luxwoude muziekles gegeven met Disney als thema.

hoofdsteden Leeuwarden-Fryslân en Valletta-Malta.
Informatie: www.debazuinoenkerk.nl.

Jubileum in teken van Disney

Advendo samen met Saks
Het voorjaarsconcert van brassband Advendo
Oudeschoot op zaterdag 24 maart (20.00 uur) in de

Fanfare OKK Jonkerslân, gemengd koor Nim it sa’t it is

Sionskerk staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân

en dansgroep Fleurich yn it rûn Jonkersland presen-

2018 Culturele hoofdstad van Europa. Onder de

teren zich zondag 8 april (10.30 uur) tijdens een

noemer Iepen Muzikale Mienskip deelt de band het

De zingende harpiste Iris Kroes prijkt zaterdag 10

koffieconcert in Ús Doarpshûs. Zondag 21 april (20.00

podium met de saxofoongroep Saks. www.brassban-

februari (20.00 uur) op het affiche van het 31

uur) viert fanfare OKK Jonkerslân in Ús Doarpshûs het

dadvendo.nl.

Valentijnsconcert van brassband De Bazuin Oenkerk in

80-jarig bestaan met het jubileumconcert Disney. Het

Valentijnsconcert De Bazuin
met zangeres Iris Kroes
e

F E B R U A R I
Za 10

DRACHTEN, DE LAWEI

20.00 UUR

Valentijnsconcert De Bazuin Oenkerk m.m.v. Iris Kroes.

Zo 18

JOURE, DE OERDRACHT

15.00 UUR

Concert harmonieorkest H2002 en het regionaal seniorenblaasorkest Graafschap.

Za 10

DRACHTEN, DE LAWEI

20.00 UUR

Concertconcours OMF met 15 deelnemers.

Za 10

LEEUWARDEN, SPORTCENTRUM KALVERDIJKJE

Contest Color Guard Nederland.

Zo 11

SNEEK, MARTINIKERK

Concert Stedelijk Muziekkorps Sneek m.m.v. het Martini Jongenskoor Sneek.

Za 17

HEERENVEEN

Za 24

OUDESCHOOT, SIONSKERK

M A A R T

15.00 UUR

Concert jeugdorkest Pro Rege B Heerenveen.
20.00 UUR

Concert brassband Advendo met saxofoongroep Saks.

PROVINCIE GELDERLAND
Feest bij De Leemkuulers

Met dit concert wil PJB de verbinding tot stand brengen

Frühlingsfest der Blasmusik

Egerländerkapel De Leemkuulers bestaat 25 jaar. Het

tussen het lijden op Goede Vrijdag, de berusting op

De Isseltaler Musikanten Rheden zetten zaterdag

jubileum wordt zondag 11 maart (11.00 uur) gevierd

Stille Zaterdag naar het feest van de opstanding met

25 maart (11.30 uur) in sport- en cultuurcentrum ‘t

met een brunchconcert in zalencentrum De Kolk te

Pasen. De uitvoering is een muzikale weergave van de

Trefpunt in Gorssel het Frühlingsfest der Blasmusik op

Haalderen.Informatie: info@deleemkuulers.nl.

gehele paasperiode, vertaald naar een hedendaags

de planken. Informatie: www.isseltalermusikanten.nl.

verhaal met wereldlijke gebeurtenissen. PJB wordt in

Jaaroptreden Kunst en
Vriendschap Maurik

liederen zoals Het lied van de moeder, Vivre, Zing, vecht,

Lustrumconcert Musicamare

huil, bid en U zij de glorie ondersteund door Christine

Muziekvereniging Musicamare Ede geeft zaterdag 24

Zaterdag 3 maart (19.30 uur) houdt muziekvereniging

Oosterhoff (zang), Lex Sonneveld (piano), Dirk van de

maart (19.30 uur) in De Open Hof een concert met als

Kunst en Vriendschap Maurik in dorpshuis ’t Klokhuis het

Glind (tekstschrijver) en een schoolkoor. Het concert

thema Muziek van toen en nu. Het uit 25 muzikanten

jaarconcert. Het affiche vermeldt optredens van de slag-

wordt geopend met Dido en Aeneas van Henry Purcell.

bestaande gezelschap speelt een selectie van num-

werkers, majorettes, het midden orkest en het groot orkest.

62 kinderen in MEGA
Jeugdorkest Maurik

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB)
presenteert zaterdag 31 maart (19.30 uur) in de Hervormde Kerk de paasuitvoering Vol passie naar Pasen.
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repertoire stonden. Informatie: www.musicamare.nl.

Jeugdorkest van muziekvereniging Kunst en Vriend-

Muziekverenigingen in voorstellingen Prateur Apeldoorn

schap Maurik tijdens een concert in dorpshuis ’t Klok-

Muziekvereniging Eendracht Apeldoorn, muziekver-

huis. De vereniging is op basisschool De Hoeksteen

eniging Prins Bernhard Apeldoorn en fanfare VIOS

met 62 kinderen gestart met instrumentale lessen. Een

Hoenderloo werken van 11 tot en met 21 april mee

team van zes muziekdocenten en tal van eigen leden

aan de voorstellingen Van Zwitsal naar Coda van

leren de kinderen in groepsverband volgens de metho-

muziektheater Prateur Apeldoorn. Op verschillende

de Samen Leren Samen Spelen een muziekinstrument

locaties in Apeldoorn verzorgen professionele acteurs

bespelen. Het samenspel in het MEGA Jeugdorkest

en muzikanten met medewerking van lokale muziek-

vindt plaats tijdens aparte repetities. Informatie: www.

verenigingen en koren muziektheatervoorstellingen

kunstenvriendschap.nl.

met ieder hun eigen verhaal.

Zaterdag 17 maart (17.00 uur) debuteert het MEGA

Vol passie naar Pasen met PJB

mers die in het eerste lustrum van zijn bestaan op het

Informatie: https://prateurapeldoorn.nl.

Excelsior Warnsveld 95 jaar

Latta, Benny Hijmans en Hent Janssen (Sint Willi-

Muziekvereniging Excelsior Warnsveld viert zaterdag

Themaconcert door
Lunterse slagwerkers

14 april (20.00 uur) het 95-jarig bestaan met een con-

Het slagwerkorkest van muziekvereniging KNA

Loil-Didam); Mary van der Linden en Gerrit Jansen

cert in de Buitensociëteit. Zowel klassieke stukken als

Lunteren presenteert zaterdag 14 april (20.30 uur) in

(Mystique Arnhem); Gerda Elemans (ESKA Bemmel);

moderne composities passeren de revue. Samen met

Akoesticum Ede The Rise and Fall of the Metropole.

Willem Holleboom (March & Showband Rheden); Wim

het Zutphens popkoor Backcorner worden bekende

Met muziek van Hans Zimmer, Pink Floyd en Genesis

van Alphen en Jan van Alphen (Juliana-Concordia Ga-

popnummers uitgevoerd.

wordt de opkomst en ondergang van een metropool

meren-Nederhemert); Rein van de Sprenge (Eendracht

muzikaal uitgebeeld. Speciaal voor dit concert schreef

Eerbeek); Liesbeth Kraaij (OBK Well).

dirigent Marco Onstenk een vierdelig werk dat uitge-

Veertig jaar: Bert Veldink (Blaasorkest De Dieseltrek-

voerd wordt met Gijs Huitink als solist. Informatie: www.

kers Westervoort); E.Memelink-Teunissen (Eendracht

knalunteren.nl .

Haarlo); Geert Korten en Dick Wensink (CMV Crescen-

Jubilarissen bij MBGF

brordus Herveld-Andelst); W.T.M. Driessen (Amicitia

do IJzerlo); Aaldert van den Berg en Patrick van den
Berg (Excelsior Renkum); Rik Alink (Oefening Baart

De Muziekbond Gelderland Flevoland heeft Jan

Kunst Westervoort); J.A.M. Amting (Vesters Walder

Willemze (Sint Cecilia Millingen aan de Rijn), Reinier

Muzikanten Oud-Zevenaar); John van Deelen, Bert van

Hilderink (Concordia Hengelo), Wout Robbemondt

Deelen en Hans van den Brink (Sint Caecilia Doornen-

(OBK Well) en Peter van Steenbergen (Juliana-Con-

burg); H.A.M. van der Cammen (Heelsums Harmonie

cordia Gameren-Nederhemert) gehuldigd voor hun

Heelsum); Thecla Herckenrath-Staub, Maria Loock-Cor-

zeventigjarig jubileum. De overige jubilarissen:

nelissen en Tonnie Lelie (Sint Cecilia Millingen aan

Vijfenzestig jaar: P.G. van Summeren (Sint Anna

de Rijn); Bert Blanken en Wim van Steenbergen (Juli-

Het thema van het concert van studentenharmonie-

Bergharen).

ana-Concordia Gameren-Nederhemert); Eric Pasman

orkest De Ontzetting Wageningen op zaterdag 24

Zestig jaar: Joop Berendsen (Blaasorkest De Diesel-

(Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg);

februari (20.15 uur) in Theater Junushoff te Wagenin-

trekkers Westervoort); Jan van Brink (Oefening Baart

Mario Enklaar (March & Showband Rheden).

gen is Beyond the Horizon. Het repertoire omvat onder

Kunst Westervoort); Ben Balk en Theo van Alst (Sint

Ben Barink heeft voor zijn verdiensten voor muziekver-

andere Harry Potter Symphonic Suite (J. Williams, arr.

