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Ambitieuze
dirigent kan
punten scoren

N I E U W CO N C E P T

ALGEMEEN
Door onze redactie
Dirigenten en instructeurs die na hun
beroepsopleiding uit eigen beweging
initiatieven nemen om hun vakkennis bij te spijkeren, krijgen daarvoor
erkenning. De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvO) gaat
certificaten verstrekken aan orkestleiders die hebben deelgenomen aan
activiteiten om hun muzikale bagage
en vaardigheden te vergroten of upto-date te houden. Met de invoering
van dit zogeheten Certificaat Na- en
Bijscholing wil de bond haar leden
aansporen om voortdurend onderricht te volgen.

Teamgeest, spanning en tactiek zijn de ingrediënten van een nieuwe wedstrijdformat voor
majoretteverenigingen. In Club Challenge staat het verengingsbelang voorop. Solisten, duo’s,
groepen en teams vergaren met hun optreden punten voor het verenigingsklassement. Het concept is bedacht door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Vorige maand ging de nieuwe
wedstrijdvariant in Kaatsheuvel in première. Vooral de freestyleronde was een kolfje naar de
hand van de choreografen. Ze konden hun creativiteit volledig de vrije loop laten gaan. Zo stond
de show van majorettevereniging Excelsior uit Zeilberg in het teken van The Blues Brothers (zie
foto). Elders in deze editie van Klankwijzer leest u een verslag van deze nieuwe wedstrijdvorm.
foto FV Media Producties

BvO-leden kunnen de deelname aan
cursussen, workshops en privélessen
laten registreren. Voor de gevolgde
bijscholingsactiviteiten kunnen ze
punten verdienen. Wanneer ze
binnen twee jaar twaalf punten verzameld hebben, ontvangen ze een certificaat. Deze verklaring is vervolgens
drie jaar geldig. Om voor verlenging
in aanmerking te komen, moeten de
deelnemers in de laatste twee jaar
voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw voldoen aan de gestelde
norm. Het nieuwe registratiesysteem

is per 1 januari 2011 ingevoerd.
De BvO stelt dat het verkrijgen van
kennis en vaardigheden voor het
leiden van een orkest of (slagwerk)
ensemble niet eindigt met het behalen
van de relevante diploma’s. Volgens
de bond moet er sprake zijn van een
permanente na- of bijscholing. Dat is
nodig om gelijke tred te houden met
de ontwikkelingen in het vakgebied.
Met het certificaat kan een dirigent
ook aan derden aantonen dat hij
kwaliteitsbewaking en verdieping van
kennis en vaardigheid hoog in het
vaandel heeft staan.
Het behalen van het certificaat zegt
iets over de vakinhoudelijke attitude
van de dirigent.
De BvO hanteert een basislijst van
mogelijke activiteiten die voor het
verkrijgen van sterren in aanmerking
komen. Deze lijst omvat onder andere
meerdaagse (buitenlandse) dirigentencursussen, workshops, masterclasses, privélessen etc.
Nieuwe activiteiten kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan een
commissie die het bestuur adviseert
over de toekenning en het aantal sterren. Het voornaamste criterium voor
toewijzing is de directe relatie met de
primaire werkzaamheden als dirigent
of instructeur. Het systeem wordt in
2013 geëvalueerd.

Jos Houben voorzitter VNM

W E R K B E ZO E K

CDA-politicus Jos Houben wordt de
eerste voorzitter van de Verenigde Nederlandse Muziekorganisaties (VNM).
Het bestuur van de VNM heeft dat
kort voor het ter perse gaan van deze
editie van Klankwijzer bekendgemaakt.
De 59-jarige Houben is sinds 2005
burgemeester van het Gelderse Barneveld. Daarvoor was hij onder meer
(waarnemend) burgemeester van

Prins Willem-Alexander heeft vorige
maand een werkbezoek gebracht aan
Adams Instruments in Ittervoort. Adams
won vorig jaar de Koning Willem I Prijs.
De kroonprins is erevoorzitter van deze
stichting. Als herinnering ontving de prins
een setje miniatuurpauken. Ook kreeg hij
drie blokfluiten met muziekboeken voor
zijn dochters Amalia, Alexia en Ariane.

Hunsel, Thorn, Tubbergen, Gramsbergen en Raalte. De in het Limburgse
Brunssum geboren politicus is van
huis uit jurist. In die hoedanigheid
was hij enkele jaren beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van
het CDA. “Ik ben zelf geen muzikant,
maar als burgemeester weet ik wat
muziek voor de leefbaarheid binnen
de gemeenschap betekent”, motiveert Houben de aanvaarding van de

functie. “De VNM is bovendien een
ambitieuze vereniging in opbouw. Dat
spreekt me erg aan. Ik wil er graag aan
bijdragen om die ambities te borgen.
Dat is voor mij de drijfveer om het
voorzitterschap op me te nemen.”
Jos Houben wordt tijdens de algemene ledenvergadering in juni aan de
leden voorgesteld. Hij gaat echter deze
maand al in zijn nieuwe functie aan
de slag.

Blokfluiten
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Versnellen

V

oor u ligt alweer de derde aflevering
van Klankwijzer. Met hopelijk voor
u interessante verhalen en artikelen.
Voorzitter Gert Jansen van de Bond
van Orkestdirigenten en Instructeurs
vertelt over de invoering van het certificaat voor
bij- en nascholingsactiviteiten. Ook lezen we
hoe fanfare De Vooruit uit Stiphout het spits
kreeg om de snelst groeiende culturele vereniging van Helmond te worden. In de jeugdrubriek Festival verheugen leden van het Drents
Jeugdorkest zich op hun gezamenlijk optreden
met de boerrockband Mooi Wark. David Chen
legt uit wat er allemaal bij komt kijken als u met
het hele orkest een concertreis naar China wil
maken. Verder blikken wel alvast vooruit op
enkele grote evenementen.
Na amper twee maanden mogen we stellen dat
Klankwijzer al aardig zijn weg gevonden heeft
binnen de Nederlandse muziekwereld. Uit de
eerste reacties kunnen we voorzichtig concluderen dat de formule bij het gros van de lezers
aanslaat. Vooral de brede verspreiding spreekt
velen aan. Behalve binnen de repetitielokalen
van de bijna 1100 aangesloten verenigingen,
wordt Klankwijzer ook in veelvoud verspreid
bij meer dan honderd muziekscholen, conservatoria en culturele instellingen. De afgelopen
maanden is de krant bovendien uitgegeven
tijdens concerten, concoursen en manifestaties
in het hele land. Fijn is ook dat de adverteerders
na een aarzelend begin met ons meegaan. Ook
voor hen is de brede verspreiding natuurlijk
extra interessant. Verheugend is verder dat
een toenemend aantal niet-leden een (verenigings)abonnement neemt op Klankwijzer. De
kijkcijfers van de website zitten behoorlijk in
de lift. Steeds meer muziekliefhebbers laten er
hun e-mailadres achter om een seintje te krijgen
zodra de nieuwe editie van de krant op de website is geplaatst. Kortom: langzaam maar zeker
zijn we op weg naar de plek waar we graag met
Klankwijzer willen staan. U kunt dat proces
versnellen. Blijf ons via redactie@klankwijzer.nl
bestoken met berichten en tips.
Frank Vergoossen
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inter view

‘Bijscholing is ’n morele
De leden van de Bond
van Orkestdirigenten
en Instructeurs (BvO)
hebben tijdens de
jaarvergadering op
5 februari het licht
op groen gezet voor
de invoering van het
Certificaat Na- en Bijscholing. Dirigenten
en instructeurs die in
een periode van twee
jaar voldoende bij- en
nascholingsactiviteiten hebben gevolgd,
worden daarvoor beloond met een certificaat. BvO-voorzitter
Gert Jansen over de
meerwaarde van dit
initiatief.

Dirigenten en instructeurs kunnen voor het volgen van na- en bijscholing een certificaat van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs krijgen. foto: FV Media Pro

A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen
Kunnen we stellen dat de invoering van dit
systeem het meest verstrekkende BvO-besluit
van de laatste jaren is?
“Dat zou best kunnen. Maar het is
vooralsnog geen verplichting. Er zijn
vakgroepen waar je wel verplicht bent
om bepaalde cursussen te volgen. Dus
wat dat betreft valt het eigenlijk wel
mee. We hopen wel dat de leden het
zien als een morele verplichting.”
Wat is de achterliggende gedachte van dit
initiatief?
“De wereld van de blaas- en slagwerkmuziek is voortdurend in beweging.
Daar moet je als dirigent alert op zijn.
De een doet dat wel en de ander niet.
We hopen dat dirigenten en instructeurs zich door de invoering van dit
systeem wat vlugger zelf de spiegel
voorhouden.”
U geeft aan dat het ‘vooralsnog’ geen verplich-

ting is. Zou het dat in de toekomst wel kunnen
worden?
“Nou, dat is toch meer een wens die
de vader van de gedachte zal blijven. In de eerste aanzet hebben we
gesproken over de invoering van een
sterrensysteem , een soort licentiestelsel vergelijkbaar met de voetbalwereld. Daar is het zonder licentie niet
mogelijk om een club te trainen. Maar
die lijn hebben we losgelaten. Het vak
van dirigent is een vrij beroep. Ook
kunnen wij als BvO verenigingen niet
verplichten om alleen in zee te gaan
met een dirigent die beschikt over een
licentie. Bovendien zou het vervelend
zijn als dirigenten door het verplicht
te stellen hun lidmaatschap zouden
opzeggen. Dan gebeurt die nascholing
nog niet en daar schiet niemand iets
mee op. Het zal dus moeilijk worden
om dit ooit als een verplichting in
te voeren. Laten we eerst maar eens
kijken hoe het werkt. In 2013 gaan we
evalueren.”
Wat is het nut van dit systeem voor de vereniging? De dirigent kan de gevolgde opleidingen
toch ook gewoon op zijn cv vermelden.

“Ja, maar wie niet helemaal thuis is in
de blaasmuziekwereld, kan niet altijd
de juiste waarde daarvan beoordelen.
Nu kunnen dirigenten aantonen dat
ze aan bijscholing gedaan hebben en
dat die activiteiten erkend zijn door
de BvO.”
Met de invoering van dit systeem geeft u
eigenlijk indirect aan dat u ontevreden bent
over de manier waarop uw leden hun kennis
op peil houden.
“Dat is niet helmaal waar. Natuurlijk
vragen we ons wel eens af waarom er
zo weinig mensen afkomen op leerzame workshops. We kennen echter
ook genoeg dirigenten en instructeurs
die dat wel doen.
De invoering van dit certificaat is echter niet alleen bedoeld als stok achter
de deur om dirigenten te bewegen aan
bijscholing te doen. We willen hiermee als bond ook laten zien wat we
voor de verenigingen kunnen betekenen. Als bond heb je bijvoorbeeld ook
te maken met kwaliteitsbewaking. Een
onderwerp waar we ons zorgen over
maken. De Nederlandse blaasmuziek
neemt niet meer de vooraanstaande

positie van weleer in. Daar komt bij
dat de opleidingen voor dirigenten
door de bezuinigingen onder druk

BvO-voorzitter Gert Jansen: “We hopen dat
de leden deelname aan het bijscholingstraject zien als een morele verplichting.”
foto Robin de Vries
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verplichting’

MINI-INTERVIE W

“We gaan naar buiten brengen dat we
dit systeem hanteren. Zodat verenigingen weten dat het bestaat. Meer
kunnen we niet doen. Als verenigingen van het bestaan weten, gaan ze er
wellicht zelf naar vragen. Dat kan voor
dirigenten weer indirect een stimulans
zijn om er aan mee te doen.”
Er is een basislijst met activiteiten die in aanmerking komen voor een waardering. Stuurt
u bij het vaststellen van die lijst ook in een
bepaalde richting? Bijvoorbeeld door voor
het volgen van een workshop lichte muziek
bonuspunten te geven?
“Nee, dat doen we niet. Een workshop begeleiden van solisten of koor
geldt ook als verdieping van de kennis. Net zoals het Swing inn-project
over lichte muziek dat volgende
maand in Beilen start. We maken daar
geen onderscheid in. Ook Lifelong
Learning staat op de lijst. Evenals de
meerdaagse dirigentencursus die Jan
Cober momenteel in Limburg geeft.
Wel wordt er onderscheid gemaakt of
je actief deelneemt aan een activiteit
of alleen als auditor ”

oducties

staan. Zo zijn er allerlei kleine dingen
die onze aandacht hebben. Als BvO
kun je in het belang van de blaasmuziek een bijdrage leveren om deze
situatie te verbeteren.”
Hoe reageerden de leden tijdens de jaarvergadering op dit voorstel?
“Bij een dergelijk plan zijn er altijd
mensen die bezwaren hebben. Maar
een overgrote meerderheid van ruim
95 procent van de aanwezige leden
was er voor. Het grote bezwaar van
de mensen die erop tegen waren,
was voornamelijk dat ze niet in de
gelegenheid zijn om door de week
bijscholingsactiviteiten te volgen.
Dat zijn vaak mensen die overdag
bijvoorbeeld als docent een fulltime
baan hebben en in de avonduren
orkesten dirigeren. We hopen daar
creatieve oplossingen voor te vinden.
Het hoeven immers niet per se collectieve workshops te zijn. Privéles is
ook mogelijk.”
Gaat u net als de Consumentbond of ANWB
verenigingen adviseren bij het invullen van
vacatures te vragen naar het BvO-certificaat?