Caecilia Doornenburg); H.J. Frentz (Heelsums Harmo-

eniging Juliana Lochem een koninklijke onderschei-

Robert W. Smith), Danse Bacchanale (C. Saint-Saëns),

nie Heelsum).

ding ontvangen.

The Phantom of the Opera (A. Lloyd Webber, arr. Johan

Vijfenvijftig jaar: M.T.G. Tiemessen (Amicitia Loil-Di-

de Meij) en Cape Horn (Otto M. Schwarz) met soliste

dam); J.F. ten Have (Ons Genoegen Hattem).

Wietske Bouwman. Informatie: www.ontzetting.wur.nl.

Vijftig jaar: Jan Kämink (CMV Crescendo IJzerlo); Piet

De Ontzetting kijkt verder
dan de horizon rijkt

F E B R U A R I
Za 10

WIJCHEN, SPORTHAL ARCUS

Za 24

WAGENINGEN, JUNUSHOFF

20.15 UUR

Concert studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen.

Za 03

MAURIK, ’T KLOKHUIS

19.30 UUR

Jaaroptreden Kunst en Vriendschap Maurik.

Zo 11

HAALDEREN, DE KOLK

11.00 UUR

Concert Egerlanderkapel De Leemkuulers.

Za 17

EDE, AKOESTICUM

Za 17

MAURIK, ’T KLOKHUIS

Za 17

ZUTPHEN, DE HANZEHOF

Za 24

EDE, DE OPEN HOF

19.30 UUR

Lustrumconcert muziekvereniging Musicamare Ede.

Zo 25

GORSSEL, ’T TREFPUNT

11.30 UUR

Frühlingsfest der Blasmusik met de Isseltaler Musikanten.

Za 31

BEEKBERGEN, HERVORMDE KERK

19.30 UUR

Concert Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen.

Contest Color Guard Nederland

M A A R T

Concert Dutch Ladies Orchestra.
17.00 UUR

Concert MEGA Jeugdorkest Kunst en Vriendschap Maurik.
Concertconcours MBGF met 10 deelnemers.

A P R I L
Voorstellingen muziektheater Prateur mmv Eendracht en Prins Bernhard Apeldoorn en VIOS Hoendeloo

Do 11 – Za 21

APELDOORN, DIVERSE LOCATIES

Za 14

WARNSVELD, BUITENSOCIËTEIT

20.00 UUR

Concert muziekvereniging Excelsior Warnsveld.

Za 14

EDE, AKOESTICUM

20.30 UUR

Concert slagwerkorkest van muziekvereniging KNA Lunteren.

PROVINCIE GRONINGEN
Valentijnsconcert Prins Hendrik Voorjaar bij De Harmonie

Liefde staat centraal in Adorp

Zaterdag 17 februari (20.00 uur) presenteert de

De christelijke muziekvereniging De Harmonie

Love Is All Around is zaterdag 17 februari (20.00 uur)

fanfare van CMV Prins Hendrik in De Ontmoeting

Winschoten luidt zaterdag 10 maart (10.00 uur) in de

in de kerk in Adorp het thema van een concertavond

in Scheemda een Valentijnsconcert. Voorbij komen

Vennekerk het voorjaar in met het concert Springtime.

van muziekvereniging Adorp. Samen met Josien

arrangementen van wereldberoemde liefdesliederen,

Medewerking verleent het christelijk mannenkoor

Miedema en Gert Polkerman worden tal van liefdesme-

moderne love songs en echte klassiekers. Ook de

Albatros Nieuwe Pekela. Informatie: www.harmoniewin-

lodieën ten gehore gebracht.

lazersklassen presenteren zich.

schoten.nl.
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PROVINCIE
F E B R U A R I
Za 17

SCHEEMDA, DE ONTMOETING

20.00 UUR

Valentijnsconcert CMV Prins Hendrik Scheemda.

Za 17

ADORP, KERK

20.00 UUR

Concert Muziekvereniging Adorp.

Za 10

WINSCHOTEN, VENNEKERK

20.00 UUR

Concert CMV De Harmonie Winschoten m.m.v. christelijk mannenkoor Albatros Nieuwe Pekela.

Vr 23 - Zo 25

GRONINGEN

M A A R T
Prinses Christina Concours Noord.

PROVINCIE LIMBURG
Percussion beyond borders…

George McCrae met
Percussie-ensemble Juliana

Fanfare Concordia Leveroy presenteert zondag 4 maart

Jeugdorkesten met Viva
España in Don Bosco

(14.30 uur) in DOK6 te Panningen de anderhalf uur du-

Viva España is zaterdag 14 en zondag 15 april het

rende slagwerkshow Percussion beyond borders… De

thema van het jaarlijks Eurofestival in Heel. Het podium

voormalige Nederlands en vicewereldkampioen schotelt

van cultureel centrum Don Bosco staat twee dagen

het publiek een programma voor met vernieuwende

ter beschikking van jeugdorkesten uit Nederland en

verbindingen en cross-overs. Met composities met bas-

België. De jury beoordeelt elk orkest op zijn eigen

gitaar, elektrische en akoestische gitaar, toetsen, maar

niveau en geeft heldere adviezen voor de toekomst.

ook met koperblazers, klarinet, dwarsfluit, panfluit en een

Informatie: www.euro-festival.nl.

beatboxer worden de grenzen van de slagwerkmuziek
overschreden. Informatie: www.dok6.eu.

Henrico Stevens leidt
Percussion Ensemble Weert

vrijdag 13 en zaterdag 14 april in gemeenschapshuis ‘t

Voorjaarsconcert door
Sint Michaël Heugem

Trefpunt Rock Your Drums 2018. Medewerking verleent

Zaterdag 14 april (20.00 uur) houdt harmonie Sint

Orkest van de Nederlandse Douane, docent slagwerk,

wereldster George McCrae (bekend van de wereldhit

Michaël Heugem-Maastricht in gemeenschapshuis

componist, arrangeur en instructeur bij de Limburgse

Rock Your Baby uit 1974), zijn zoon Shaka (zang), José

De Klaekeburg het traditionele voorjaarsconcert.

Bond van Tamboerkorpsen. Tevens is hij werkzaam als

van Haen (leadzangeres van coverband Solid Rock) en

Medewerking verleent de koninklijke harmonie Sint

dirigent bij de slagwerkensembles van de Koninklijke

Pedro Cremers (zang). Alle artiesten worden muzikaal

Caecilia Beek.

Oude Harmonie van Eijsden en muziekgezelschap

Percussie-ensemble Juliana Munstergeleen presenteert

Henrico Stevens is de nieuwe dirigent van Percussion Ensemble Weert. Stevens is percussionist bij het

begeleid door het percussionensemble. Informatie:

Juliana Holtum. Percussie Ensemble Weert is twee jaar

rockyourdrums2018@gmail.com.

geleden ontstaan uit een samengaan van de percussiegroepen van de stedelijke harmonie Sint Antonius

Geslaagden bij opleiding LBT

1879 en de kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880.

Drie kandidaten zijn geslaagd voor de tweejarige

Stevens debuteert in april tijdens het Oranjeconcert

opleiding Dirigent-Instructeur van de Limburgse Bond

van Sint Antonius in het Munttheater.

van Tamboerkorpsen. In de concertruimte van Adams
kohl, Timothy Geilen en Kelvin Huiberts ten overstaan

Activiteiten Juliana
Munstergeleen

van een vijfkoppige examencommissie met succes

Zondag 18 maart organiseert de Muziekfederatie

hun proeve van bekwaamheid af.

Onderbanken (MFO) in samenwerking met fanfare Juli-

Muziekcentrale in Ittervoort legden Dominique Rohen-

Blaosfestijn in Doenrade

Jos Zegers dirigent
van Eensgezindheid

Blaaskapel Holand´anka houdt zondag 25 maart

Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek heeft Jos

Deelname aan deze solistenwedstrijd staat open voor

(14.00 uur) in Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade voor

Zegers aangetrokken als nieuwe dirigent. Hij is de

leden van verenigingen van de MFO. Ook solisten

de vijfde keer een blaasfestijn. Behalve Holand’anka

opvolger van Jean-Pierre Cnoops die na dertien jaar

van andere verenigingen kunnen na overleg met de

treden Muzicanka en de Breethaler op.

afscheid nam. Zegers (1983) begon op 8-jarige

organisatie deelnemen.

leeftijd als hoboïst bij harmonie Sint Aemiliaan

Zaterdag 24 maart (19.00 uur) verzorgt jeugdfanfare

Bleijerheide. Hij studeerde hobo aan het Maastrichts

Juliana Munstergeleen in ’t Trefpunt haar jaarlijkse ga-

Zaterdag 7 april verzorgt koninklijke harmonie

Conservatorium en directie aan het Koninklijk

laconcert waaraan diverse (jeugd)korpsen deelnemen.

De Berggalm Klimmen in zaal Keulen een reünie-

Conservatorium in Den Haag. Voor beide opleidin-

Het festijn sluit met een gezamenlijk optreden.

concert. Het orkest wordt voor deze gelegenheid

gen studeerde hij cum laude af. Hij is verder dirigent

aangevuld met oud-leden die om uiteenlopende re-

van harmonie Sint Caecilia Nieuwenhagen en het

LFO met The Challenge 2.0!

denen geen deel meer uitmaken van De Berggalm.

professionele Bundespolizeiorchester München. In

Het Limburgs Fanfare Orkest (LFO) presenteert

Oud-muzikanten en -bestuursleden kunnen zich

2015 won hij de internationale dirigentenwedstrijd

zaterdag 7 en zondag 8 april in cultureel centrum Don

aanmelden via: www.berggalm.nl.

Con Brio in Innsbruck.

Bosco in Heel voor het tweede jaar op rij The Chal-

Reünieconcert De Berggalm
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ana Munstergeleen in gemeenschapshuis ’t Trefpunt in
Munstergeleen het Hubert Hermens solistenconcours.

lenge! Op zaterdag geven Limburgse topmusici zoals

Zeventig jaar: Piet Aben (Sint Joseph Pey); Frans

J.S.M. Sneepers (Sint Cecilia Mheer); J.H.J. Slentes (Sint

Cleo Simons en Hub Nickel de hele dag workshops

Boom (Koninklijke Harmonie Gronsveld); Jac Sanders

Caecilia Schimmert); B. van Oorsouw (Sint Barbara Bruns-

aan muzikanten op saxofoon, klein koper, euphonium/

(De Echo Hout-Blerick); Huub Abrahams (Sint Caecilia

sum); Hilde Hendrikx (Sint Cecilia Koningsbosch); Jack

bas, trombone, hoorn en slagwerk. Zondagavond

Eysgelshoven); Jan Reijnders (Sint Agatha Grathem);

Palmen en Math Palmen (Sint Willibrordus Stramproy);

8 april geeft het LFO een galaconcert met de drie

J.H. Kerckhoffs en J.S.G. Claessens (Sint Caecilia Geul-

Leo Vliegen (Sint Clemens Arensgenhout); Harrie van den

jonge Limburgse solisten Camiel Lemmens (hoorn,

le); Fer Hendricks (Sint Willibrordus Stramproy); Jac

Boorn (Wilhelmina Wolder-Maastricht); Wim Fiddelers

Grevenbicht), Max Hubens (bastrombone, Obbicht) en

Sanders (De Echo Hout-Blerick); Mathieu Peters (De

(Sint Cecilia Susteren); Ton Hoefnagels, Piet Hoefnagels

Pim Dautzenberg (saxofoon, Helden). Behalve het LFO

Maasgalm Elsloo); P. Driessen (TOG Welten); Harrie

en Theo Thijssen (L’Union Heythuysen); Bert Knoben, Leon

tekent ook het Jeugd Play In-orkest van 2017 voor de

Cremers (Sint Caecilia Bingelrade); M.G.M. Pisters en

Simons en Hans Engelen (Eendracht Waubach); Jan van

begeleiding. Informatie: limburgsfanfareorkest.com.

J.M.A. Speetjes (Sint Caecilia Beek); Wiel Mares (Dili-

Bracht (Euterpe Venray); A.L. Peeters (Kunst na Arbeid Bel-

gentia Eckelrade); Giel Drummen (Sint Gertrudis Sint

feld); Gerrit Jeuken (Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide);

Geertruid); Pie Janssen (Saint Martin Stein); Karel van

Jack Bleus (Sint Hubertus Maastricht); H. Seevens (Sint

Zaterdag 3 maart (20.00 uur) en zondag 4 maart (15.00

de Laar en Piet Pex (Sint Caecilia Ohé en Laak); Thom

Jan Tungelroy); Jef Janssen (Concordia Margraten); Her-

uur) fungeert de zaal van partycentrum Oud Zumpelveld

van Ophoven (De Vriendenkring Montfort).

man Hausmans en Jacques Cuypers (Sint Caecilia Echt);

Revue met Sint Caecilia

Rob Lenssen en Jean Moonen (Berg en Dal Slenaken);

weer als Simpelvelds theater. Onder de titel Ving iech
leuk! (Vind ik leuk) neemt harmonie Sint Caecilia met di-

Vijfenzestig jaar: A.H. Willems en H.W.G. Quaedvlieg

R. Eussen, mevr. Eymael-Simons, H. Habets en W. Feijen

verse lokale artiesten met muziek en sketches het gebruik

(Sint Cecilia Mheer); Toon Linssen (De Echo Hout-Ble-

(TOG Welten); Huub Bendermacher, René Gubbels en Jef

van social media, internet en smartphones op de korrel.

rick); Sef Hendrikx (Sint Cecilia Koningsbosch); Huub

Jahae (Berggalm Noorbeek); Wiel Beetz en Heinz Jozef

Informatie: www.harmoniesimpelveld.nl.

Hodzelmans (Sint Judocus Sint Joost); Bertus Liebens

Kebeck (Sint Aemiliaan Kerkrade); H.J.M.Timmermans

(Sainte Cécile Eijsden); Piet Bergs, Jeu Corbey, Henk

(Concordia Ittervoort); Liesbeth Salemans-Camp, Jacques

Hendrix en Jeu Vergeldt (Koninklijke Harmonie Lottum);

Peeters en Jeanny op den Buysch-Dirckx (Sint Joseph

Pierre Bakkes (O.L.V. in ’t Zand Roermond).

1880 Weert); W.G.H. Parren (Koninklijke Harmonie van
Thorn); Frans Merx (Sint Elisabeth Groenstraat Landgraaf);

Zestig jaar: Har van der Varst (Wilhelmina Posterholt);

Wil Ariaans (Philharmonie Sittard); Frans Weerts sr. En

Henk van Gestel (Sint Caecilia Blerick); Albert Janssen en

Hans Haenen (Aloysiana Landgraaf-Schaesberg); Frans

Hub Janssen (Berggalm Noorbeek); J.W. Crapels (Sint

van Gorp (O.L.V. in ’t Zand Roermond); Gerard Wolters en

Donatus Grijzegrubben); Theo Hanssen (Philharmonie

Sjra Mestrom (De Vriendenkring Montfort).

Sittard); K.P. Janssen (Sint Paulus Maria-Hoop); Har Helwegen (Crescendo Beegden); J.H.F. Fransen (Eendracht

Veertig jaar: Jef Hillen en Theo Smeets (Sint Caecilia

Meijel); Wiel Deckers (Diligentia Eckelrade); Frans Zinzen

Blerick); Harrie Faessen (Sint Caecilia Hoensbroek);

(Philharmonie Bocholtz); M. Vroemen (Sint Caecilia

Harrie Peters (Koninklijke Harmonie Thorn); J.I.J. Jans-

Zaterdag 10 maart (20.00 uur) geven Clarinet Choir

Schimmert); Frans Augustin (Sint Caecilia Echt); H.P.J.Ty-

sen, M.F.M.E. Houtvast en J.M.L. Janssen (Sint Donatus

Weert (CCW) en Mandoline Ensemble The Strings

chon (Sint Cecilia Mechelen); F.R.R Huynen (TOG Welten);

Grijzegrubben); Frans Peters (Sint Caecilia Hoens-

Stein een gezamenlijk concert in de concertzaal van

Nol van Pol (Sint Caecilia Echt); Harrie Claessen, Hub

broek); Jan Verhoeven (Sint Caecilia Eygelshoven);

Rick Weert. Het CCW speelt klassieke, jazzy, funky en

Koolen en Huub Nieskens (L’Union Heythuysen); Louis

Jack Klinkers (Sint Augustinus Lutterade); Jos Hustinx

poparrangementen die specifiek voor klarinet geschre-

van Haaren (Sint Caecilia Nieuwenhagen); P.G.P. Gitmans

(Philharmonie Sittard); mevvr. Henderix-Kleikers (Flos

ven zijn. The Strings vertolken romantische, barok- en

en P.G.C.B. Goossens (Kunst na Arbeid Belfeld); Hans

Carmeli Heerlen); Alexander Drummen (Sint Gertrudis

klassieke muziek, alsmede folkloremuziek uit diverse

Derix (Sint Caecilia America); Leo Janssen (Sint Martinus

Sint Geertruid); Hub Naglé (Sint Cecilia Bocholtz); Co-

landen en hedendaagse muziek. Informatie: www.

Geulle); Harrie Beurskens,Theo Verstegen en Paul Lücker

leta Vaessen-Notten (Concordia Ulestraten); M.G. Deitz

clarinetchoirweert.nl.