Komen ook workshops over bijkomende
aspecten zoals cultureel ondernemerschap,
didactische vaardigheden of management
voor een ster in aanmerking?
“Nee, op dit moment gaat het alleen
om vakinhoudelijke zaken. Activiteiten die een directe relatie hebben
met de primaire werkzaamheden van
de dirigent of instructeur. Mogelijk
gaan we er in de toekomst ook andere
dingen te betrekken. We zullen dat in
de evaluatie zeker meenemen.
Overigens kunnen dirigenten ook
zelf initiatieven voor waardering aan
de commissie voorleggen. We zullen
daarbij zeker geen oogkleppen opzetten. Zo is het niet ondenkbaar dat
de huidige culturele kaalslag invloed
zal hebben op het takenpakket van
de dirigent. Je ziet nu al dat muziekscholen het steeds moeilijker krijgen.
Sommigen sluiten hun deuren al. Als
die trend zich doorzet, zal de dirigent
veel meer te maken krijgen met de
opleidingen binnen de vereniging.
Misschien gaan we wel weer terug
naar de situatie zoals het vroeger
was. Waarbij nieuwe leden worden
opgeleid door de beste muzikanten uit
het orkest. Als die situatie terugkeert,
heeft dat onherroepelijk invloed op
het functioneren van de dirigent en
instructeur. Op die ontwikkelingen
zullen we zeker inhaken. We zullen
dan initiatieven nemen om de
dirigent op die veranderingen voor
te bereiden.”

CBMF-voorzitter Durk Dam hoopt voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben over de toekomst van zijn bond.

De Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF) heeft voorlopig voor een
jaar onderdak gevonden bij de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Maar daarmee
zijn de kruitdampen nog niet opgetrokken. De Friese muziekwereld wacht een heet voorjaar. Voorzitter Durk Dam legt uit waarom.

‘Het moet wel betaalbaar blijven’
door onze redactie
Het zijn roerige tijden in de Friese muziekwereld.
“Ja, dat klopt. Als voorbode op de landelijke samenvoeging waren we de samenwerking
aangegaan met de Friese KNFM-leden. Toen de fusie niet doorging, kwamen we voor een
dilemma te staan. En dat speelt nog steeds.”
Jullie streven naar een autonome Friese bond en hebben de Friese KNFM-leden
gepolst of ze daarin mee willen gaan. Wat kwam daarbij uit de bus?
“Op een enkeling na is iedereen akkoord gegaan. Maar aan de vooravond van die ledenraadpleging hebben er pittige gesprekken plaatsgevonden tussen het KNFM-hoofdbestuur
en zijn leden. Een definitief besluit is daarom uitgesteld. Na die bijeenkomst zijn er over
en weer ook nog wat brieven gestuurd. Maar dit voorjaar moet er een definitieve uitspraak
komen. We hopen nog steeds samen met de Friese KNFM-leden een neutrale Friese bond op
te richten.”
Onder welke landelijke koepel moet die Friese bond dan gaan opereren?
“Daar willen voor de zomervakantie uit zijn. De KNFM accepteert alleen verenigingen en
geen bonden. Dus wat dat betreft kan dat alleen bij de VNM. Maar we wachten rustig af wat
de KNFM te bieden heeft. Het moet echter wel betaalbaar zijn.”
Wat is uw eerste indruk van de nieuwe koepelorganisatie?
“We hebben samen met de Groningers de eerste vergadering bijgewoond. Het verhaal is
helder. We weten waar we het over hebben. We zijn ook druk bezig om de commissies mee
te bemannen. Enige knelpunt is dat tussen de VNM en de NBTA geen samenwerking bestaat.
De twirlers kunnen daardoor niet aan landelijke en Europese wedstrijden meedoen. Dat
is erg vervelend. We moeten voorkomen dat ze op een eiland komen te staan. Ook hoop ik
dat we de werkzaamheden van de repertoirecommissie gemeenschappelijk kunnen gaan
onderbrengen. Nu die taak is weggevallen bij Kunstfactor moeten we daar zelf mensen
voor inhuren. Ik maak me er zorgen over dat de kosten van al die zaken opgehoest moeten
worden door de muzikanten.”
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Alles voor muzikant
én instrument
SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • EIGEN REPARATIE ATELIER
GROOT ASSORTIMENT • INTERNETWINKEL

NOORDWIJK

vraag uw dealer
om een
demonstratie.

ROTTERDAM

RIJSWIJK

Keyserswey 63

Slaak 2-6

Haagweg 17

2201CX Noordwijk

3061 CS Rotterdam

2281AA Rijswijk

T. (071) 361 56 98

T. (010) 413 58 50

T. (070) 399 43 46

www.musicallin.nl

www.musicallin.nl

www.atelierpfeiffer.nl

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

Ongeëvenaard
in techniek
en in
muzikaliteit

Akerstraat 94-98, 6466 HM Kerkrade Tel. 045-5413438 - www.muziekcentralehanssen.com - music@muziekcentralehanssen.com
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Gouden driehoek slaat toe
Van de vijftig amateurkunstverenigingen in
de gemeente Helmond
maakte fanfare De Vooruitgang uit Stiphout in
2010 de grootste groei
door. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.
De ‘gouden driehoek’
staat ook in Helmond garant voor succes.

A LG E M E E N
Door onze redactie

W

ie zei daar dat kinderen
geen interesse hebben in blaasmuziek?
In Helmond bewijzen
ze dat dat klinkklare
onzin is. “Kinderen hebben geen
vooroordeel over blaasmuziek”, zegt
Jan van Bommel van de werkgroep
Muziekopleidingen van fanfare De
Vooruitgang uit Stiphout. “Het zijn
juist de ouders die dat verkeerde
beeld hebben. Omdat ze onbekend
zijn met de blaasmuziek. Als je de
ouders ermee in aanraking brengt,
veranderen ze meestal van gedachten. Kinderen gaan dan vanzelf mee
over.” Van Bommel heeft het aan den
lijve ondervonden. Tot voor enkele
jaren meldden zich bij fanfare De
Vooruitgang gemiddeld vier nieuwe
leden per jaar aan. Sinds 2009 mag de
Stiphoutse fanfare - uit het kleinste
en meest vergrijsde kerkdorp van de
gemeente Helmond - zich verheugen
in een gemiddelde ledenaanwas van
zo’n 25 leerlingen per jaar. Een structureel samenwerkingsverband tussen
de plaatselijke basisscholen De Lindt
en Sint Trudo, muziekschool Kunstkwartier en fanfare De Vooruitgang
heeft het Brabantse dorp in één klap
muziekminded gemaakt. De ‘gouden
driehoek’ werpt zijn vruchten af.
Het begon allemaal in 2006. De
fanfare initieerde samen met Kunstkwartier op de beide basisscholen het
project Muziek met een Staartje. In
een periode van achttien weken maken de leerlingen binnen de reguliere
schooltijd kennis met negen verschil-

Samenwerking tussen de gouden driehoek is ook in Stiphout een succes. foto Henk Hermans

lende instrumenten. De ene week een
meer theoretische benadering door
de eigen onderwijzer en de andere
week een praktijkgerichte les door de
docent van de muziekschool, die dan
ook het betreffende instrument in de
klas demonstreert. Trombone, hoorn,
trompet, bugel, slagwerk, klarinet,
hobo, fluit en fagot worden op die
manier voor het voetlicht gehaald.
“Het idee hiervoor hebben we niet zelf
bedacht, maar is afkomstig uit WestBrabant”, geeft Van Bommel toe. “Nadeel was dat we het project ieder jaar
opnieuw moesten opstarten. Bovendien is het nogal theoretisch gericht.
Kinderen kunnen er zelf onvoldoende
mee aan de slag.”
Dat bracht de drie partners tot een
meer structurele invulling van de
muzikale vorming. In de nieuwe
opzet wordt Muziek met een Staartje
gecombineerd met de blazersklas Van
Toeten naar Blazen. Beide projecten
richten zich op de middengroepen
5 en 6. De blazersklas omvat negen
instrumentale lessen die eveneens
binnen de schooltijd worden gegeven.
Drie groepen met in totaal tachtig
leerlingen zijn er tegelijkertijd mee
in de weer. Van Bommel: “De eerste
drie weken bestaan uit sectierepetities
voor groot en klein koper, slagwerk en
saxofoons. Na die drie weken komen
de secties bij elkaar om met hun eigen
groep gedurende drie lessen een

programma in te studeren. Vervolgens
worden de drie groepen samengevoegd om zich als een gezamenlijk
orkest van tachtig muzikanten te gaan
voorbereiden op een gezamenlijke
eindpresentatie.” De instrumentale
lessen worden gegeven door docenten
van de muziekschool. De instrumenten zijn beschikbaar gesteld door de
fanfare. “We hebben hiervoor voor iedere school een muziekkist met tachtig spiksplinternieuwe instrumenten
aangeschaft”, zegt Van Bommel. “Een
flinke investering, dat wel. Maar je
moet kinderen aansprekende instrumenten aanbieden. En geen spullen
die al jaren op zolder liggen.”
De groepen 3 en 4 bereiden zich
intussen tijdens het project Smullen
van Muziek voor op de eindpresentatie. Deze lessen zijn vergelijkbaar met
de AMV-opleiding. De samenwerking tussen de drie partners bestaat
verder uit coaching van leerkrachten.
Onderwijzers van de school worden door professionele docenten
van Kunstkwartier opgeleid om zelf
muziekonderwijs te kunnen geven in
de middengroepen. “Zo is muziekonderwijs op alle niveau ingebed in het
lesprogramma”, weet Van Bommel.
De samenwerking tussen de Helmondse gouden driehoek geldt
voorlopig voor een periode van 3 tot 4
jaar. Het hele project valt of staat met
de medewerking van de scholen. Zij

betalen ook de inzet van de docenten
van Kunstkwartier. “De school heeft
alle belang bij goed muziekonderwijs.
Probleem is vaak dat onderwijzers
zich niet prettig voelen in het geven
van muziekles. Toch willen ze graag
hun lessen op orde hebben. Door de
coaching voelen ze zich veel beter
thuis in die materie.”
Het project is inmiddels overgewaaid
naar andere scholen in Helmond. Van
Bommel verwacht dat de samenwerking ook daar succesvol zal zijn. “Kinderen nemen met veel plezier deel aan
het project. En als ze zich dan ook nog
aanmelden als lid van de fanfare, leg
je als vereniging een goede muzikale
basis voor de toekomst.”

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

G

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

•

redactie@klankwijzer.nl

8

		

K
K

3 | 2011

Ongeëvenaard
in techniek
kwaliteit en
muzikaliteit

A
A

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

N
N
SS
TT

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

U
U
LL

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

CD OPNAMESTUDIO VOOR KOREN EN ORKESTEN

www.sonoris.nl

Sonoris-112-161-opname.indd 1

14-12-10 13:23
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pro duc tinfo rm at i e
Al jaren kleedt firma George Pisa & Zn Tailleurs BV te Eindhoven muzikanten in
een eigentijdse outfit. Op uitnodiging van de firma brachten we een bezoek aan
het bedrijf van deze bekende leverancier van onder meer uniformen voor de
hafabrawereld.

Speelse creaties voor
majorettes bij Pisa

Muziek van
John Barry
Eind januari is de Britse componist John
Barry op 77-jarige leeftijd overleden.
Barry was vooral bekend door zijn muziek
voor de James Bond-films, waarvoor hij
elf soundtracks schreef. Maar ook voor
films zoals Dances with Wolves, Midnight
Cowboy, Out of Africa en Born Free
schreef hij de muziek. John Barry won vijf
Oscars en vier Grammies. Zijn filmmuziek
is ook voor harmonieën en fanfares beschikbaar. Onder meer Johan de Meij en
Steven Walker maakten arrangementen
voor blaasorkesten. Deze arrangementen
zijn verkrijgbaar bij Molenaar Edition:
www.molenaar.com. John Barry overleed
aan de gevolgen van een hartaanval.

A LG E M E E N
LE MONDE

Door El van Broekhoven

Saxofoondag
in Boekel

A

anleiding voor het bezoek
was de presentatie van
nieuwe creaties voor de
majorette-/twirlsector. In
een show trokken verschillende ontwerpen aan ons oog voorbij. Bijzonder was een frivool zwart
basisjurkje met een speelse toevoeging
van bedrukte stof in verschillende
kleurcombinaties. Een ander splinternieuw ontwerp toonde een tweedelig
ensemble bestaande uit een zwart
jasje, een kort rokje in zwart met gele
banen plus een royale bijpassende
pet eveneens in zwart met geel. Het
eindresultaat: een vrolijk totaalbeeld.
En dat is waarin Leo Pisa de majorettes graag ziet voorbijkomen. George
Pisa & Zn Tailleurs BV, opgestart in
1926, is toonaangevend op het gebied
van modische professionele kleding.

Een modernere
uistraling in de
outfit van majorettes
Samen met styliste Fieke Wensink, die
opgeleid is aan de modeacademie in
Maastricht, buigt L.J. Pisa zich over
het ontwerpen van nieuwe creaties en
kledinglijnen.
Zijn ervaring samen met haar jeugdige inbreng staan garant voor originele, modieuze creaties die in eigen
atelier worden gerealiseerd. Omdat
majoretteverenigingen steeds meer
zelfstandig worden en de vraag naar
goede kleding toeneemt zocht Pisa
naar een meer moderne uitstraling in
de outfit voor deze groep. Maar ook
voor de uniformen van harmonieën,
fanfares en showbands ontwierp Pisa
een nieuwe lijn.
Wensen van muziekverenigingen worden vertaald in eigentijdse creaties,

Blaasinstrumenten Import Nederland en Peter van der Aa Blaasinstrumenten houden 28 mei een Le
Monde-saxofoondag in Boekel. De
deelnemers (vanaf B-niveau of drie
jaar ervaring) studeren onder leiding
van Werner Geboers (docent aan
muziekscholen in Hasselt en Beringen
en veelgevraagd gastmuzikant) een gevarieerd programma in met aandacht
voor specifieke aspecten zoals embouchure, ademhaling, klank, intonatie,
houding, techniek en samenspel. De
gekozen werken variëren van gemakkelijk tot pittig, van klassiek tot lichter
repertoire. Meer informnatie: www.
lemondesaxophones.com.

WERELDPREMIÈRES

Dubbelriet in
LenteWind 2011

Geen foto van de firma Pisa, maar een plaatje van de nieuwste creaties voor majorettes. “We
willen laten zien dat we met eigentijdse en modieuze creaties bezig zijn”, zegt Leo Pisa. “Dat heeft
de muziekwereld op dit moment erg nodig. Want anders gaat het misschien wel eens helemaal
fout met deze sector.”

want in modellen en kleurcombinaties
is heel veel mogelijk. Maar let wel: alle
ontwerpen zijn en blijven origineel en
exclusief.
Het hele productieproces vindt in het
eigen, modern geoutilleerd bedrijf
plaats, dus geen goedkope productie
in het buitenland. Dat is een voordeel
bij naleveringen: als het moet is een
uniform in een dag klaar. Zo’n veertig
medewerkers zorgen dagelijks voor
een goed verloop van de productie.
Patronen worden ingelezen in de
computers en een automatische snijmachine snijdt de diverse onderdelen.

In het atelier werken de modinettes met de meest moderne machines. Géén lopende band-werk: alle
medewerksters hebben een gedegen
vakopleiding achter de rug. Veel van
hen zijn al jarenlang werkzaam bij
de firma Pisa. Het bedrijf maakt niet
alleen uniformen voor blaasorkesten,
showbands, majoretteverenigingen en
schutterijen, maar ook kleding voor
allerlei sectoren van het bedrijfsleven.
George Pisa & Zn Tailleurs BV is
hofleverancier en kleedt onder andere
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Willem Alexander en de ceremoniële

De serie LenteWind zet voor de editie
2011 de combinatie harmonieorkest
en dubbelrietinstrumenten (hobo,
althobo en fagot) in de schijnwerper.
Mansarda-Sintra Muziekuitgaven zet
de LenteWind-projecten sinds 2004
op touw om vanuit de basis van de
amateurmuziek impulsen te geven
voor nieuw repertoire. De achtste
editie vindt plaats op zaterdag 16 en
zondag 17 april in Margraten. Uitvoerenden zijn harmonie Concordia
uit Margraten onder leiding van Jos
Dobbelstein met als solisten Anita
Janssen (hobo), Wil Senden (althobo)
en Michel Bergenhuizen (fagot). Voor
dit project schreven Dirk van der Niet,
Andreas van Zoelen en Paul Dzon
nieuwe solowerken voor harmonie
met hobo, althobo en fagot. Tijdens
het slotconcert op zondag 17 april om
19.00 uur in de Kerk van de H. Margarita in Margraten worden de stukken
uitgevoerd.
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Majorettestrijd met
Een nieuw initiatief in Noord-Brabant: een
majorettewedstrijd waarbij de clubprestatie voorop staat. Club Challenge is de titel
van dit nieuwe concoursconcept waarbij
alles draait om teamwork, tactiek en het
wij-gevoel. Een combinatie van Spel zonder grenzen en Popstars, maar dan voor
majorettegroepen.
SHOW
Door Frank Vergoossen

“N

ou”, roept ladyspeaker Debbie Vughts,
“dat was een lekker
swingend optreden. Wie heeft al
die mooie instrumenten gemaakt?”
Majorettegroep Excelsior uit Zeilberg
heeft zojuist een spetterende show
op de vloer gezet. Met de onvervalste rhythm and blues van The Blues
Brothers komen in sporthal De Werft
in Kaatsheuvel de jaren tachtig tot
leven. Alle leden van de groep, groot
en klein, swingen als John Belushi en

Club Challenge bracht ook de jongste majorettes aan de start, zoals de Nijntjes van
Vlijt en Volharding uit Alphen.
foto FV Media Producties

Dan Aykroyd door de zaal. De jongste leden zijn uitgerust met allerlei
houten instrumenten. Scheurende
saxofoons, vette gitaren en een cool
drumstel maken het plaatje compleet.
“Wat een feest!“, feliciteert jurylid
Annelies van Kempen de 28 Zeilbergse majorettes. “Wat hebben jullie
een enthousiasme aan de dag gelegd.
Geweldig.”

‘Wat hebben jullie
een enthousiasme
aan de dag gelegd’
Excelsior heeft de Blues Brothers-act
ingestudeerd om te scoren tijdens
de freestyleronde, de finale van deze
eerste Club Challenge. In deze ronde
mag de vereniging zelf bepalen hoe
ze het publiek wil entertainen. Niets
moet, alles mag. Er is slechts één regel:
de voorstelling mag niet langer duren
dan vijf minuten. De volgepakte
tribune krijgt een bonte verzameling
van minishows met de meest uiteenlopende onderwerpen voorgeschoteld.
Behalve The Blues Brothers vormen thema’s zoals Michael Jackson,
musicals, Hollandse hits, een museumbezoek, een reis om de wereld, een
bezoek aan Tirol en carnaval dankbare inspiratiebronnen. De freestyleronde biedt ook alle ruimte om een
van de belangrijkste uitgangspunten
van Club Challenge in de praktijk te
brengen. De initiatiefnemers hopen
met de nieuwe wedstrijdvorm vooral
het wij-gevoel binnen de vereniging
te stimuleren. Die opzet komt prima
uit de verf. De groepen betreden
met al hun majorettes de vloer. In de
choreografie is rekening gehouden
met de niveaus van de verschillende
leden zodat iedereen kan meedoen.

Majorettegroep Musis Sacrum uit Bakel bracht in de freestyleronde een bezoek aan het museum. foto FV Media

Bij sommige verenigingen zijn zelfs
oud-leden en ouders van de partij.
Bij Club Challenge staat niet de individuele prestatie van een solist, duo of
groep voorop, maar het clubbelang.
Alle optredens tellen me voor de totaalscore van de deelnemende vereniging. Dat gaat zo. Er wordt gestreden
in vijf rondes. Elke vereniging schrijft
per ronde één optreden in. Dat kan
zijn een solist of duo, maar ook een
team of groep. De juryleden Annelies
van Kempen en Angelique Hees beoordelen de kandidaten ieder op hun
eigen niveau. Het maakt dus niet uit
of een jeugdsolist in dezelfde ronde
aan de bak moet tegen een senior uit
de topklasse. Iedere deelnemer wordt
beoordeeld in zijn eigen leeftijdscategorie en op zijn eigen niveau. De

beoordeling is hetzelfde als tijdens een
normale wedstrijd. Alleen worden de
behaalde punten omgezet in een score
die meetelt voor het clubklassement.

‘We wilden een
andere wedstrijd
organiseren’
Wie bijvoorbeeld tussen de 80 en
81 punten behaalt, sleept 40 punten
binnen voor de totaalscore van de
vereniging. In één van de vijf rondes
mag de vereniging de joker inzetten.
Voor het optreden waarvoor de joker
is ingezet, tellen de punten voor het
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wij-gevoel
Moerkens en Merel Dekkers werkte
ze de plannen uit. “We wilden voor
onze majorettes eens een andere soort
wedstrijd organiseren. In een meer
ongedwongen sfeer. Waarbij ook de
kleintjes, die nu nog niet aan concoursen kunnen deelnemen, alvast
wat van de wedstrijdsfeer kunnen
opsnuiven.” Diender legt uit dat voor
het format elementen uit diverse
bestaande wedstrijdmodellen zijn
overgenomen. “In de ruitersport bestaat een vergelijkbare wedstrijdvorm
waarbij drie leden van een vereniging
aan de springwedstrijden meedoen en
drie andere leden aan het onderdeel
dressuur. De behaalde punten worden
bij elkaar geteld en tellen mee voor
het verenigingsklassement. Ik herinner me nog van vroeger dat ik dat
altijd ontzettend spannend vond. We
hebben van allerlei concepten goede
elementen mee overgenomen. Zo is
het jurycommentaar direct na afloop
van het freestyleoptreden ontleend
aan Popstars.”
Instructrice Lisette van Rooy van Mu-

a Producties

verenigingsklassement dubbel. Club
Challenge vereist dus ook tactiek.
Want voor welke optreden verwacht
je als vereniging extra hoge ogen te
kunnen gooien? En dan is er als finale
nog de freestyleronde waarbij enthousiasme, teamgeest en originaliteit de
belangrijkste beoordelingscriteria zijn.
Voor de freestyleshow kunnen maximaal 75 punten behaald worden. Het
optreden in deze finaleronde wordt
net als bij de talentenshows op de
televisie meteen na afloop mondeling
van jurycommentaar voorzien.
“We zijn in 2009 met het bedenken
van dit concept begonnen”, vertelt
Ingrid Diender-Verblakt, een van de
initiatiefnemers namens de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Samen met de instructrices Ilona

sis Sacrum uit Bakel juicht het initiatief toe. “Het is goed om eens op een
andere manier bezig te zijn. Freestyle
doe je anders nooit. Dat is weer eens
een nieuwe uitdaging. Het systeem
betrekt de jonge leden meer bij de
vereniging. Ondanks het niveauverschil kunnen ze toch samen met de
grote leden de vloer op.” Ook bij de
deelnemers slaat het nieuwe concept
aan. Jenny Stielen (17) van de Mèhsle
Dörskes uit Meijel spreekt vooral de
inzet voor het algemeen clubbelang
erg aan. “Op normale wedstrijden ben
je eigenlijk alleen voor je zelf bezig.
Nu gaat het om je club. Het is keileuk
om hiervoor te strijden.”
Christel Roovers (23) van Vlijt en
Volharding uit Alphen merkt op dat
de formule bijdraagt aan een goede
teamgeest. “De jongste leden kunnen
normaal niet meedoen aan wedstrijden. Nu kan dat wel en staan ze er
gewoon. Je bent hier met jong en oud.
Dat versterkt het verenigingsgevoel.
Gewoon super!”

•

Kijk voor de uitslag op www.klankwijzer.nl

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

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

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

‘Het gaat om je club.
Het is keileuk om
daarvoor te strijden’
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Kenmerkend voor de Selmer
saxofoons is het unieke
concept, de ongeëvenaarde
klankkwaliteit en het hoogwaardig
ambachtelijk fabricageproces.
De Super Action 80 Serie II
met z´n warme en open geluid is legendarisch en nog steeds up-to-date. De
serie III is door z´n souplesse, de zuiverheid en transparante klank perfect
passend in elke muziekstijl.
Nu leverbaar: de nieuwe “Sand
Blasted” serie II en III Alten en Tenoren. Deze speciale uitvoering kenmerkt
zich door een vernieuwd procedé van
mattering, de kleppen zijn hoogglans gelakt terwijl de beker fraai
gegraveerd is. De prijs is gelijk aan de
“Standaard” gelakte uitvoering zonder
gravure! Een zeer mooi instrument
voor een heel bijzondere prijs!

www.selmer.nl
info@selmer.nl

Bezoek onze site voor een lijst
met exclusieve dealers.

Super Action 80
Serie II
‘Sand Blasted’

Serie III

Selmer saxofoons
Een keuze voor identiteit
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de comp onis t

‘Ik word rustig als
ik aan het werk ben’
“Voornamelijk voor harmonie, fanfare en brassband, soms in combinatie met instrumentale of
vocale solisten of koor. Archon is mijn enige werk
voor symfonieorkest. Verder schrijf ik voor koperensemble, kwintet, verschillende solo-instrumenten,
piano en andere samenstellingen.”

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

Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Blijkbaar heeft het een filmisch karakter. Met uitdagingen voor de muzikant, maar ook een belevenis
voor de luisteraar.”
Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“Klassiek met een pedagogisch karakter. Ik probeer
verschillende stijlen uit. Van tonaal naar modaal en
polytonaal. Maar in een braaf herkenbaar jasje.”

BLAASMUZIEK
Door onze redactie

Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Een goede compositie bestaat uit een combinatie
van rust en spanning. Zowel muzikanten als luisteraars moeten meegesleept worden in een verhaal
en/of sfeer.”

Wie is Kevin Houben?
“Een jonge componist die alle kansen grijpt om iets
bij te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Ik heb
net mijn eerste dubbel-cd uitgebracht met al mijn
werken voor fanfare, harmonie en brassband. De
titel is Procession to Calvary.”
Verdere hobby’s buiten de muziek?
“Squash, tennis en lopen. Ik kan ook genieten van
een goed boek en een goede film.”
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Mijn vier jaar oudere zus begon met pianolessen
op haar achtste. Vanaf het moment dat ze bij ons
thuis de piano binnenreden, ben ik verliefd geworden op muziek in het algemeen en de piano in het
bijzonder. Daarna ben ik begeleid door de mensen
van de Koninklijke Harmonie van Peer en trompet
gaan studeren aan de muziekacademie.”
Hoe ben je tot componeren gekomen?
“In Leuven schreef ik in opdracht van mijn trompetdocent Leon Pétré voor een opendeurdag een
werk voor zes trompetten. Toen ik dit stuk nadien
tijdens mijn studie orkestratie bij Jan Van der Roost
liet horen, spoorde hij me aan om ook de nodige
schriftuurvakken te gaan volgen om het componeren verder te ontwikkelen.”
Wat betekent componeren voor jou?
“Heel veel. Als klein kind improviseerde ik al allerlei muziekjes op de piano. Daarnaast speelde ik
mooie radiomelodietjes na en probeerde ik daar een
begeleiding of andere akkoorden bij te verzinnen. Ik
heb componeren nodig om mijn gevoelens te uiten.
Ik word rustig als ik aan het werk ben. De concentratiemomenten waarin je jezelf helemaal verliest,
bezorgen me een geweldige kick.”
Hoeveel composities staan er inmiddels op jouw naam?
“Mijn oeuvre omvat 44 werken in diverse niveaus.

Kevin Houben.