(Sempre Avanti Tegelen); René Janssen (Sint Caecilia

(Sint Cecilia 1836 Vaals); Rob Geraets (Sint Agnes

Swalmen); Jan Jacobs (De Echo Hout-Blerick); Jo Jans-

Bunde); Thum Deliege en Leon Mares (Diligentia Eckel-

Clarinet Choir met The Strings

Brel & Brass met ‘Phil’ Sittard

sen (Kon. Harmonie van Gronsveld); Funs Moonen en

rade); Eric van Heijningen en Jos Vaessen (Philharmo-

De Philharmonie Sittard begeleidt zondag 8 april

Gerard Moonen (Berg en Dal Slenaken); H.L.A. Gommans

nie Bocholtz); J.H.M. Aarts (Sint Caecilia Schimmert);

(20.00 uur) in Schouwburg Sittard de zangeres Mi-

en J.H. Logtens (Sint Aldegondis Maasbree); Jac Golsteijn

Andre Bosten (Sint Caecilia Hulsberg); Roel Janssen

cheline van Hautem tijdens Brel & Brass. De Belgische

(Sint Joseph Pey); J.G.P.M. Hanssen (Sint Barbara Sittard);

en Ruud Smeets (Sint Martinus Urmond); R.F.L. Ester

geldt als een van de beste vertolksters van chansons

Frans Wolters, Jan Wolters en Piet Wolters (De Vrienden-

(Sint Barbara Brunssum); P. Reijnders (Lentekrans

van Brel. Ze brengt op muziek van de ‘Phil’ de mooiste

kring Montfort.

Linne); A.J.H. van Dijk (Concordia Maastricht); Theo
Stemkens en Piet Deuss (Eendracht Baarlo); H.G.J.J.

liedjes uit het Brel-repertoire ten gehore. Ne me quitte
pas, Marieke, La chanson des vieux amants; ze komen

Vijftig jaar: Herman van der Hoff en Jacques Faas-

Van Wersch (Sint Cecilia Mechelen); Rob Erkens en

allemaal voorbij in speciaal voor Brel & Brass geschre-

sen (Sint Caecilia Blerick); E. Delahaye (Sint Donatus

Henk Haan (Eendracht Nieuwenhagerheide); Niek de

ven nieuwe arrangementen. Voor de pauze klinkt een

Grijzegrubben); Nico Prompers en Henk van Summeren

Wit (Philharmonisch Gezelschap Reuver); Eric Thielen,

instrumentaal programma. Informatie: www.uitbalie.nl.

(Sint Gertrudis Sint Geertruid); Jos Vaessen (Sint Cecilia

Math Marcellis, John Versteegen, Wim Classens, Jan

Bocholtz); Thieu Vries (Crescendo Beegden); Ger Gebben

Strijbos, Geert Janssen, Gertie Lucassen-Thielen

Jubilarissen LBM

(Sint Caecilia Schinveld); Leo Direks (Sint Agnes Bunde);

en Diny Withagen-Thielen (Dorpsklank Castenray);

Overzicht van de jubilarissen bij de Limburgse Bond

Nico Lardinois (Diligentia Eckelrade); Guus Hocks, Jef Lo-

Leon Fredrix (De Maasgalm Elsloo); Herman Koenen

van Muziekgezelschappen.

neus en Henk Simons (Philharmonie Bocholtz); A. Huls en

(Sint Cecilia Koningsbosch); Victor Slenter (Sint Jan
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Leiyenbroek-Sittard); C. Lejeune-Maassen (Kunst door

Kessel); M.A.G.A.M. Spee-Thijssen (Sint Martinus

(Eensgezindheid Maasbracht); Judith Heijnen en Ruud

Oefening Maastricht); Harry Sentjens (Sint Joseph Ne-

Geulle); H.J.M. Sieben (Kunst na Arbeid Belfeld); W.L.

Waterval (Sainte Cécile Eijsden); Marc van Wely (Sint

derweert); Tòmmes Lamers (Wilhelmina Maastricht);

Mertens (Sint Caecilia Nieuw-Einde); Marc Warnier

Caecilia Ven Zelderheide Ottersum); Mirjan Tillie-Bes-

Johanna Dijkstra-Ganzinga, Suzanne Haagmans-Kauhl

(Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden); C.J.M.

sems (Sint Caecilia De Gele Rijders Maastricht); Ingrid

en Guido Helbig (Sint Joseph Sittard); Willy Roo-

Custers en R.H.W.P.G. Cleutjens (Sint Cecilia Hunsel);

Jennissen, Riny Grachten en Ad van Haperen (De

sen-Snellen (Koninklijke Harmonie van Arcen); M.A.

Judith Janssen-Meertens (Sint Caecilia Geulle); André

Vriendenkring Montfort).

Koolen, Peter Weys, André Flos (Euterpe Venray); Erik

Lucas en Ron Canton (Sint Barbara Sittard); JPM

Timmermans en Rezie Bouten-Hanssen (Maasoever

Lahou (Walrams Genootschap Valkenburg); L. Pauly

F E B R U A R I
Vr 23 - Zo 25

MAASTRICHT

Prinses Christina Concours Zuid.

M A A R T
Za 03

SIMPELVELD, OUD ZUMPELVELD

20.00 UUR

Begeleiding Zumpelvelder Revue door harmone Sint Caecilia Simpelveld.

Zo 04

PANNINGEN, DOK6

14.30 UUR

Concert percussiegroep van fanfare Concordia Leveroy.

Za 10

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

09.00 UUR

Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober met als thema De gestiek.

Zo 04

SIMPELVELD, OUD ZUMPELVELD

15.00 UUR

Begeleiding Zumpelvelder Revue door harmonie Sint Caecilia Simpelveld.

Za 10

WEERT, RICK WEERT

20.00 UUR

Concert Clarinet Choir Weert met The Strings Stein.

Do 15

SITTARD, DE DOMIJNEN

20.00 UUR

30 jaar symfonie The Lord of the Rings door Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen.

Zo 18

KERKRADE, FIRENSCHAT

18.00 UUR

Concert muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Zo 18

MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT

Za 24

LANDGRAAF, HEEREVELD

15.00 UUR

Concert muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Za 24

MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT

19.00 UUR

Concert jeugdfanfare van fanfare Juliana Munstergeleen.

Zo 25

DOENRADE, GASTERIE DOBBELSTEYN

14.00 UUR

Blaasfestijn met Holand’anka, Muzicanka en de Breethaler.

Solistenconcours muziekfederatie Onderbanken. Organisatie: Fanfare Juliana Munstergeleen.

A P R I L
Za 07

KLIMMEN, ZAAL KEULEN

Za 07 / Zo 08

HEEL, DON BOSCO

Zo 08

SITTARD, STADSSCHOUWBURG

20.00 UUR

Concert Brell & Brass Philharmonie Sittard m.m.v. zangeres Micheline van Hautem.

Vr 13 / Za 14

MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT

20.30 UUR

Concert percussie-ensemble Juliana Munstergeleen m.m.v. George McGrae e.a.

Za 14

KERKRADE, MARKT

12.00 UUR

Opening zwaailichtendag door muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Za 14

MAASTRICHT, KLAEKEBURG

20.00 UUR

Concert harmonie Sint Michaël Heugem-Maastricht.

Za 14 / Zo 15

HEEL, DON BOSCO

Reünie concert Koninklijke harmonie De Berggalm Klimmen.
Limburgs Fanfare Orkest presenteert The Challenge.

Eurofestival 2018.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
Vijfde editie Eindhoven
PROMS 2018 meets Talent

Drie keer Duke Ellington’s
Sacred Concerts

Zaterdag 10 maart presenteert de koninklijke har-

Het Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant en vocaliste

monie Phileutonia Eindhoven in het Muziekgebouw

Deborah Carter blazen deze maand Duke Ellingtons

van Eindhoven Eindhoven PROMS 2018 meets Talent.

avondvullende meesterwerk Sacred Concerts nieuw

Tijdens de vijfde editie van het tweejaarlijkse evene-

leven in. De Amerikaanse jazzicoon wijdde zijn laatste

ment maakt de luisteraar kennis met verschillende

creatieve fase aan deze driedelige cyclus voor koor, so-

vormen van harmoniemuziek. Het 65-koppige orkest

list, verteller en jazzorkest. Het werk verbindt religieuze

speelt klassieke, maar toegankelijke harmoniewerken

teksten, Europese kerkmuziek, jazz en gospelzang.

en Danzon no 2. Solist is Jeffrey Kant (WDR Sinfonie-

All you can Opera door
Sophia’s Vereeniging

orchester) op trombone. Na de pauze komen in een

Liefde, moord, macht, tragedie... Koninklijke Sophia’s

uitvoeringen zijn donderdag 22 februari (20.00 uur)

promsachtige setting genres zoals musical, pop, rock

Vereeniging voert het publiek zondag 8 april (14.30

in Theater aan de Parade ’s Hertogenbosch, zaterdag

en jazz voorbij met medewerking van jonge solisten

uur) in de Concertzaal Tilburg mee in de wereld van de

24 februari (20.30 uur) in Theater Tiliander Oisterwijk

zoals de zangeressen Melissa Janssen (The Voice of

passievolle opera. Samen met studenten van de Dutch

en zondag 25 februari (15.00 uur) in De Doelen in

Holland), Loïs van de Ven (Beauty and the Beast),

National Opera Academy en Fontys Hogeschool voor

Rotterdam.

zanger/violist Diederick Ensink en zanger/presentator

de Kunsten en het Bachkoor uit Nijmegen worden be-

Michael Penders. Phileutonia wil met dit evenement la-

kende melodieën uit onder andere La Bohème (Pucci-

ten horen dat klassieke blaasmuziek nog springlevend

ni), Carmen (Bizet) en Lohengrin (Wagner) vertolkt aan

is en een harmonieorkest flexibel in staat is publiek

de hand van een verrassend scenario van regisseur

van jong tot oud te verrassen en te vermaken.