Kevin Houben
Geboortedatum: 26 juli 1977.
Geboorteplaats: Peer (België).
Woonplaats: Leopoldsburg (België).
Instrumenten: Piano, trompet, gitaar.
Muziekopleiding(en): Trompet bij Leon Pétré, notenleer
en kamermuziek bij Leo Ouderits, hafabradirectie bij Jan
Van der Roost en orkestdirectie bij Edmond Saveniers, allen
aan het Lemmensinstituut Leuven (België). Daarnaast
compositie bij Jan Van der Roost, harmonieschriftuur bij
Kristien de Smedt en polyfonie bij Jan Haderman. Verder
diverse masterclasses
Amateurverenigingen: Koninklijke Harmonie van Peer
(spelend lid); Fanfare Sint-Jozefsgilde Mol-Sluis (dirigent);
Brassband Retie (dirigent); Jeugdorkest Koninklijke
Harmonie van Peer (dirigent).
Overige functies: Docent koper, samenspel en instrumentaal ensemble Noord-Limburgse Muziekacademie;
docent hafabra-directie Stedelijke Muziekacademie Genk;
docent koper Gemeentelijke Academie Mol; leider play-in
projecten en workshops; diverse functies bij Vlaamse
Amateurmuziekorganisatie (Vlamo.
Gemiddeld schrijft ik vier tot vijf hafabra-werken
per jaar. Verder enkele studies of stukken voor
blaasinstrument met pianobegeleiding en kamermuziek.”
Voor welke bezettingen schrijf je?

Componeer je alleen in opdracht?
“Ja, omdat ik niet meer kan schrijven dan al deze
opdrachten. Ik vind het ook steeds een uitdaging
om zo goed mogelijk de bepaalde opdracht te benaderen.”
Wat is jouw beste werk tot nu toe en waarom?
“Dat is The Lost Labyrinth. Het moeilijkste werk
voor fanfare van mijn hand. Fanfare Kempenbloei
uit Achel is er onder leiding van Ivan Meylemans
tijdens het WMC 2009 in Kerkrade wereldkampioen mee geworden. Het is de eerste keer dat ik een
sopraan zangstem gebruikt heb in een werk voor
fanfarebezetting.”
Waarom vind je dit je beste werk?
“Het is ondanks zijn moeilijkheidsgraad toch
toegankelijk en het biedt grote uitdagingen voor
solisten en orkest. Het heeft emotioneel een enorme
impact bij het publiek omwille van de grote drive in
het werk, afgewisseld met kleine intieme momenten. Tijdens de finale gaat je hartslag de hoogte in of
je wil of niet.”
Wie zijn je favoriete componisten en waarom?
“Mahler, Wagner, Rachmaninov, Jan Van der Roost,
Sparke, Eric Ball en Bartok. Ze schrijven fantastische muziek: herkenbaar en toch vernieuwend.”
Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Natuurlijk. Ik koop ook zoveel mogelijk scores die
ik dan aan de piano bestudeer op stemvoering en
orkestratie.”
Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“De soundtrack van een film. En natuurlijk muziek
voor professionele symfonieorkesten en kamermuziekensembles.”
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Voor een
stijlvolle
performance
Maak kennis met ons assortiment van meer dan
300 verschillende uniformen voor concert, harmonie
en showband. Comfortabele uniformen met een
perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit
en een stijlvolle performance.

Meesters in maatwerk

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

www.seezo.nl

7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. +31(0)575 46 16 41
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rep or tage
Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht bezoekt dit voorjaar veertig schouwburgen met een eerbetoon aan
Michael Jackson. De theatershow van het professionele harmonieorkest trekt ieder seizoen zo’n 30.000 bezoekers. Met de nieuwe productie gokt het gezelschap op een wat jonger publiek.

Eerbetoon in eigen stijl
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

D

e dolenthousiaste jongeren
op de eerste vier rijen van het
Munttheater in Weert
springen meteen na de laatste
tonen van het finalenummer
Don’t stop till you get enough fluitend
en joelend op uit de theaterstoelen.
Het zijn zestig leerlingen van het
Elzendaalcollege uit Helmond. Ze
hebben allemaal muziek in hun
eindexamenpakket. Op school hebben
ze partituren van stukken uit A
Tribute to Michael Jackson bestudeerd. Nu zijn ze met z’n allen naar
Weert gekomen om een kijkje te
nemen in de keuken van het orkest.
“Dat doen we al een aantal jaren”,
vertelt docente Leonne Keulen. “Zo
zien de leerlingen hoe een professioneel orkest werkt. Een betere manier
om bij jongeren waardering te wekken
voor een blaasorkest is er niet.” De
besloten voorstelling in Weert is de
laatste doorloop voordat de tournee
echt losbarst. Behalve de scholieren en
enkele persmensen, zitten voornamelijk genodigden en familieleden van
orkestleden en cast in de zaal. Vooraf
hebben de leerlingen nog een repetitie
en de soundcheck bijgewoond.

‘Alles in een
mooi strak ritme’
Daan Paquay (17) is van huis uit
rockmuzikant. Hij speelt gitaar en
piano in Trix and the Dicks. “We
spelen vooral alternatieve muziek”,
legt hij uit. Een genre dat in de verste
verte niet te vergelijken is met de
muziek van het Orkest van de
Luchtmacht. Toch is Daan behoorlijk
onder de indruk van het orkest.
“Superleuk”, zegt hij. “Echt heel mooie
muziek met een vet krachtig geluid.
Alles in een mooi strak ritme. Lijkt

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht brengt met een cast van zeven vrouwen een eerbetoon aan Michael Jackson. foto FV Media Producties

me superleuk om in zo’n orkest te
spelen.” Ook Anne Raats (16) zit te
genieten van de show. Ze speelt
saxofoon bij harmonie Semper Unitas
uit Sambeek. Ook daar komt regelmatig lichte muziek op de lessenaar. “Het
is leuk om muziek te spelen die je
herkent. Maar dit is toch allemaal een
trapje hoger dan bij de harmonie.”
A Tribute to Michael Jackson valt
in de smaak bij de leerlingen van de
Helmondse scholengemeenschap. En
dat is precies waar het Orkest van de
Luchtmacht ook een beetje op gokt.
“Michael Jackson begon op zijn tiende
en is op zijn vijftigste overleden”, legt
chef-dirigent Jos Pommer uit. “Zijn
muziek leeft voort bij meerdere generaties. De show zal daarom zowel oud
als jong aanspreken. Maar we hopen
stiekem toch wel op een iets jonger
publiek.”
Het werk van The King of Pop komt
in chronologische volgorde voorbij.
De hoogtepunten uit zijn carrière
zoals Bad en Thriller staan daardoor
al voor de pauze geprogrammeerd.
Toch blijft de show zowel muzikaal
als theatraal tot op het eind boeien.
Opvallend is dat de volledige cast uit

vrouwen bestaat. Zeven dansende
zangeressen met ieder haar eigen
stemgeluid, die als het moet ook
kunnen samensmelten tot een perfect
op elkaar afgestemde vocal group. A
Tribute to Michael Jackson is dan ook

‘Ons beleid is gericht
op lichte muziek’
allesbehalve een met imitaties overladen soundmixshow. Het is een op
zichzelf staande muzikale productie
met een geheel eigen sound. Pommer: “Als componist heeft Michael
Jackson prachtige dingen nagelaten
die de tand des tijds prima hebben
doorstaan. De show is een respectvol
eerbetoon aan zijn artistieke werk met
onze handtekening eronder.” Jos Pommer en zijn musici trokken in 1995 de
stoute schoenen aan om het beproefde
recept ‘klassiek voor de pauze en licht
na de pauze’ te verruilen voor een
avondvullend muzikaal en theatraal
programma. Sindsdien heeft het
Orkest van de Luchtmacht zich ontpopt tot het boegbeeld van de lichte

blaasmuziek in Nederland. A Tribute to Michael Jackson bevestigt dat
profiel. “Ons beleid is gericht op lichte
muziek”, verklaart Pommer. “We zijn
daar steeds meer in doorontwikkeld.
Op vitale plekken in het orkest zijn we
musici gaan selecteren met specifieke
knowhow op dit terrein. Ook de arrangementen haken daar meer op in.
De klassiek geschoolde musici in het
houtregister brengen een extra laagje
aan op die lichte sound.”
De amateurblaasmuziek heeft de
mond vol van lichte muziek. Toch
blijkt uit enquêtes dat van de 30.000
bezoekers die ieder jaar een van de
veertig voorstellingen bijwonen nog
geen tien procent affiniteit heeft met
de blaasmuziek. Jos Pommers is er
inmiddels aan gewend geraakt. “Het is
nog steeds een kwestie van ‘onbekend
maakt onbemind’. Vanavond blijkt
maar weer eenws dat je ook met een
harmonieorkest jonge mensen enorm
enthousiast kunt maken. Dat bewijst
dat de blaasmuzieksector nog veel
te winnen heeft. Maar ik voel me zo
langzamerhand een roepende in de
woestijn.”

•

Zie speellijst op: www.luchtmachtkapel.nl
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Bestellen is kinderspel!
ADV ADAMS ONLINE SPEL 229x161.indd 1

29-11-2010 13:30:00

Le Monde

Custom Made Wind Instruments
Het “huismerk” Le Monde van BIN/
EMC behoort tot de absolute topklasse in
het semi professioneel segment van
saxofoons. Le Monde wordt in 3 series op de
markt gebracht t.w de Global,
Universal en de Satellite lijn.
Gedegen onderzoek en nauwe samenwerking met beroepsmusici liggen ten grondslag
aan de fabricage van de Le Monde saxofoons. De Le Monde instrumenten worden
exclusief voor BIN gefabriceerd in Taiwan.

GLOBAL

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

UNIVERSAL

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

SATELLITE

Kenmerkend voor de Satellite serie zijn de zogenaamde
“Rolled Tone Hole Rings.”

www.lemondesaxophones.com
info@lemondesaxophones.com
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ZOLTAN KISS
NILS LANDGREN
NYNKE LAVERMAN
JAMES MORRISON
AMSTERDAM BRASS
CODARTS SYMPHONY ORCHESTRA
NIEUW TROMBONE COLLECTIEF
SLOKAR QUARTET
SUPER TROMBONES
THE HOUDINI’S
WIENER POSAUNEN QUARTETT

CBMGD-voorzitter Oeds Kuipers: “Bij de VNM werden we met open armen ontvangen en konden
al onze rechten en plichten worden behouden.”

De Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Groningen en Drenthe (CBMGD) stapte over
naar de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Het is voorlopig voor een jaar. De
komende maanden moet blijken of de knoop definitief kan worden doorgehakt. Voorzitter
Oeds Kuipers heeft er een goed gevoel over.

EUROPEAN TROMBONE
FESTIVAL
WWW.SLIDEFACTORY.NL

HIGHLIGHTS SLIDE FACTORY 2011
Openingsconcert
Donderdag 14 april – 20.15 uur
Klassiek, nieuw gecomponeerd,
wereldmuziek en jazz door Codarts
Symphony Orchestra, Nitzan Haroz,
Brandt Attema, Jörgen van Rijen,
James Morrison en Nynke Laverman.

‘We hechten zeer aan autonomie’
door onze redactie
Jullie wilden net als de Friezen een gezamenlijke bond voor alle verenigingen in
Groningen en Drenthe oprichten. Hoe staat het daarmee?
“We hadden vergevorderde plannen om samen met de Groningse KNFM-leden een autonome bond in de provincie Groningen te gaan oprichten. Vanwege het feit dat de NFCM
ophoudt te bestaan, wat ons ten zeerste spijt, hebben wij gemeend aansluiting te zoeken
bij een landelijke muziekorganisatie die wel autonome bonden toelaat en respecteert.
Bij de VNM werden we met open armen ontvangen en konden al onze rechten en plichten
worden behouden. Nadat deze stap is gezet zijn al onze verenigingen, het bestuur van
KNFM-afdeling Groningen en het Algemeen Bestuur van de KNFM, schriftelijk geïnformeerd
over ons genomen besluit. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 29 januari hebben al
onze leden positief gereageerd. Maar net als in Friesland is er vanuit het KNFM-hoofbestuur
druk uitgeoefend op de KNFM-leden. Met als gevolg dat het KNFM-afdelingsbestuur van de
een op de andere dag van mening veranderde. We zijn daar erg teleurgesteld door.”

Galaconcert
Compositiebattle en
Jazz concert
Vrijdag 15 april – 20.00 uur
Het Nieuw Trombone Collectief
speelt de vijf beste composities
van de compositiewedstrijd. Het
publiek beslist mee over welke
nieuwe compositie wint. Na de
pauze jazzspektakel met multiinstrumentalist James Morrison
en The Houdini’s.

Speel zelf mee!
Zaterdag 16 april – vanaf 9.00 uur
Als je zelf trombone speelt neem dan
je trombone mee naar het festival
voor de dagelijkse warming up,
een speed-les van de aanwezige
professionals en speel mee in het
Slide Factory Mega Trombone Choir
tijdens het Schouwburgpleinspektakel.

De Christelijke Bond van Show- en Drumbands, Majorette- en Twirlteams (CBSD)
heeft inmiddels de intentie uitgesproken om met de KNFM samen te gaan. Heeft
dat gevolgen voor leden van de CBMGD?
“Ja, dat is een probleem. Onze majorettes, twirlers en colour gards zijn zowel lid van de
CBSD als de CBMGD. Nu de CBSD lijkt te gaan kiezen voor de KNFM kunnen onze majorettes
niet meer onder de paraplu van de CBSD deelnemen aan wedstrijden. Dat is erg jammer,
want de CBSD is gespecialiseerd in deze disciplines. We hebben er bij de VNM dan ook op
aangedrongen dat er ruimte moet komen voor alle sectoren.”
En als dat niet gebeurt?
“Laten we daar niet op vooruitlopen. We wachten rustig af. We kunnen wel blijven speculeren, maar dat heeft geen zin. We hechten enorm veel waarde aan autonomie. En het is nog
maar de vraag of de KNFM ons dat kan bieden.”

Festivalmarkt
Vrijdag 15 en zaterdag 16 april
Wat zijn de laatste snufjes op
trombone-gebied? Bezoek de
festivalmarkt waar tal van bedrijven
zich presenteren en je weet het.

Zaterdag 16 april – 20.15 uur
Het Nieuw Trombone Collectief
gaat los tijdens het traditionele
galaconcert met wereldsolisten
Zoltan Kiss, Nils Landgren en
James Morrison.

Clinics
Met een dagkaart of passe partout
heb je toegang tot alle onderdelen
van het festival waaronder de vele
clinics. Zo vertelt Johan de Meij
over het componeren voor koper en
delen de festivalartiesten hun ervaringen en passie voor de trombone.

Slotconcert
Zondag 17 april – 15.00 uur
Brassband Amsterdam Brass
o.l.v. Pierre Volders ontmoet funkspecialist Nils Landgren.

LANCERING DVD/CD BOX

Hoe is de entree bij de VNM bevallen?
“Heel positief. We zijn welkom en krijgen alle ruimte om inhoud te geven aan het beleid. We
hebben ook al voor alle commissies mensen beschikbaar gesteld. Als dat positieve gevoel
in de loop van de komende maanden bekrachtigd wordt met inhoudelijke zaken, zijn we er
wel vlug uit.”

21 TROMBONES IN THE 21ST CENTURY;
A TRIBUTE TO URBIE GREEN
Donderdag 14 april tijdens het
openingsconcert Slide Factory 2011

KAARTEN VERKRIJGBAAR VIA WWW.SLIDEFACTORY.NL

SF11_Advertentie_112x340_WT.indd 1

24-02-11 22:50
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ZINNER
handcrafted mouthpieces

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

www.muziekcentralehanssen.com

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns

08-11-2010

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

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

www.rimskys-horns.com

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

10:55

Pagi
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i nformatief

‘We zijn er niet om te potten’
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de
belangrijkste fondsen op
het gebied van cultuur.
Van het jaarlijks beschikbare landelijke budget
van circa 25 miljoen euro
gaat ieder jaar een flink
bedrag naar de amateurmuzieksector. Toch laten
nog heel wat verenigingen geld aan hun neus
voorbijgaan omdat ze niet
goed op de hoogte zijn
van de regels.
A LG E M E E N
Door onze redactie

P

enningmeester Paul Geraets
van het Prins Bernhard
Cultuurfonds (PBCF) afdeling
Limburg valt meteen met de
deur in huis. De inkomsten
van de jaarlijkse Anjeractie zijn sinds
een jaar of vier dramatisch teruggelopen. Belangrijkste oorzaak daarvan is
een wijziging van het inzamelsysteem.
Vroeger kwam de opbrengst uit de
verkoop van de bekende Anjerloten.
Maar door de Wet op de Kansspelen
mogen er geen loten meer worden
verkocht. Noodgedwongen moest het
fonds overschakelen op huis-aan-huis
collectes. Die omzetting betekende
een flinke aderlating voor het PBCF.
De afdeling Limburg bijvoorbeeld
haalde met de verkoop van loten
ieder jaar een slordige anderhalve
ton binnen. De collecte levert nog
slechts vijftig mille op. Het gevolg kan
iedereen op zijn vingers uitrekenen.
“Minder inkomsten betekent ook dat
we minder kunnen uitkeren”, zegt
Geraets tijdens een presentatie over
fondswerving voor bestuurders van
harmonieën en fanfares.
Ondanks de terugloop ten opzichte
van de loterij is Geraets niet ontevreden over de opbrengst van de collecte.
Maar het kan natuurlijk altijd beter.
Bijvoorbeeld door actief mee te collecteren. De instrumentale amateurmuzieksector behoort tot de grootgebruikers van het Anjerfonds. Toch
werken lang niet alle verenigingen

Volgens penningmeester Paul Geraets van het Prins Bernhard Cultuurfonds laten verenigingen
soms heel wat subsidiegeld liggen omdat ze niet alert genoeg zijn. foto FV Media Producties

mee om de subsidiepot te spekken. In
Limburg deden in 2010 slechts 77 muziekverenigingen mee aan de collecte.
In vijf gemeenten werd zelfs helemaal
niet gecollecteerd. Binnenkort gaan
weer duizenden vrijwilligers op pad
om te collecteren. “Het zou fijn zijn
als we dan in iedere kern en wijk langs
de deur kunnen gaan”, hoopt Geraets.
Voor verenigingen die actief meedoen
aan de jaarlijkse inzameling snijdt
het mes aan twee kanten. Ze mogen
een derde van de collecteopbrengst in
eigen zak steken. “Mijn eigen vereniging leverde dit netto elf euro per
ingezet mensuur op”, weet Geraets.
Om het belang van de collecte te
benadrukken, is bovendien een bonusregeling in de maak voor verenigingen die actief hun medewerking

verlenen. “Voor zowel de vereniging
als het PBCF is collecteren interessant.
Daarom willen we toe naar een winwinsituatie. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat één plus één drie is.”

‘Samen zorgen dat
één plus één drie is’
Wist u trouwens dat het PBCF oorspronkelijk is opgericht om geld in te
zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel? Werknemers van Shell
op Curaçao brachten een startkapitaal
van circa vijftigduizend gulden bijeen
door maandelijks een percentage van
hun salaris af te staan. Op die manier

wilden ze iets doen voor hun moederland dat in staat van oorlog verkeerde.
Tegenwoordig worden er geen geweren en bommen meer gekocht, maar
onder meer instrumenten en uniformen. Het PBCF ondersteunt projecten
op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel
van financiële bijdragen, opdrachten,
prijzen en beurzen. Daarvoor is ieder
jaar een budget van circa 25 miljoen
euro beschikbaar. Dat geld komt
behalve via de Anjeractie binnen door
fondsen op naam, nationale loterijen,
donaties en nalatenschappen. Jaarlijks
worden ruim 3500 projecten ondersteund. Het PBCF is een landelijke
organisatie met provinciale afdelingen. Van het beschikbare budget
wordt ongeveer een derde uitgekeerd
via de provinciale afdelingen. De
toekenning van subsidies gebeurt op
basis van landelijke richtlijnen. Binnen die richtlijnen stellen de provinciale afdelingen echter ieder hun
eigen prioriteiten. Van het provinciale
budget gaat een belangrijk deel naar
de amateurmuzieksector. Verenigingen kunnen bij het fonds aankloppen
voor een bijdrage voor de aanschaf
van instrumenten en uniformen. In
de meeste gevallen kan er voor deze
spullen een keer per drie jaar subsidie
worden aangevraagd. De percentages
en maximumbedragen kunnen verschillen per afdeling. Op de website
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl
staan de regels per provinciale afdeling aangegeven. Ook jubileumactiviteiten, festivals, concoursen, educatieve projecten en andere bijzondere
evenementen komen in principe voor
subsidie in aanmerking. Hoewel veel
muziekverenigingen het PBCF wel
weten te vinden, blijkt volgens Geraets
in de praktijk dat er toch nog heel
wat gezelschappen uit onwetendheid
geen gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden. Een veel voorkomend
slordigheidje is verder dat verenigingen de termijnen niet goed in de
gaten houden. Iets wat vaak voorkomt
bij bestuurswisselingen. De termijn
van de laatste subsidieaanvraag liep
bijvoorbeeld af in 2008. Door pas
weer in 2011 een nieuwe aanvraag in
te dienen, worden de jaren 2009 en
2010 overgeslagen, terwijl in die periode wellicht toch subsidiabele zaken
werden aangeschaft. Geraets: “Verenigingen laten soms heel wat geld aan
hun neus voorbijgaan. Jammer, we
zijn er niet om te potten, maar om de
amateurmuziekwereld een warm hart
toe te dragen. Grijp die kans dan ook.”

•

Meer informatie: www.cultuurfonds.nl
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Drents Jeugdorkest
★★ ★★ ★★
Een opmerkelijke combinatie in Drenthe.
Het Drents Jeugdorkest deelt op 13 mei
in De Smelt in Assen het podium met
de boerenrockformatie Mooi Wark. Een
muzikale samensmelting van twee
totaal verschillende werelden. Een
buitenkansje om de blaasmuziek te
promoten bij jongeren.
BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

B

ij de optredens van Mooi
Wark gaat het er zo nu en
dan stevig aan toe. Høkende
fans in de pit slaan het bier
niet alleen voor consumptie in, maar smijten er ook kwistig
mee om zich heen. Rosan Kuipers
(22) hoopt dat het publiek straks in
De Smelt in Assen ook uit zijn dak
gaat. Wat haar betreft mag daarbij
best een scheut gerstenat in haar
richting afzwaaien. “Het wordt vast
heel anders dan een gewoon concert”,

verheugt ze zich. “Normaal
spelen we voor zittend publiek.
Nu zullen dat allemaal springende en schreeuwende jongeren
zijn.” Ook Henriet Boxem kijkt
reikhalzend uit naar het optreden
met de rockers. “We gaan er een
mooi feestje van maken”, voorspelt de
23-jarige hoboïste.

SERIEUS

Henriet weet wat haar te wachten
staat. Ze bezoekt regelmatig een
concert van de band. Wat haar betreft
mag het publiek straks ook in Assen
helemaal uit de plaat gaan. “Normaal
zie je de band in een uitbundige
stemming waarbij het nodige bier
vloeit. Nu sta je samen met ze op een

podium. En
zie je hoe
serieus ze met
muziek bezig zijn.
Dat contrast is best wel
grappig.”
Het tweetal heeft inmiddels al een
beetje aan de sfeer mogen proeven. In

M etallica als inspiratiebron
De vertolking van de ballad Nothing else mathers door de
Amerikaanse metalband Metallica samen met het San Francisco Symphony Orchestra op het live-album S&M uit 1991
was voor bandlid William Bossong de inspiratiebron voor de
samenwerking met het Drents Jeugdorkest.
“Het leek me geweldig om ook eens twee totaal verschillende
culturen bij elkaar te brengen”, vertelt de Mooi Wark-bassist.
“Als Drentse dialectband lag het voor de hand om daar het
Drents Jeugd Orkest voor te benaderen.”
Bossong legt uit dat de band erg heeft moeten wennen
aan het samenspel met de blazers. “Door de arrangementen zagen we onze eigen muziek voor het eerst op papier.
Een erg vreemde gewaarwording. Vooral omdat we live
niet hetzelfde spelen als op het album. We hebben onze
eigen stukken eigenlijk opnieuw moeten leren.” Ook naar

hartenlust improviseren is er even niet meer bij. “Volgens
dirigent Nico Sieffers spelen wij rubato en het orkest netjes in
de maat. Na een paar repetities hebben we dat toch prima bij
elkaar gekregen.”
Het try-outconcert in februari was volgens Bossong een
prima warming-up voor het grote optreden in mei. “Hoe
het precies klinkt krijg je op het podium niet echt mee.
Maar je zag hoe de mensen met open mond stonden
te luisteren. Vooral de ballads komen heel goed uit de
verf. De klik met de muzikanten was direct aanwezig. Zij
vinden het stoer om met ons te spelen, maar wij vinden
het net zo stoer om met hen te spelen.”
Als het aan Bossong ligt, krijgt het project ook na 13 mei een
vervolg. “We gaan proberen om theaters hiervoor warm te
krijgen.”

februari speelde
het Drents Jeugdorkest samen met
Mooi Wark een try-out voor zakelijke
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gaat uit de naad
★

★ ★★ ★★ ★
kont, Kakker, Bok ‘m d’r op en Broekhoes. “We timmeren al jaren met
bijzondere projecten aan de weg”, zegt
Sieffers. “Een gezamenlijk optreden
met Mooi Wark past uitstekend bij
onze profiel.”

B-NIVEAU

Het Drents Jeugdorkest bestaat
uit 68 leden van 14 tot 30 jaar.
Ze spelen bij orkesten uit de
hele provincie. Muzikanten
moeten minstens op B-niveau
spelen om lid te kunnen
worden van het orkest. De
harmonie is met steun van
de provincie opgericht om de
amateurkunstbeoefening en
jeugdblaasmuziek in Drenthe te
ontwikkelen. “De Drentse har-

monieën, fanfares en brassbands zijn
onze broedvijver”, zegt Sieffers. “Dat is
onze achterban waar we op bouwen.
Die willen we dan ook dan ook absoluut te vriend houden.”

VOORDEELACTIE

Het Drents Jeugdorkest hoopt straks
in Assen op een uitverkocht huis.
Voor het concert zijn 3000 kaarten
beschikbare. Het orkest heeft voor de
kaartverkoop een speciale voordeelactie voor verenigingen in petto. Wie
tenminste vijftig tickets koopt, mag
tien procent van de opbrengst in de
eigen kas stoppen. Voor de vereniging
die de meeste kaarten verkoopt zijn er
vijf vip-arrangementen beschikbaar.
Meer informatie op www.drentsjeugdorkest.nl

WIE WAT WAAR WANNEER
Het Drents
Jeugdorkest hoopt
met het gezamenlijk concert met
Mooi Wark jongeren warm te maken voor
blaasmuziek. Foto’s Bert Kuipers (DJO).

relaties van verzekeraar Univé. Vooral
de koperblazers hadden het zwaar. “Ik
had na afloop mijn hele lippen kapot”,
vertelt Rosan die op trombone mee
scheurde. “En de bandleden maar
vragen of het nog harder kon.”

MAILTJE

Secretaris Floris Sieffers kreeg spontaan glinsterde ogen toen hij eind
2009 een mailtje van het management
van Mooi Wark in zijn postvak vond.
De Drentse rock & rollband wilde
weten of het Drents Jeugdorkest trek
had in een gezamenlijk project. Nou
en of de jongerenharmonie daar oor
naar had. “Behalve dat het commercieel interessant voor ons is, levert dit
project een boel media-aandacht op”,
weet Sieffers. “Een geweldige kans
om de blaasmuziek te promoten bij
jongeren.” Na enkele verkennende
gesprekken gingen band en orkest
begin januari 2010 aan de slag met de
voorbereidingen. Subsidies aanvragen,

Wie:

stukken arrangeren, speel- en
repetitielocaties uitzoeken, commerciële plannen maken,
technische toeters en bellen regelen,
enzovoorts. Na een jaar voorbereiding
met diverse gezamenlijke repetities
volgde vorige maand de warming-up
op het bedrijfsfeestje van Univé. Het
publiek ging volledig uit zijn bol op
krakers zoals Sieffers: “Er waren 700
mensen in de zaal. Allemaal even
enthousiast. Een geweldige generale
voor het concert in mei.”