Marc Krone. Informatie: www.theaterstilburg.nl.

zoals Zampa Overture, Colors, Last cry of the Unicorn
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Uitgevoerd wordt het arrangement van de Zweedse jazzcomponist en -dirigent Örjan Fahlström. De

Anjeractie

27 mei –
2 juni
2018

Doe mee met de collecteweek
dat kan met de bus,
online of allebei

50% van de opbrengst is
voor uw eigen clubkas!
Meld uw club snel aan
op anjeractie.nl

Theaterkoor Houten
heeft in 2017 online € 965.opgehaald en met de
collectebus € 1.127,-

PROVINCIE
L’Aventure Musicale
presenteert Europa
Orkest L’Aventure Musicale loodst het publiek zaterdag

Cowboys (John Williams). Informatie: www.esmgquadrivium.nl.

Tilburg door de geschiedenis van Europa, gevisuali-

Sint Michaël met zanger
Gerard van Maasakkers

seerd met iconische beelden en ondersteund door

Zaterdag 14 april (20.00 uur) brengt harmonieorkest

tekeningen en animaties van Willem de Visser. Van het

Sint Michaël Sint-Michielsgestel in Ontmoetingscen-

ontstaan van Europa met Jiddische muziek naar een

trum De Huif een avondvullend programma rond

moderne Romeinse interpretatie van Hans Zimmer. Van

zanger Gerard van Maasakkers. De gloed van de

de Keltische invloed van Skyrim naar de tijd van Hän-

koperinstrumenten en de zweem van het hout geven

del en het hof van de Zonnekoning. Van meezingen

zijn liedjes Hee gaode mee, Hier heur ik thuis, Salve

The Passion in Concert

met Bach en Gounod naar de tegenwoordige tijd van

regina en vele andere nog meer kleur. Informatie:

Muziekvereniging Andara Tilburg verzorgt op Goede

Anderson & Ulvaeus. Speciale gast is actrice, zangeres

http://harmoniesintmichielsgestel.nl.

Vrijdag 30 maart (20.30 uur) in de Concertzaal

10 maart (20.30 uur) in de Concertzaal van Theaters

en presentatrice Maartje van de Wetering, winnares

van Theaters Tilburg een concertante versie van het

komt van de zangsolisten Marieke van Middelkoop en

Passion door
Brass Band Nuenen

Olivier Beekman, het koor Sint Cecilia, backing vocals,

Brass Band Nuenen zet vrijdag 23 en zaterdag 24 april

en Marjon Dries, pianist Frans Oomes en Tilburgs

een popband en het jeugdorkest van L’Aventure Musi-

in de Clemenskerk het multimediale evenement Passion

stadsdichter Onias Landveld wordt het lijdensverhaal

cale. Informatie: www.aventuremusicale.nl.

op de planken. Samen met vocale solisten, koren, ver-

op een moderne manier muzikaal vormgegeven.

teller en combo wordt het lijdensverhaal met lichte en

Informatie: www.theaterstilburg.nl.

van het tv-programma Maestro. Verdere medewerking

Auletes Eindhoven in
Verrassende Ontmoetingen

televisieprogramma The Passion. Samen met popkoor
Prestige, de zangsolisten Linda Schrik, René Habraken

herkenbare muziek uitgebeeld. Het concert sluit aan bij
de nieuwe muzikale koers waarbij bijzondere concerten,

Studentenharmonieorkest Auletes Eindhoven speelt

samenwerking met andere muziekgenres en kunstuitin-

zondag 25 maart (14.30 uur) in Concertzaal Theaters

gen en mensen binden en boeien met muziek centraal

Tilburg in het kader van de serie Verrassende Ontmoe-

staat. Informatie: http://passionnuenen.nl.

tingen Windows of the World (Peter Graham) en The
F E B R U A R I
Do 22

‘S- HERTOGENBOSCH, AAN DE PARADE

20.00 UUR

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

Za 24

OISTERWIJK, TILIANDER

20.30 UUR

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

M A A R T
Vr 09 - Zo 11

‘S- HERTOGENBOSCH

Prinses Christina Concours Zuid 1.

Za 10

EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW

Eindhoven PROMS 2018 meets Talent. Organisatie: Phileutonia Eindhoven.

Za 10

TILBURG, THEATERS TILBURG

Vr 23 / Za 24

NUENEN, CLEMENSKERK

Concert Brass Band Nuenen.

Za 24

EINDHOVEN, INDOOR SPORTCENTRUM

Championships Color Guard Nederland

Zo 25

EINDHOVEN, INDOOR SPORTCENTRUM

Slagwerkdag Percussive Arts Society (PAS International), Color Guard Nederland, doelgroep Show, Mars en

20.30 UUR

Concert Orkest L’Aventure Musicale m.m.v. zangeres Maartje van de Wetering.

			Percussie.
Zo 25

TILBURG, THEATERS TILBURG

Vr 30

TILBURG, THEATERS TILBURG

20.30 UUR

The Passion in Concert door Muziekvereniging Andara Tilburg.

Za 31

HANK, ’T UIVERNEST

20.00 UUR

Theatershow Revolutie door Altena Brass.

TILBURG, THEATERS TILBURG

14.30 UUR

Opera concert door Koninklijke Sophia’s Vereeniging m.m.v. Dutch National Opera Academy Amsterdam

Concert studentenharmonieorkest Auletes Eindhoven.

A P R I L
Zo 08

			 en het Bachkoor Nijmegen.
Za 14

SINT MICHIELSGESTEL, DE HUIF

20.00 UUR

Concert harmonievereniging Sint Michaël Sint-Michielsgestel.

Zo 15

TILBURG, CONCERTZAAL

14.00 UUR

Concert Common Ground door Orkest Orventus.
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PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Pieter Koster nieuwe dirigent
Kunst naar Kracht

spelen tijdens het concert Ode aan de Harmonie - Het

medewerking komt van alt-mezzosopraan Maartje de

orkest van de klarinet. Solisten zijn Arno Piters, (es-)

Lint. Informatie: reserveringen@mv-eensgezindheid.nl.

Pieter Koster is de nieuwe dirigent van brassband Kunst

klarinettist van het Koninklijk Concertgebouworkest,

naar Kracht De Goorn. Hij volgt Erik Kluin op, die na zeven

en Bart de Kater van het Nieuw Amsterdams Klarinet

jaar afscheid nam. Pieter Koster is van huis uit trompet-

Kwartet. Voorafgaand aan dit project is er een reeks

Diemer en Wester Harmonie
in Amsterdamse Hofkerk

tist. Hij studeerde trompet en directie aan het Koninklijk

repetities op de dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00

De Diemer Harmonie en de Wester Harmonie geven

Conservatorium in Den Haag. Als dirigent is hij verbonden

uur in Ransdorp bij Amsterdam. Bart de Kater zal ook

zondag 4 maart (14.30 uur) een gezamenlijk concert

aan fanfarecorps Wilhelmina Volendam en de Koninklijke

apart met de klarinettisten samenwerken in een klari-

in de Hofkerk in Amsterdam-Watergraafsmeer. Beide

Brassband Utrecht. Verder is hij docent klein koper en se-

netchoir. Verteller Huib Ramaer geeft een toelichting

orkesten bereiden een gevarieerd en aantrekkelijk

cretaris van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

op de geschiedenis van de blaasmuziek in Nederland.

repertoire voor jong en oud voor. Informatie: www.

Klarinetspelers vanaf speelniveau C/D kunnen zich

westerharmonie.nl of www.diemerharmonie.nl.