S

ieffers vertelt dat het project
het Drents Jeugdorkest op
het lijf geschreven is. Sinds
de oprichting in 1989 gaat
het gezelschap geen muzikale
uitdaging uit de weg. Zo speelde het
orkest in 2005 bij de 60-jarige herdenking van de bevrijding van het kamp
Westerbork de première van het werk
Boulevard de Misère van Bernard van
Beurden. Ook het Requiem van Fauré
lag al eens op de lessenaars. Op de
CV staan verder diverse buitenlandse
tournees. Nu wordt het repertoire
uitgebreid met 22 nummers van Mooi
Wark. Met titels die niet iedere dag op
de pupiters liggen, zoals In de blote

Mees Riechelman (14)
Kunstencentrum Jerusalem Venray

Wat:

Swinds Festival

Waar:

Dendron College Horst

Wanneer:

Zondag 20 februari 2011

D

e drummer is de motor van het orkest in de lichte muziek. Samen met het keyboard,
de basgitaar en de gitaar vormt het drumstel de ritmesectie. Jeugdorkesten samengesteld
uit leerlingen van de muziekscholen van Venray, Venlo en Thorn deden op 20 februari in
het Dendron College in Horst mee aan Swinds Festival. Tijdens workshops onder leiding van
specialisten uit de lichte muziek studeerden ze werken in de stijlen pop, latin en musical in.
De dag sloot met concerten en presentaties. Swinds Festival is bedoeld om jongeren kennis te laten maken met de specifieke materie van de lichte muziek. In totaal hadden 150
jeugdige muzikanten zich aangemeld voor deelname aan het project. Swinds Festival is
een initiatief van Kunstfactor in samenwerking met Tielen Entertainment en Music Award
(TEMA), de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen en de Bond van
Orkestdirigenten. Speciaal voor dit project schreven Koos Mark, Ennio Salvere, Peter Kleine
Schaars en Carron Schilders lichte muziekwerken in verschillende stijlen. Al die werken
gaan geheel volgens de normen van de lichte muziek uit van de aanwezigheid van een
ritmesectie. Drums, keyboard, basgitaar en gitaar als onmisbare schakel in het blaasorkest.
foto FV Media Producties
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Pearl Piccolo presteert op hoog niveau!

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

www.pearlflute.com

www.muziekcentralehanssen.com
webshop@muziekcentralehanssen.com

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

topkwaliteit voor topblazers
muziekcentrale
Akerstraat 94-98 6466 HM Kerkrade - The Netherlands
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concer t van d e m a a n d
In de serie Concert van
de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op
concerten, presentaties
en manifestaties met een
opvallende artistieke invulling of een bijzondere
aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het
megaconcert waarmee
dertig Friese harmonieën,
fanfares en brassbands
op 5 februari de geboorte
van de fusiegemeente
Súdwest-Fryslân luister
bijzetten.
Uit de dertig harmonieën, fanfares en brassbands werden drie megaorkesten van ieder ruim 200 muzikanten gevormd. foto Wietse Yntema

Supergemeente trapt af
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

“H

et was een ingeving”. Bij
Wop Schat begon het
anderhalf jaar geleden te
borrelen. “Als Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel
en Wymbritseradiel straks opgaan
in Súdwest-Fryslân telt deze nieuwe
gemeente dertig harmonieën, fanfares
en brassbands. Daar moet toch wat
mee te doen zijn”, mijmerde hij. Schat
was als gemeenteambtenaar nauw
betrokken bij de samenvoeging van
zes Friese steden en 63 kernen en
dorpen tot de gemeente SúdwestFryslân. Als lid van de christelijke
muziekvereniging Concordia uit IJlst
is hij bovendien thuis in de wereld van
de blaasmuziek. “Met al die verenigingen moet het mogelijk zijn iets op
touw te zetten waarmee we de nieuwe
gemeente in één keer in de spotlights
zetten.” Intern kreeg Schat al vlug
de handen op elkaar voor zijn plan.
Toen ook de verenigingen enthousiast
reageerden, ging het balletje rollen.
Zo beleefde de nieuwe gemeente
Súdwest-Fryslân een maand na zijn
ontstaan een bijzonder evenement.
De leden van de dertig muziekgezelschappen vormden drie megaorkesten
van respectievelijk 250, 225 en 210
muzikanten die zich tegelijkertijd op

drie verschillende locaties met een
identiek concertprogramma presenteerden. De sporthallen van Workum,
Makkum en Sneek fungeerden voor
deze gelegenheid als concertzalen met
op iedere locatie circa 1200 bezoekers.
Een bijzondere rol was weggelegd
voor Johan Krul. De secretaris van de
nieuwe gemeente is in zijn vrije tijd
solocornettist bij brassband De Bazuin uit Oenkerk. Hij reisde kriskras
door de gemeente om op alle drie de
locaties te soleren in Treble Concerto
van Ted Huggens. “Het was fantastisch”, kijkt de 44-jarige gemeenteambtenaar terug op de niet-alledaagse
uitvoeringen. “Sowieso al omdat
zoveel orkesten wilden meedoen,
maar nog meer omdat het initiatief

‘De hafabrawereld
een dienst bewezen’
overal op enthousiaste reacties mocht
rekenen. Voor mezelf was het natuurlijk ook heel bijzonder. Drie keer
opladen om een goede uitvoering
neer te zetten, is niet niks. Het rijden
tussen de locaties maakte het allemaal nog spannender. Bij aankomst
in Sneek hoorde ik nog net de laatste
maten van het stuk dat voor mijn solo
geprogrammeerd was. Het was dus
cornet uitpakken en spelen maar.”
De megaconcerten waren bedoeld

om de fusiegemeente meteen op de
kaart te zetten en de bevolking van
de verschillende kernen bij elkaar
te brengen. Krul vindt dat die opzet
uitstekend geslaagd is. “Het feit dat
dertig orkesten elkaar in de nieuwe
gemeente op deze manier gevonden
hebben, helpt enorm mee aan het
gemeenschapsgevoel. Het meezingen
van de speciale Friese tekst op de
melodie van Land of Hope and Glory
bezorgde velen een brok in de keel.
Alsof er spontaan een soort nieuw
volkslied ontstond.” Een van de hoogtepunten van het concertprogramma
was de première van een muzikale
epos over de Friese legende Grutte
Pier (1480-1520). Het stuk is speciaal
voor deze gelegenheid geschreven
door de Friese componist Jan de
Haan. Pierius Magnus verbeeldt in
zes in elkaar overlopende delen de belangrijkste episodes uit het turbulente
en dubieuze leven van de legendarische volksheld. Schat: “Na de periode
van de kerst- en nieuwjaarsconcerten
zijn de deelnemende orkesten ieder
voor zich aan de slag gegaan om het
concertprogramma in te studeren.
Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de verschillende niveaus
van de verenigingen en muzikanten.
Een week voor de officiële uitvoering
is gezamenlijk gerepeteerd. Verrassend was dat de muzikale eenheid al
meteen aanwezig was. De mindere
goden trokken zich enorm op aan de
trekkers binnen het orkest.” De dagen

na de concerten werd de organisatie
overspoeld met positieve reacties.
“Muzikanten en dirigenten bedankten ons voor het initiatief. Ze vonden
het een geweldige ervaring om in
zo’n megaorkest te spelen. Het heeft
voor velen enorm stimulerend en
motiverend gewerkt. We kregen zelfs
opmerkingen dat we met dit initiatief
de hafabrawereld een enorme dienst
hebben bewezen.” Toch houdt Schat
verzoeken om een herhaling van het
grootschalige project nog even af.
“Het kan wel. Maar dit was uniek en
laten we dat vooral zo houden.”

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

I

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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www.adams.nl

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

29-11-2010 13:18:23
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Erkenning voor Fries fanfare-initiatief
BLAASMUZIEK
Door onze redactie
De eerste editie vorig jaar was een
experiment. Maar inmiddels hebben
de Open Friese Fanfare Kampioenschappen (OFFK) een vaste plek op de
landelijke muziekkalender veroverd.
Zowel de KNFM als de VNM verleent
een financiële bijdrage aan het evenement. Met als gevolg dat de naam
al na één jaar is aangepast: de ‘F’ van
Friese heeft plaats gemaakt voor de
‘N’ van Nederlandse. Een opsteker
voor de initiatiefnemers. “Ja, dat is
inderdaad mooi”, zegt pr-functionaris
Andries de Haan. “We hadden na vorig jaar gehoopt op landelijke support.
Die is er nu. De financiële steun van
de beide landelijke organisaties zien
we als een erkenning.”
Op 1 en 2 april barst de tweede
aflevering los. Na de primeur in
sportcentrum De Splitting is dit keer
schouwburg De Lawei in Drachten

Beeld van de Open Friese Fanfare Kampioenschappen in 2010. foto FV Media Producties

twee dagen lang het decor van de
fanfarestrijd. Maar liefst 43 orkesten
hebben zich voor het kampioenschap
aangemeld. Het deelnemersveld in de
derde divisie is vanwege de grote belangstelling gesplitst in twee blokken.
“Wat het aantal deelnemers betreft

zitten we aan de limiet”, zegt De Haan.
“Mogelijk dat we in de toekomst moeten gaan selecteren. Bijvoorbeeld door
wildcards te gaan uitgeven.”
Het ONFK kent nagenoeg dezelfde
opzet als de Nederlandse Brassband
Kampioenschappen (NBK). De

kandidaten spelen alleen een verplicht werk. De juryleden beoordelen
vanuit een geblindeerde jurybox. De
volgorde van optreden wordt door
loting bepaald. Hoewel er een orkest
uit Litouwen deelneemt, is het gros
van het deelnemersveld afkomstig uit
Noord-Nederland. De Haan: “Er zijn
weliswaar enkele deelnemers uit het
midden en het zuiden. We streven
naar een grotere verspreiding. Dat
moet nog groeien. Ook bij het NBK
heeft dat even geduurd. Nederland telt
800 fanfares. We moeten ook niet de
illusie hebben dat die allemaal gaan
meedoen. De fanfares uit het zuiden
zijn meer gefocust op de bondsconcoursen en het WMC. Dat begrijpen
we goed.”
De ONFK is via een live-stream op
internet te volgen. Ook zullen de
concerten in de foyer van De Lawei
te zien zijn op een groot scherm. “We
merken dat het meer leeft dan vorig
jaar”, weet De Haan. “Zeker op zaterdagavond hopen we op een volle bak.”

•

Meer informatie: www.onfk.nl

Slide Factory wil verrassen
BLAASMUZIEK
Door onze redactie
Trombonefestival Slide Factory in
Rotterdam is het tweejaarlijks feestje
van diehard trombofielen uit alle delen
van de wereld. Het Nieuw Trombone
Collectief wil het instrument echter
meer gaan etaleren in een breder
perspectief. Niet voor niets is ‘Laat je
verassen’ de subtitel van Slide Factory
2011 Het Europees trombonefestival
werkt langzaam toe naar een nieuwe
formule. “Tot nu toe was Slide Factory
er vooral op gericht om de trombone

als instrument te promoten”, legt programmasamensteller Brandt Attema
uit. “Dat gebeurde vooral met specifiek repertoire, internationale solisten,
clinics en workshops. We willen de
trombone echter vanuit een bredere
muzikale en kunstzinnige invalshoek
onder de aandacht gaan brengen. Het
instrument als het ware wat meer uit
zijn eigen wereld halen.”
Tijdens de vierde aflevering van 14
tot en met 17 april in De Doelen in
Rotterdam wordt de nieuwe koers al
ingezet. Zo komt op de openingsavond
naast James Morrison, Nitzan Haroz,
Jörgen van Rijen en Brandt Attema
onder meer de Friese fadozangeres
en actrice Nynke Laverman in actie.

Vrijdag 15 april speelt het Nieuw
Trombone Collectief de vijf meest
spannende inzendingen van de compositiewedstrijd waarvoor ruim vijftig
inzendingen uit alle hoeken van de
wereld zijn binnengekomen. Attema:
“Het is heel verrassend hoe componisten hierop gereageerd hebben. Van een
componist uit Bangladesh kregen we
een Egerländerachtig stuk, terwijl een
Aziatisch meisje een werk in Schönberg-stijl schreef.”
Amateurtrombonisten kunnen op
zaterdag 16 april zelf aan de slag in het
Slide Factory Mega Trombone Choir
op het Schouwburgplein. Ook zijn
er interactieve clinics en privélessen.
“De amateurwereld ligt ons na aan het

hart”, zegt Attema. “We zijn er allemaal
uit voortgekomen. Op de zaterdag kan
iedereen op ieders niveau meespelen.
We gaan zelfs voorbijgangers op het
Schouwburgplein oppikken om mee te
doen.” ’s Avonds is het galaconcert met
het Nieuw Trombone Collectief en
wereldsolisten Zoltan Kiss, Nils Landgren en James Morrison. Op de slotdag
vertelt Johan de Meij over zijn passie
componeren en tekenen Brassband
Amsterdam Brass, Nitzan Haroz en
funkspecialist Nils Landgren voor het
slotakkoord. Bezoekers van Slide Factory kunnen naast de festivalmarkt ook
de Hifi-beurs in De Doelen bezoeken.

•

Meer informatie: www.slidefactory.nl

Hobo - atelier van der Heide

Nieuwe hobo’s

Wij zijn gevestigd op
twee adressen:

uit voorraad leverbaar vanaf €1299,-

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

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

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

Zuider Buiten Spaarne 150
2012 AE Haarlem

Peezeweg 9,
7722 VX Oudleusen
(gem. Dalfsen)

Tel. 023-5351727.
E-mail: oboe@oboe.nl

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

o.l.v. Heinz Friesen

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand

o.l.v. Jan Cober

Sainte Cécile Eijsden

www.verrassendeontmoetingen.nl

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

o.l.v. Matty Cilissen

St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht

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

Souvenir des Montagnards

01

apr
Twee top harmonieorkesten uit
Brabant en Limburg zorgen voor een
ijzersterke start van de concertserie in
Muziekgebouw Eindhoven.
Sophia’s Vereeniging Loon op Zand neemt
u, onder leiding van Heinz Friesen, mee
naar Argentijnse sferen met onder andere
het bekende Adios Nonino. Daarnaast
spelen zij het symfonische gedicht Les
preludes van Franz Liszt. Dit vierdelige
werk behandelt de liefde, de strijd en
overgave in het leven op muzikale wijze.
Ook Harmonie Concordia Melick begint
haar programma in warme taal met het
werk La Leyenda del Beso en vervolgt met
de bekende klanken van Ravels Bolero.
Dirigent Theo Wolters neemt het orkest
en u mee naar Japan met de muzikale
impressies die componist Franco Cesarini
in dat mooie land opdeed.

Harmonie Concordia Melick

dirigent Theo Wolters | solisten Roger Niese en Kim Rijks

Sophia’s vereeniging Loon op Zand
dirigent Heinz Friesen | solist Santiago Cimadevilla

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

		

SPIERO MUZIEK TILBURG

mei

15

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

o.l.v. Ivan Meylemans

Harmonieorkest St. Michaël van Thorn

Harmonie T.O.G. Berlicum

o.l.v. Jan Gerrit Adema

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

Harmonie orkest Auletes

dirigent Ivan Meylemans | solist Hubert Damen (Witse)

Fanfare Kempenbloei Achel

Harmonieorkest
Auletes
brengt
onder leiding van Jos Schroevers de
wereldpremière van Symphony nr. 3 van
Marc van Delft ten gehore en begeleidt
daarnaast ook nog concertgebouwtrombonist Jörgen van Rijen in het werk
Rhapsodia Borealis. De Belgische acteur
Hubert Damen (Witse) vertelt het verhaal
van Kapitein AHAB die met zijn schip
Moby Dick achterna zat. Hubert Damen
wordt begeleid door Fanfare Kempenbloei
onder leiding van Ivan Meylemans (collega
van Jörgen van Rijen) die in 2009 nog
Wereldkampioen werd op het WMC te
Kerkrade.
Een wereldpremière, een wereldkampioen
en twee solisten van internationaal
niveau garanderen u als luisteraar een
verrassende ontmoeting.
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de wedstrijd
Op het moment dat de VNM-kampioenswedstrijd voor podiumensembles op de kalender werd gezet, wisten
veel verenigingen nog niet eens bij welke organisatie ze in 2011 zouden horen. Laten we maar aannemen dat
die verwarring er de oorzaak van was dat slechts vier korpsen op 5 februari in Den Durpsherd in Berlicum het
podium betraden. Gelukkig kreeg de wedstrijd een winnaar die er zijn mag.

Gestemd versus ongestemd
•

Gehoord: VNM-titelstrijd voor podiumensembles, 5 februari, Den Durpsherd Berlicum

S L AG W E R K
Door Frank Vergoossen

H

et melodisch spel is niet de
sterkste kant van de muzikanten van Concordia
uit Leveroy. Toch gaat het
publiek juist door de knieën
voor een werk met een vooraanstaande rol voor het gestemde slagwerk.
De Duitse componist Hans Zimmer
schreef in 1988 de soundtrack van
de Amerikaanse film Rain Man met
Tom Cruise en Dustin Hoffman in
de hoofdrollen. Hij verdiende er zijn
eerste Oscarnominatie mee. De drumband van fanfare Concordia liet het
stuk door Frits Kessels bewerken voor
de combinatie van melodisch slagwerkensemble met panfluit. Een perfect
een-tweetje. Het door Vincent Oostenbrink met veel gevoel bespeelde
bamboe-instrument is in samenspel
met het melodisch slagwerk een genot
voor het trommelvlies. De sfeervolle
uitvoering wordt beloond met een
luid applaus, niet alleen van de eigen
aanhang maar ook van de neutrale
luisteraar. Achter de jurytafel krijgt
de filmische verklanking van Zimmer
echter niet de hoogste waardering.
Rob Janssen, Theo van Kruistum en
Jo Zinzen kiezen voor het verplicht
werk Spanish Suite van Gian Prince.
“Een geweldige uitvoering”, analyseert
juryvoorzitter Janssen de vertolking
van het voornamelijk voor ongestemde instrumenten geschreven stuk.
“Muzikaal heel overtuigend en tot in
de details afgewerkt.” Van de vaardigheden van de Leveroyse muzikanten
op het melodisch slagwerk is het
jurytrio wat minder gecharmeerd.
“Technisch schiet het ensemble daar
nog in tekort”, vervolgt Janssen. “Dat
gaat ten koste van de transparantie.
De uitvoering wordt daardoor onrustig. Maar al met al hebben we super

Het jeugdige percussie-ensemble van fanfare Sint Cornelius uit Schin op Geul won de titel in de derde divisie. foto FV Media Producties

van dit optreden genoten.”
Concordia is de enige kandidaat in de
eredivisie en sleept met speels gemak
de federatieve titel binnen. Van een
directe confrontatie is alleen in de
derde divisie sprake. Daarin ontmoeten het tamboerkorps Sint Lambertus
uit Gemonde en het percussionensemble van fanfare Sint Cornelius uit
Schin op Geul elkaar. Twee totaal

‘Een prima sfeer,
een mooie klank
en zeer muzikaal’
verschillende ensembles. Terwijl Sint
Lambertus een A-a korps pur sang
is, heeft Sint Cornelius drie kwartier
nodig om het arsenaal aan gestemd
en ongestemde instrumenten op het
podium te sjouwen. Gemonde maakte
vorig jaar na een afwezigheid van
negen jaar in de introductiedivisie zijn
rentree op het concourspodium. Dat
leverde meteen plaatsing in de derde
divisie op. Opvallend is het grote
leeftijdsverschil binnen het korps.

Dat varieert van tieners tot zestigers. “Voor sommige leden bestaat
het instuderen van een werk nog
uit voorspelen en naspelen”, vertelt
instructeur René van Lokven. “Dat
we er bij zijn, is voor ons al uniek.”
Met muziek van Jan Schipper, Kees
Nijsse, Charles van Zanten speelt
Sint Lambertus een nogal eenzijdig
programma. “Het is een beetje veel
van het zelfde”, oordeelt juryvoorzitter
Janssen, die ook opmerkingen heeft
over de klankbalans en de afstemming
van de instrumenten. “De structuur
van de partituur is niet herkend.”
Bij concurrent Sint Cornelius hebben
ze die aspecten heel wat beter onder
de knie. De jeugdige groep speelt
met The Atlantis Sage van Etienne
Houben, L’ Orrizonte Incantevole
van Vincent Cox en Space Shuttle
Discovery van Henk Martens een
uitdagend programma. “Dat is best
wel een risico”, realiseert dirigent
Chris Luijten zich. “Ritmisch is het
niet zo’n spannend programma, maar
muzikaal moeten de leden echt op de
tenen lopen”. Maar de gok pakt goed
uit. Luijten: “Dit was de beste uitvoering tot nu toe.” Ook de jury steekt de
bewondering voor de jonge slagwer-

kers niet onder stoelen of banken.
“Een prima sfeer, een mooie klank en
zeer muzikaal. Zeker voor een club uit
de derde divisie. Complimenten”, zegt
Janssen.
Voor een slagwerkgroep met louter
ongestemde instrumenten is volgens dirigent Tonn van de Veerdonk
de programmakeuze in de tweede
divisie beperkt. “Er staan wel heel
wat werken in het repertorium, maar
niet veel leuke stukken”, vindt Van de
Veerdonk. Dus is de dirigent zelf aan
de slag gegaan om het beschikbare
repertoire wat op te leuken. Zo is aan
het verplicht werk Tumba van Henk
Mennens een drumsolo toegevoegd.
Ook heeft hij hier en daar wat aan de
tempi gesleuteld. Voor de jury had het
programma nog wel wat meer variatie
mogen hebben. Alle stukken eindigen
nogal bombastisch. “Er wordt wel
met groot enthousiasme gespeeld”,
constateert Janssen, “maar programmaopbouw, ritmiek en ensembleklank mogen nog wat meer aandacht
krijgen.”

•

Kijk voor de uitslag op: www.klankwijzer.nl

		

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

www.weersel.nl
info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland
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Schreeven BRASS
z i t i n Wi j c h e n
sinds 1933 het adres voor blaasinstrumenten en percussie
voor elke muzikant biedt Schreeven BRASS
kwaliteitsinstrumenten, verkoop van nieuw en occasion
Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen,
telefoon 024 - 322 00 68
we bieden uw instrumenten de optimale zorg in reparatie
en onderhoud, verzorgd in eigen atelier. meer informatie
onder www.schreeven.nl of bezoek onze showroom
U bent van harte welkom op:
di. t/m. do.
09.00 - 17.30 uur
vrijdag
09.00 - 20.00 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Nijmegen:
Pop & Classic
Plein 1944 -24
024- 3222129

SpinCity DJ afd
Zeigelhof 26
024-3222184

www.schreeven.nl

w w w . s c h r e e v e n . n l
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WAK-week zoekt
amateurkunstenaars
Van 14 tot en met 21 mei 2011
vindt in zestig gemeenten door heel
Nederland de eerste landelijke Week
van de Amateurkunst (WAK) plaats.
Amateurkunstenaars uit alle disciplines kunnen tijdens deze week laten
zien wat zij in huis hebben, in hun
eentje of in een groep. Van flamenco
tot keramiek, van crossmedia tot
fluisterpoëzie en van drumsessie tot
straattheater: de WAK biedt iedereen
die actief aan kunst doet een podium.

MINI-INTERVIE W

Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, coördineert de WAK en roept
amateurkunstenaars op om mee te
doen met een optreden, expositie of
andere bijdrage. Op www.waknederland.nl is een overzicht te vinden van
de gemeenten die deelnemen aan de
WAK. Geïnteresseerden kunnen via
deze website contact opnemen met de
plaatselijke WAK-coördinator. Op de
website is ook een stappenplan voor
deelnemers te downloaden.

Mars voor militaire koepel
De Nederlandse Afdeling van de
International Military Music Society
(IMMS-NL) laat bij haar dertigjarig
bestaan een mars componeren voor
de overkoepelende organisatie. Verschillende nationale afdelingen waaronder de Nederlandse hebben al een
eigen mars. De internationale koepel
als geheel echter nog niet. IMMS-NL
organiseert hiervoor een internationale compositiewedstrijd waarvoor
iedere componist waar ook ter wereld

een eigen compositie mag insturen.
De winnende componist ontvangt
een prijs van 1500 euro. Deze nieuwe
IMMS-mars beleeft zijn première in
september 2011 tijdens de Nationale
Taptoe in Rotterdam. De jury bestaat
onder andere uit Trevor Ford (Noorwegen), Bob Davis (Australië), Geoff
Kingston (Verenigd Koninkrijk),
Pieter Jansen (Nederland) en Gert
Jansen (Nederland). Meer informatie:
www.imms.nl

M U N T E N DA M

EGERL ÄNDER

Open NK voor
blaaskapellen

Brabantse Dag van
de Blaasmuziek

Op zaterdag 5 en zondag 6 november
2011 worden in Cultureel Centrum
De Menterne te Muntendam de Open
Nederlandse Kampioenschappen voor
Blaaskapellen gehouden. Twee dagen
klinkt er Böhmische en Mährische
blaasmuziek van de bovenste plank.
Het evenement telt mee als kwalificatie voor het Europese kampioenschap
Böhmische en Mährische Blaasmuziek
van de CISM in 2012. Kapellen met
aspiraties kunnen zich aanmelden bij
W. Gruben: w.gruben@home.nl

Zaterdag 16 april is in Berkel-Enschot
de Brabantse Dag van de Egerländer
Blaasmuziek. Orkestleider Herman
Engelbertinck (Ernst Mosch und seine
Original Egerländer Musikanten) studeert met de deelnemers een Egerländer-programma in. De workshops zijn
vooral bedoeld voor muzikanten van
harmonieën, fanfares, brassbands en
blaaskapellen. Het accent ligt op de
juiste speelstijl en muzikale opvatting van de Egerländer blaasmuziek.
Opgave: info@ernst-mosch.nl

H A R M O N I E B E W E RKING

GESCHRAPT

Princenhage speelt Titelstrijd marsQueen Symphony secties geschrapt
De Koninklijke Harmonie Cecilia
uit Princenhage speelt donderdag 28
april in het Chassé Theater in Breda
The Queen Symphony. Tolga Kashif
werkte ruim vier jaar aan dit zesdelig
werk waarin hij thematisch materiaal
van hits van de legendarische Britse
popgroep Queen verwerkte volgens
de klassieke tradities. De harmoniebewerking is van de hand van Eric
Somers. Een speciaal projectkoor
verleent vocale medewerking aan de
concertante uitvoering. Kaarten zijn
verkrijgbaar via: www.chasse.nl.

Het dagelijks bestuur van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) heeft besloten de kampioenswedstrijd in de marssecties te annuleren. Voor de titelstrijd hadden zich
slechts drie korpsen aangemeld. De
kampioenswedstrijd zou op 16 april
in Nederweert gehouden worden.
Het bestuur beraadt zich nog over het
mogelijk toekennen van de kampioenstitel aan de verenigingen die per
divisie en sectie het hoogste resultaat
hebben behaald tijdens de bondswedstrijden in 2010.