Voorjaar bij Irene Grootebroek

aanmelden via: www.waterlandseharmonie.nl.

maart (20.00 uur) de lente in met het voorjaarscon-

60 jaar slagwerk in Limmen

Markus-Passion met
Jacob de Haan

cert in dorpshuis De Stek. Rond het thema Water, zee,

Melodische slagwerkgroep Excelsior Limmen zet

Componist Jacob de Haan dirigeert zondag 25 maart

strand klinken onder meer de werken Pacific Dreams

zaterdag 24 maart (20.00 uur) het zestigjarig bestaan

in de Grote Kerk van Alkmaar zijn Markus-Passion.

en Legend of Maracaibo.

luister bij met een concert in sporthal De Enterij. Ook

Uitvoerenden zijn Tata Steel Symfonisch Blaasorkest,

harmonie Excelsior en het mannenkoor geven acte

Helen Katja Rothfuss (Maria Magdalena), Rob Hazen-

de présence in een programma met film- en Top

berg (Jezus) en Ab Nieuwdorp (evangelist/verteller).

2000-muziek. Informatie: www.excelsiorlimmen.nl.

De Haan gebruikte voor deze Passion de integrale

Fanfarecorps Irene Grootebroek luidt zaterdag 24

Voorjaarsconcert door Apollo
Zondag 22 april (15.00 uur) geeft harmonie Apollo
Zaandijk een voorjaarsconcert in de Kogerkerk te Koog

SDG Alkmaar op Franse tour

aan de Zaan. Piet de Lange, beter bekend als Opa

De Vlaamse zangeres Micheline van Hautem zingt

gecomponeerde melodieën op bestaande teksten

Piet uit Holland’s got Talent, zingt met begeleiding van

zaterdag 14 april (20.15 uur) in Theater De Vest

van passieliederen. De teksten van de evangelist zijn

het orkest liedjes van Frank Sinatra. Informatie: www.

tijdens de show Brel & Brass met begeleiding van het

oorspronkelijk in het Duits, maar worden in Alkmaar in

apollozaandijk.nl.

Stedelijk Harmonieorkest van SDG Alkmaar elf van de

het Nederlands vertolkt door Ab Nieuwdorp (presenta-

mooiste chansons van Jacques Brel. Speciale gast is

tor van het programma De Klassieken op Radio 4). Na

bastrombonist Jos Jansen. Informatie: secretariaat@

de zomer wordt de eerste passie voor blaasorkest en

sdg-alkmaar.nl.

solisten, die een klein uur duurt, uitgegeven.

tekst uit het Markus-evangelie, aangevuld met nieuw

Jubilarissen bij MNHU
Overzicht jubilarissen in Noord-Holland.
Vijfenzestig jaar: P.J. van der Wal (Crescendo Nederhorst den Berg).
Zestig jaar: J. Hilbers en P. Veldhuijs (Sint Caecilia
Heemskerk); K. Metselaar en P. Donker (West-Frisia
Twisk); Willem Blakborn en Jaap Klein (Fanfarecorps

Excelsior speelt Sheherazade

Zuiderwoude).
Vijftig jaar: E. Molenaar (Sint Caecilia Heemskerk).

Harmonieorkest Groot Excelsior Amsterdam speelt zondag 15 april (15.00 uur) in OBA Theater Amsterdam de

Liefdesmuziek door
Eensgezindheid

Veertig jaar: K. van Lente en J. Schoof (Sint Caecilia

Tussen de verschillende delen wordt het sprookje
van Duizend-en-één-nacht verteld. Informatie: www.

Zondag 18 februari (14.00 uur) draait in cultureel cen-

(Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart); Johan van

jongexcelsior.nl.

trum De Strandwal in Heiloo tijdens het Valentijnscon-

Langen (Accordando Spierdijk).

cert van muziekvereniging Eensgezindheid alles

Cor Knip is koninklijk onderscheiden voor zijn verdien-

om de liefde. Op het programma staan romantische

sten voor Fanfarecorps Zuiderwoude.

symfonische suite Sheherazade van Rimsky-Korsakov.

Ode aan de klarinet
Klarinettisten uit Amsterdam en omgeving kunnen za-

melodieën zoals Concerto d’ Amore, Greensleeves,

terdag 18 maart met De Waterlandse Harmonie mee-

Perhaps Love, Amor en All You Need is Love. Vocale

Heemskerk); René Buskermolen en Peter Buskermolen

F E B R U A R I
Zo 11

PURMEREND, DE PURMARYN

Zo 18

HEILOO, DE STRANDWAL

Concert Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest.
14.00 UUR

Concert muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo.
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PROVINCIE
M A A R T
Zo 04

AMSTERDAM, HOFKERK

14.30 UUR

Concert door Wester Harmonie Amsterdam en Diemer Harmonie Amsterdam.

Za 10

DE BILT, H.F. WITTE CENTRUM

20.00 UUR

Landelijke Brandweer Muziekdag.

Za 24

GROOTEBROEK, DE STEK

20.00 UUR

Concert fanfarecorps Irene Grootebroek.

Za 24

LIMMEN, DE ENTERIJ

20.00 UUR

Concert melodisch slagwerkgroep Excelsior Limmen.

Zo 25

ALKMAAR, GROTE KERK

Passion concert Tata Steel Symfonisch Blaasorkest m.m.v. Helen Katja Rothfuss, Rob Hazenberg en Ab

			Nieuwdorp.
A P R I L
Za 14

ALKMAAR, THEATER DE VEST

Zo 15

AMSTERDAM, OBA THEATER

Concert SDG Alkmaar.
15.00 UUR

Concert harmonieorkest Groot Excelsior Amsterdam.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Concert Eendracht-Excelsior

110-jarig bestaan met het themaconcert Celebration.

Graham), A Moorside Suite (Gustav Holst) en Natalis,

Muziekvereniging Eendracht-Excelsior Hengelo concer-

Zowel het harmonieorkest als de malletband geeft

symphony for brass and percussion (Martin Ellerby)

teert zondag 25 maart (14.30 uur) in het Twickelthe-

acte de présence. Kinderen die deelnemen aan het

het programma voor het bondsconcours in Zutphen.

ater van het Twickelcollege in Hengelo. Behalve het

lesprogramma de Muziekfabriek hebben vrij toegang.

Excelsior brengt naast Harmony Festival (Jan de Haan)

harmonieorkest betreden ook de Street Harmony Band

Informatie: www.crescendo-ommen.nl.

vooral lichte muziek.

en de Noorkerländerkapel het podium.

Cirque de Musique in Kampen

Muzikale tijdreis door
Zwolse Harmonie

Muziek, sport en theater gaan 24 maart (19.30 uur)

De Zwolse Harmonie maakt zaterdag 24 maart (19.45

in sporthal De Reeve in Kampen hand in hand tijdens

uur) in de Oosterkerk ter gelegenheid van het 90-jarig

Cirque de Musique. Het spektakel is het hoogtepunt

bestaan een muzikale reis door de geschiedenis. Met

van de viering van het 175-jarig bestaan van het

medewerking van zangeres Miriam Venema komen

Stedelijk Orkest Kampen. Turn-, spring- en dansshows

onder meer Bolero (Ravel, bew. H. Ummels), Budapest

door leden van sportvereniging RKDOS worden op

(George Ezra, bew. Ivo Kouwenhoven) en nummers zo-

live muziek van het Stedelijk Orkest door jeugdtheater

als The Beauty and the Beast, September en Het Dorp

Ventura theatraal aan elkaar gesmeed. Informatie:
www.stedelijkorkest.nl.

FaBra-concert in Zwolle

voorbij. Informatie: zwolseharmonie@outlook.com.

Muziekvereniging Excelsior Westenholte geeft zaterdag

Jubilaris bij OBM

17 februari (20.00 uur) samen met Brassband

De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen heeft

Muziekvereniging Crescendo Ommen herdenkt

Amersfoort (BBA) een FaBra-concert in de Stinskerk in

Leonard Koppelman onderscheiden vanwege zijn

zaterdag 17 maart (19.30 uur) in De Carrousel het

Zwolle (Westenholte). BBA speelt met Phoenix (Peter

veertigjarig jubileum bij Harmonie Wierden.

Feest bij Crescendo Ommen

F E B R U A R I
Za 17

ZWOLLE, STINSKERK

20.00 UUR

Concert muziekvereniging Excelsior Westenholte met Brassband Amersfoort.

Za 17

WIERDEN, HARMONIE

09.30 UUR

Muziekmarathon Harmonie Wierden.

Za 10

ZWOLLE, DOMESTICUM

10.30 UUR

Speeldag FASO.

Za 10

WIERDEN, DORPSHUIS NEDERHEMERT

20.00 UUR

Concert Harmonie Wierden en Juliana Gameren.

Za 17

OMMEN, DE CARROUSEL

19.30 UUR

Jubileumconcert muziekvereniging Crescendo Ommen.

Za 24

ZWOLLE, DOMESTICUM

13.00 UUR

Speeldag FASO.

Za 24

ZWOLLE, OOSTERKERK

19.45 UUR

Concert Zwolse Harmonie.

Za 24

KAMPEN, DE REEVE

19.30 UUR

Muziek-, sport- en theatershow Cirque de Musique door het Stedelijk Orkest Kampen m.m.v. sportvereni-

M A A R T

			 ging RKDOS en jeugdtheater Ventura.
Zo 25

HENGELO, TWICKELTHEATER

14.30 UUR

Concert muziekvereniging Eendracht-Excelsior Hengelo.

WIERDEN, GEREFORMEERDE KERK

19.30 UUR

Voorjaarsconcert Harmonie Wierden.

A P R I L
Za 14
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PROVINCIE UTRECHT

Bigband en brassband
in Utrecht Blaast
ZIMIHC presenteert zaterdag 7 april (20.00 uur) in het

Ha-Fa ontmoeting in Utrecht

De Bazuin te gast in Breukelen

Zaterdag 24 maart ontmoeten fanfare Sempre

De christelijke muziekvereniging De Bazuin Tzummar-

Crescendo Middelharnis en Harmonieorkest Vleuten

um is zaterdag 24 maart (20.00 uur) in Theater 4 en

elkaar in de Utrechtse concertserie Adezi in Theater

1 in Breukelen te gast tijden het voorjaarsconcert van

Vleuterweide te Vleuten. Het programma van Sempre

Brassband Breukelen. De ‘thuisclub’ speelt onder meer

Crescendo vermeldt onder meer Where eagles soar

The year of the dragon (Philip Sparke), filmmuziek uit

(Steven Reineke/Erik Rozendom), Heaven on Earth

Indiana Jones and the temple of Doom (John Wil-

(Maurice Hamers) en Csardas (Vittorio Monti). Harmo-

liams, arr. Ray Far), de soundtrack van A Beautiful Mind

nieorkest Vleuten brengt met onder andere Entornos

- All love Can be (James Horner, arr. Titus en Klaas van

(Amando Blanquer Ponsoda) en Il Concerto para Cla-

der Woude) en Exaltation (Andrew R. Mackereth). De

rinete y banda Sinfónica (Oscar Navarro) met Jooske

Bazuin Tzummarum speelt ter voorbereiding op de

van Andel als solist op klarinet een Spaans program-

deelname aan de Open Nederlandse Fanfare Kampi-

ma. Informatie: www.harmonieorkestvleuten.nl.

oenschappen onder meer het verplichte werk Galea

kader van Utrecht Blaast de Utrechtse Studenten Big-

et Bellum (Jan de Haan). Informatie: www.brassband-

band en brassband Oefening en Uitspanning Aalburg

breukelen.nl.

(foto) samen in ZIMIHC-theater Zuilen. Beide orkesten
brengen ieder een eigen programma en spelen enkele

Jubilarissen MNHU

werken samen. Informatie: www.zimihc.nl.

Overzicht jubilarissen in Utrecht.
Zeventig jaar: Rinus Borst (Concordia Vinkeveen);

De Bazuin op wereldreis

Hennie van de Lustgraaf (Scheepjeswolharmonie

Muziekvereniging De Bazuin De Meern neemt het

Veenendaal) .

publiek zaterdag 17 februari (19.30 uur) tijdens het

Zestig jaar: Piet Woesthoff (OBK Zeist); Wes van

winterconcert in Theater Vleuterweide mee op een

Hoeflaken (Scheepjeswolharmonie Veenendaal).

muzikale wereldreis. Het nieuwe Opstaporkest geeft

Vijftig jaar: Piet Boonman (Concordia Cothen); Anton

het vertreksein. Het leerlingenorkest en het harmonie-

NBE-leden bij start jubileum
Ons Genoegen Rhenen

orkest vervolgen de reis met herkenbare melodieën.

Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen bestaat

Veertig jaar: Ernst de Klein en Hans Simons (Constan-

Informatie: debazuindemeern.nl.

150 jaar. Het jubileum wordt zaterdag 17 februari

tia Werkhoven); Maarten Born (Loenens Fanfarekorps

(15.30 en 19.30 uur) ingezet met twee concerten in

Oud-Over); Gert Takken (Scheepjeswolharmonie

de Cunerakerk Rhenen. Samen met twaalf leden van

Veenendaal).

met Intrada, Lullaby & Rockbeat (Ivo Kouwenhoven)

Nieuw project van Dutch
Ladies Orchestra

de Groot (Constantia Werkhoven); Wim Ruis (Sint
Carolus Montfoort).

het Nederlands Blazers Ensemble (NBE, foto) laat Ons

Mi quam een scoon geluyt in myne oren is de titel van

Genoegen de geschiedenis van de vereniging op een

het vierde project van het Dutch Ladies Orchestra. Het

bijzondere manier visueel en muzikaal de revue pas-

uit louter vrouwen bestaande harmonieorkest speelt

seren. Het NBE wordt gedurende het concert geleidelijk

met vocale inbreng muziek van vrouwelijke compo-

aangevuld met alle leden van OG totdat uiteindelijk

nisten van de middeleeuwen tot nu. De uitvoeringen

alle 120 muzikanten meespelen. Daarbij komt de

zijn zaterdagavond 17 maart in Akoesticum in Ede,

muziek steeds van een andere, onverwachte hoek en

zaterdagavond 24 maart in de Weddesteijnkapel in

wordt staand of lopend gemusiceerd. Informatie: www.

Woerden en zondagmiddag 25 maart in de Heilige

onsgenoegen-rhenen.nl. Foto: Hans van der Woerd.

Kruisvindingskerk in Rotterdam. Informatie: info@
ladiesorchestra.nl.
F E B R U A R I
Za 17

VLEUTEN, VLEUTERWEIJDE

Za 17

RHENEN, CUNERAKERK

Verjaardagsconcert muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen met het Nederlands Blazers Ensemble.

Za 24

WOERDEN, WEDDESTEIJNKAPEL

Concert Dutch Ladies Orchestra.

Za 24

VLEUTEN, VLEUTERWEIDE

Za 24

BREUKELEN, THEATER 4 EN 1

20.00 UUR

Voorjaarsconcert Brassband Breukelen i.sm. De Bazuin Tzummarum.

UTRECHT, ZIMIHC THEATER ZUILEN

20.00 UUR

Concert Utrechtse Studenten Bigband en Brassband Oefening & Uitspanning.

19.30 UUR

Concert Muziekvereniging De Bazuin De Meern.

M A A R T
Concert Sempre Crescendo Middelharnis en Harmonieorkest Vleuten.

A P R I L
Za 07
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PROVINCIE
PROVINCIE ZEELAND
verdiept in de geschiedenis. De film heeft daardoor ook

Tophoornist De Maseneer
te gast in Middelburg

een educatieve invalshoek als het gaat om de vraag van

Brassband Middelburg houdt zaterdag 10 februari

ouderen ‘wie vertelt het verhaal van de oorlog door, als

(20.00 uur) in Wijkcentrum Het Palet in Middelburg

wij er niet meer zijn?’ De plaatselijke Adriaanskerk wordt

een concertavond waarop diverse talenten uit eigen

voor deze gelegenheid omgetoverd tot een cultuurcen-

gelederen als solist voor het voetlicht treden. Speciale

trum. De banken worden losgehaald waardoor een

gast is althoornist Tim de Maseneer, solohoornist bij de

half ronde zit met gangetjes ontstaat zodat het publiek

Belgische kampioensbrassband Willebroek. Ook de sa-

tussentijds kan opstaan. Voor licht en geluid wordt

menspeelgroep en de jeugdbrassband komen in actie.

keuze voor de muziek hebben de jongeren zich tevens

Muzikale filmbeleving door
Crescendo Dreischor

samengewerkt met de middelbare school. Ook zorgen

De film The Great Dictator, de satirische kijk op het leven

leerlingen van deze school voor specifieke Duitse

Jubilarissen ZMB

van Adolf Hitler uit 1940 met regisseur en hoofdrolspe-

versnaperingen. Crescendo bestaat uit de onderdelen

Overzicht van de jubilarissen bij de Zeeuwse Bond van

ler Charlie Chaplin, staat zaterdag 14 april (14.30 en

Creskids, tienergroep CR@SH!, de melodisch slagwerk-

Muziekverenigingen.

19.30 uur) centraal tijdens een muzikale filmbeleving

groep CresBeat en het grote orkest.

Zeventig jaar: Theo Vermeulen (Excelsior Terhole); Adri

door muziekvereniging Crescendo Dreischor. De film

Simpelaar (De Vereenigde Vrienden Sas van Gent).

wordt live muzikaal begeleid met muziek die door

Concert met drie orkesten

jongeren is gekozen. Gespeeld worden nummers zoals

Muziekvereniging Heikant zet zaterdag 24 maart in ’t

Veere); P. Broekhorst (Harmonie Biervliet); Ilse van Eck

Skyfall, Pink Panther Theme, Honour and Glory, Hungari-

Heike in Heikant een concertavond op touw. Behalve

(Ons Klein Orkest Heikant).

an Dance no 5, Pastime with good company, Ross Roy,

de organiserende vereniging betreden harmonie EMM

Pentagram, O, Mysterious Magnum, Bessarabyanka en

Koewacht en muziekvereniging Sint Caecilia Hoeven

Fireball. Het idee komt van de tienergroep CR@SH! Bij de

het podium.

Veertig jaar: Joop Louwerse (Veere’s Genoegen

F E B R U A R I
Za 10

MIDDELBURG, HET PALET

20.00 UUR

Concert Brassband Middelburg.

M A A R T
Za 24

HEIKANT, ’T HEIKE

Concert muziekvereniging Heikant m.m.v. EMM Koewacht en Sint Caecilia Hoeven.

A P R I L
Za 14

DREISCHOR, ADRIAANSKERK

14.30/19.30 UUR

Concert Muziekvereniging Crescendo Dreischor.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Jubilarissen bij Uni Katwijk

Volgens de schrijvers heeft de muziek van de Britse

het harmonieorkest een aantal songs ten gehore. Prin-

De christelijke muziekvereniging UNI Katwijk heeft

popband alles in huis voor een expressieve, geva-

ses Juliana speelt verder werken van Eric Ball, Peter

Henk van der Meij gehuldigd voor zijn 50-jarig

rieerde en muzikaal uitdagende show. Informatie:

Graham, Alexander Arutiunian, Gloria Estevan, Ferrer

lidmaatschap en Arie van der Plas voor zijn 40-jarig

www.amigo-leiden.nl.

Ferran, Alan Parsons en een nieuw arrangement van

lidmaatschap.

Harpe Davids Ridderkerk
op de countrytoer

Jasper Staps. Informatie: www.pjklaaswaal.nl.

De christelijke muziekvereniging Harpe Davids
Ridderkerk presenteert zaterdag 24 maart (20.00 uur)
in het Farel College een concert in countrystyle. Naast
een Western Medley speelt het orkest samen met de
countryband Haystax nummers zoals Abba Medley,
Billy Jean, Kiss, Midnight Knock en My Girl. Informatie:
www.harpe-davids.nl.

AMIGO toert met Coldplay

Juliana met zanger
René van Kooten

Show- & Marchingband AMIGO Leiden toert dit jaar

Zanger René van Kooten is zaterdag 10 maart (19.30

Dubbelconcert rond
Leonard Bernstein

met muziek van Coldplay door Nederland, België,

uur) in sporthal Cromstrijen in Numansdorp de

Zaterdag 24 maart (20.00 uur) ontmoeten de har-

Frankrijk en Noord-Ierland. De show is gearrangeerd

publiektrekker van het 39 Maartconcert van de chris-

monieën Arti Alphen en Koningin Wilhelmina Wamel

door muzikaal leider Dennis Hazenoot. Het visuele

telijke harmonievereniging Prinses Juliana Klaaswaal.

elkaar in de Adventskerk in Alphen a/d Rijn. Rond de

deel is van de hand van choreograaf Ivo de Soet.

De musicalster en acteur brengt met begeleiding van

honderdste geboortedag van componist Leonard

72

e

Bernstein stellen beide orkesten een afwisselend

klinken de werken die tijdens de tournee door Schotland

programma samen. Bernstein geldt als een van de

(27 februari t/m 3 maart) gespeeld worden. Informatie:

Uitwisselingsconcert
in Bergambacht

populairste componisten, muziekpedagogen en diri-

streekfestival@gmail.com.

Zalencentrum De Waard in Bergambacht is zaterdag

genten van de twintigste eeuw. Hij overleed in 1990,

10 februari (19.30 uur) het decor van een uitwisse-

maar zijn composities als West Side Story, Candide en

KHD trapt lustrumjaar af

On the Waterfront worden nog altijd volop gespeeld.

De Koninklijke Harmoniekapel Delft (KHD) trapt zondag

band Excelsior Bergambacht delen het podium met

Informatie: www.arti-alphen.nl.

18 maart de festiviteiten rond het 135-jarig bestaan

Harmonie Stolwijk.

Dagorkest VPR met popkoor

af met twee concerten in het Westcord Hotel Delft.

lingsconcert. Fanfareorkest en melody percussion-

Om 11.30 uur is er een familieconcert waarbij ook

De Bazuin reist door de tijd

Dagorkest Voorne Putten Rozenburg geeft zaterdag 17

de allerkleinsten welkom zijn. Het tweede optreden

Zaterdagavond 17 maart (19.30 uur) neemt muziek-

februari (20.00 uur) zijn jaarlijkse concert in het Bres

om 14.00 uur is een normaal concert met pauze en

vereniging De Bazuin Oud-Beijerland het publiek in het

Theater te Brielle. Medewerking verleent het 40-kop-

concertwerken. Informatie: www.harmoniekapel.nl.

Hoeksch Lyceum mee op reis door de geschiedenis. In

pige gemengd popkoor That’s it. Voor de pauze wordt

chronologische volgorde wordt muzikaal stilgestaan

een aantal wereldgebeurtenissen muzikaal belicht,

bij historische gebeurtenissen zoals de onthoofding

zoals de kruistochten in The return of the Crusaders,

van Lamoraal van Egmont, de Franse revolutie en de

de middeleeuwse ontdekkingsreizen in Columbus, de

Tweede Wereldoorlog. Het programma eindigt met

bescherming van het leven in de oceanen in Rainbow

hedendaagse pophits. Ook het leerlingenorkest doet

Warrior en de eerste stap van de mens op de maan

mee. Informatie: Facebookpagina van De Bazuin

in Apollo 11. Na de pauze klinken in bigbandopstel-

Oud-Beijerland.

ling nummers zoals Introducing the band, Sing, sing,
sing, Headliner, Can’t take my eyes off you en St Louis

Lintje voor Johan Jansen

Blues’. Informatie: info@dagorkestvpr.nl.

Johan Jansen uit Stellendam is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is voorzitter en

Try-out door FPO in
Bodegraven

Slagwerk met Hollands tintje
bij Wilhelmina Numansdorp

Zaterdag 24 februari geeft het Fanfare Promotie (FPO)

Zaterdag 17 februari (20.00 uur) verzorgt de slagwerk-

zitter van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekvereni-

in de Ontmoetingskerk in Bodegraven een try-outcon-

groep van muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp

gingen en bestuurslid bij het Repertoire Informatie

cert. Met Les Memoires de Moresnet (Thom Zigterman),

in sporthal Cromstrijen te Numansdorp een concert

Centrum en Muziekgebouw Goeree-Overflakkee.

Malificent Suite (arr. Klaas van der Woude), Melting the

met als thema Slagwerk met een Hollands tintje. Met

Ice (Johan Evenepoel), The Skye Boat Song (arr. Bill

medewerking van de band Lucky Shot en toneelver-

Geldard), Conga del Fuego Nuevo (Arturo Marquez),

eniging Adieu et au Revoir klinkt muziek met een link

Traffic (Thomas Doss), Gaelforce (Peter Graham, arr. Luc

naar Nederland. Informatie: concerten@muziekvereni-

Vertommen) en Introduction & Caprice( Eric Swiggers)

ging-wilhelmina.nl.

hoornist van fanfareorkest De Hoop Stellendam, voorzitter van de KNMO-doelgroep blaasmuziek, vice-voor-
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PROVINCIE
F E B R U A R I
Vr 09 - Zo 11

ROTTERDAM

Za 10

BERGAMBACHT, DE WAARD

19.30 UUR

Uitwisselingsconcert Excelsior Bergambacht en Harmonie Stolwijk.

Za 17

NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN

20.00 UUR

Slagwerkconcert Wilhelmina Numansdorp.

Za 17

BRIELLE, BRES THEATER

20.00 UUR

Concert Dagorkest Voorne, Putten, Rozenburg.

Za 24

BODEGRAVEN, ONTMOETINGSKERK

20.00 UUR

Concert Fanfare Promotie Orkest.

Zo 25

ROTTERDAM, DE DOELEN

15.00 UUR

Concert Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant en vocaliste Deborah Carter.

Za 10

NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN

20.00 UUR

Maartconcert Prinses Juliana Klaaswaal m.m.v. zanger René van Kooten.

Za 17

OUD-BEIJERLAND, HOEKSCH LYCEUM

19.30 UUR

Concert muziekvereniging De Bazuin Oud-Beijerland.

Zo 18

DELFT, WESTCORD HOTEL

Za 24

RIDDERKERK, HET FAREL COLLEGE

20.00 UUR

Concert Chr. muziekvereniging Harpe Davids en de band Haystax.

Za 24

ALPHEN A/D RIJN, ADVENTSKERK

20.00 UUR

Concert harmonie Arti Alphen en harmonie Koningin Wilhelmina Wamel.

Zo 25

ROTTERDAM, H. KRUISVINDINGSKERK

Concert Dutch Ladies Orchestra.

DEN HAAG

Nationale Halve Finale Prinses Christina Concours.

Prinses Christina Concours West 1.

M A A R T

11.30/14.00 UUR

Concerten Koninklijke Harmoniekapel Delft.

A P R I L
Za 07

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 provinciepa-

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

gina’s in de periode van tussen 13 april en 17 juni 2018 worden uiterlijk

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden

MAANDAG 12 MAART 2018 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres

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

is: redactie@klankwijzer.nl

De volgende uitgave verschijnt op 10 april 2018.
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