Dirigent Roy Janssen: “Concordia is een grote vriendenclub.” foto FV Media Producties.

De drumband van fanfare Concordia uit Leveroy won met een straatlengte voorsprong de
VNM-kampioenswedstrijd voor podiumensembles. Dirigent Roy Janssen over de zege van
zijn slagwerkgroep.

‘Het is een grote vriendenclub’
door onze redactie
Op het concours van de Limburgse bond rolden ook al 94 punten uit de bus. Ben je
verrast dat jullie die hoge score konden evenaren?
“Ja, eigenlijk wel. We hadden verwacht dat de jury de lat toch iets hoger zou leggen. Van de
andere kant hebben we na het bondsconcours ook wat extra tijd gehad om het programma
nog eens flink onder de loep te nemen. Daarbij hebben we geprobeerd aan de hand van de
juryopmerkingen tijdens het bondsconcours er nog wat meer uit te halen. Maar dan merk
je toch dat dat ten koste gaat van dingetjes die vroeger als vanzelfsprekend gingen. Vooral
Shadows of a Dream World van Vincent Cox ging daardoor wat minder dan op het bondsconcours. Maar uiteindelijk denk ik dat de verhoudingen wel kloppen.”
De groep maakt een gedreven maar tegelijkertijd ook een ontspannen indruk.
“Klopt, het is een grote vriendenclub. Ze maken plezier met elkaar, maar willen er wel voor
gaan. Onderling durven ze elkaar ook op de vingers te tikken. Ze kunnen veel van elkaar
verdragen.”
Wat is het geheim van dit succes?
“Bijna de hele groep heeft les gehad van Jo Zinzen. De muzikanten beschikken daardoor
over een enorm hoog technisch niveau met name op het ongestemde slagwerk. Daar
plukken we nog steeds de vruchten van. Het melodisch slagwerk is onze zwakke schakel.
Technisch schieten we op de mallets nog te kort.”
Heb je met de sterke en zwakke kanten van het ensemble bij de keuze van het
programma rekening gehouden?
“Nee, eigenlijk niet. We hebben vooral gekozen voor stukken die we graag spelen. En waar
het publiek ook wat aan heeft. Als het publiek het leuk vindt, krijg je ook de zaal vol. Dat
is waar blaasorkesten vaak te weinig rekening mee houden. Je kunt ook een programma
spelen dat zowel publiek als muzikanten kan boeien.”

INLE VERING KOPIJ

V

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

•

redactie@klankwijzer.nl

30

		

3 | 2011

informatief

‘China is meer dan babi
Een weekeindje naar de Eifel is uit de
tijd. Zelfs een concertreis naar Valencia
en omgeving is al niets bijzonders meer.
De favoriete reisbestemming voor blaasmuziekorkesten uit Nederland is China.
Diverse muziekgezelschappen beleefden
al onvergetelijke avonturen in een van de
meest fascinerende landen op deze aarde.
Maar hoe regel je zo’n reis? Wat komt er allemaal bij kijken? En vooral: wat kost zo’n
grapje? David Shen onderhoudt een culturele luchtbrug tussen China en Nederland.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

M

uzikanten die er geweest
zijn, raken er niet over
uitgepraat. Een concertreis naar China is een
belevenis om nooit te
vergeten. Dolenthousiast publiek,
prachtige concertaccommodaties,
een gastvrije bevolking en een zeer
bijzondere cultuur. Tien jaar geleden
was het vrijwel uitgesloten om met
een muziekgezelschap naar China af
te reizen. Maar de wereld wordt steeds
kleiner. De volksrepubliek ontvangt
westerlingen met open armen. David
Shen uit Eindhoven weet er alles van.
Hij coördineert via S & L Cultural
Exchange Centre Holland reizen van
muziekgezelschappen uit heel Europa
naar China. Shen stuurde de afgelopen jaren al heel wat orkesten vanuit
Nederland op pad naar zijn geboorteland. Ook haalde hij Chinese musici
deze kant op. “China wil de wereld
laten zien dat het meer is dan het land
van de babi pangang”, verklaart Shen
de gastvrijheid van de bevolking.
“Bovendien wil China zijn bevolking
op die manier kennis laten maken met
de Europese cultuur.”
David Shen is geboren in Shanghai.
Studeerde op jonge leeftijd viool en
piano en later trombone. In 1989
kwam hij naar Europa om te studeren
aan het Lemmensinstituut in Leuven
(België). Hij betaalde zijn studie onder

meer door te spelen bij de orkesten
van de operahuizen van Nanjing en
Shanghai. Sinds 1996 coördineert hij
vanuit Eindhoven culturele uitwisselingen naar China. Hij doet dat samen
met zijn vrouw Lee Li die eveneens in
Leuven studeerde. Zij is docente dans
en vocale muziek. Beiden hebben
overigens de Nederlandse nationaliteit
en willen de bevolking van hun geboorteland laten kennismaken met de
Nederlandse cultuur. “Het beeld van
de molens, tulpen en klompen heerst
ook in China. We willen de Chinezen
een ander facet van Nederland laten
zien, namelijk de culturele kant van
dit land.” Shen legt uit dat hij werkt
voor een non-profitorganisatie in
Shanghai. “Binnen deze organisatie
houden zich zo’n 150 vrijwilligers
bezig met het opzetten van uitwisselingsprojecten van en naar China.
Omdat wij hier wonen en werken,
coördineren we deze reizen voor heel
Europa. In feite is het niet mogelijk
om zonder onze tussenkomst vanuit
Europa een concertreis naar China te
organiseren.”
Shen vertelt dat de moederorganisatie
nauwe contacten onderhoudt met
allerlei instellingen op het gebied van
kunst en cultuur. Zo kan de organisatie putten uit een bestand van wel
vijftig uitstekende concertaccommodaties, voornamelijk in en rond
Shanghai. Maar ook de huisvesting
van de muzikanten wordt door het
bureau in Shanghai geregeld. Bovendien zorgt de organisatie voor
subsidiënten en sponsoren die vrijwel
alle kosten van het verblijf voor hun

David Chen coördineert reizen van muziekgezelschappen uit heel Europa naar China. foto: FV Media Producties

rekening nemen. Zowel de hotels
als de maaltijden worden door de
Chinezen betaald. Ook het plaatselijk
vervoer per bus om te reizen tussen
de concertlocaties wordt door de
Chinese geldschieters bekostigd. Shen:
“China is er alles aan gelegen om misverstanden over dat land de wereld
uit te helpen. Ze hebben er geld voor
over om westerlingen kennis te laten
maken met het land, in de hoop dat
hun enthousiaste verhalen anderen
aanzetten om ook China te bezoeken.”
Het moederbedrijf in Shanghai zorgt
ook voor de pr rond de concerten.
Zo worden onder meer promotiemateriaal gedrukt en reclamedoeken
vervaardigd. Dat de Chinezen wel
weten hoe ze dat moeten aanpakken,
blijkt uit de verhalen van muzikanten die er al eens geweest zijn. Aan
de buitengevels van de concertzalen

worden soms metersgrote banners
bevestigd waarop het bezoek van de
Nederlandse gasten wordt aangekondigd. “Het komt er eigenlijk op neer

‘In China bestaat
het concertpubliek
vooral uit jeugd’
dat wij, behalve uitgaven van persoonlijke aard, vrijwel alle plaatselijke
uitgaven voor onze rekening nemen”.
De kosten voor de vereniging blijven
beperkt tot de aankoop van de vliegtickets en het aanvragen van de visa.
Een retourticket naar Shanghai kost
ongeveer 750 euro per persoon en
een visum circa 35 euro per persoon.
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pangang’
China gaan en niet met slagwerkgroepen.” Een concertreis naar China
omvat circa vijf concerten en workshops waarbij Chinese muziekbeoefenaars in contact worden gebracht met
de westerse blaasmuziekcultuur. Ook
worden muziekscholen, conservatoria
en plaatselijke gezelschappen bezocht.
“Tijdens deze projecten wordt pas
echt inhoud gegeven aan de culturele
uitwisseling. De meeste muzikanten
ervaren dit als de hoogtepunten van
de reis”, weet Shen. Tussen de bedrijven door is er voor de gasten uit
Nederland ook volop gelegenheid
om een vleugje van de fascinerende
Chinese cultuur op te snuiven.

S

De vliegtickets voor de meereizende
gidsen komen eveneens voor rekening van de vereniging. De prijs van
de vlucht is inclusief het vervoer van
de blaasinstrumenten en de kleine
slagwerkinstrumenten. Voor pauken,
grote trom, marimba’s, vibrafoons en
dergelijke is het goedkoper om ze ter
plaatse te huren. Ook dat wordt door
het bemiddelingsbureau geregeld.
Vaak gebeurt dat met medewerking
van de Chinese vestiging van Adams
Muziekcentrale. Afhankelijk van het
benodigde instrumentarium varieert
de huurprijs van circa 2000 tot 3000
euro inclusief verzekering en het vervoer ter plaatse. Shen: “Het transport
van de grote slagwerkinstrumenten
zou de reis onbetaalbaar maken. Dat
is trouwens ook de reden waarom
we alleen met harmonieën, fanfares,
brassbands en symfonieorkesten naar

hen vertelt dat muziek in
China erg populair is. Veel
mensen beschikken over een
eigen piano. In en rond Shanghai zijn zo’n honderd harmonieorkesten actief. Toch staat de blaasmuziek er nog in de kinderschoenen.
Vooral wat repertoirekeuze heeft de
blaasmuziekcultuur in China nog heel
wat terrein goed te maken. “Ook dat
is een reden voor de Chinezen om
de Europese blaascultuur hier naar
toe te halen. Ze willen de bevolking
kennis laten maken met kwalitatief
goede blaasmuziek.” Shen adviseert de
orkesten voor hun China-tournee dan
ook een gevarieerd programma samen
te stellen met behalve klassieke en originele werken ook populaire muziek.
Wie zich helemaal onsterfelijk wil
maken, moet vooral een traditioneel
Chinees volksliedje op het repertoire
te zetten.
Een ding is zeker: concerteren in
China staat garant voor veel bezoekers. De toegang is gratis. Volgens
Shen komen er vooral jongeren op af.
“Hier in Nederland zie je alleen opa’s
en oma’s in de zaal zitten. In China
bestaat het concertpubliek vooral uit
jeugd.” De meest geschikte periode
voor een concertreis naar China is
december. Dan vindt het New Year
Festival plaats. In Shanghai en omgeving bruist het in die periode van de
activiteiten. Verenigingen die interesse
hebben in een trip naar China moeten
rekening houden met een voorbereiding van anderhalf jaar. Bovendien
moet de vereniging door de Chinese
autoriteiten worden uitgenodigd. Een
belangrijk criterium daarbij is het
niveau van het orkest. David Shen ziet
er hoogstpersoonlijk op toe dat het
orkest aan de kwaliteitseisen voldoet.

•

Meer informatie over concertreizen naarChina: www.sl-holland.com

Gezocht:

Orkest Dirigent(e)
Christelijke muziekvereniging ‘De Bazuin’ uit Wetering en
Omstreken zoekt per april 2011 een orkestdirigent.
‘De Bazuin’ is een fanfare orkest, opgericht in 1920 en bestaat
momenteel uit zo’n 35 leden.
Het orkest repeteert elke week op woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur
in streekcentrum ‘de Wielewaal’ te Scheerwolde.
Op de muzikale jaaragenda staan het begeleiden van kerkdiensten,
marcheren in optochten, het geven van serenades en tenminste 2x per
jaar het geven van een concert.
Wij vragen een dirigent die de balans weet te vinden in het op een leuke,
gezellige manier muziek maken en het op voldoende niveau brengen van
de te spelen werken; een dirigent die de jeugd en de ouderen weet te
boeien en inspireren. Daarnaast verwachten we een
goede inbreng in het te spelen repertoire.
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Agrietha van Vulpen
Mauritsstraat 15
8356 EN Blokzijl
0527-857737

e-mail: debazuinwetering@gmail.com

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

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

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

Afspraken en inlichtingen:
(individueel en groepen:
werkdagen tot 21.00 uur
zaterdag tot 17.00 uur

Telefoon: 055 366 88 03
Praktijk adres: Schopenhauerstraat 61
7323 LS Apeldoorn
Internet: www.henkrensink.nl
e-mail: info@henkrensink.nl
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Beleef de top,
ga voor Willson!
Willson instrumenten staan wereldwijd bekend
om een probleemloze werking van de ventielen en
de dragende kracht van het geluid. Het HaFaBra
instrument bij uitstek.
Raf van Looveren speelt
exclusief de Willson 430 Cornet

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

Jos Jansen speelt
exclusief op Willson trombones

www.willson-europe.com
info@willson-europe.com
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Eurofestival blijft bij de tijd
Initiatieven om een jaarlijks evenement voor de
jeugd op touw te zetten,
gaan na een veelbelovende start vaak uit als een
nachtkaars. De formule
van het Eurofestival in
Maasbracht vertoont na
veertien edities nog geen
enkel verval.

ONDERSCHEIDING

Door onze redactie
Beeld van het Eurofestival in 2010. foto FV Media Producties

orkest op de voet volgen. Ook op
YouTube is een verslag van het festival
te zien. De pauzes tussen de werken
worden opgevuld met live-interviews
met muzikanten en dirigenten. “De
kracht van het festival is dat het bij
de tijd blijft”, zegt de nieuwe voorzitter Richard Steinbusch. “We zijn van
begin af aan innovatief bezig geweest.
Daarmee lopen we vooruit op andere
festivals.” Naast de inzet van allerlei
elektronische toeters en bellen spreekt
ook de inhoudelijke opzet van het
evenement veel orkesten aan. Educatief, opbouwend en positief zijn de
sleutelwoorden waarmee de jury de
rapporten invult. Geen winnaars en
geen punten, maar toekenning van
predicaten. De titel ‘meest veelbelo-

vende orkest’ komt toe aan het orkest
dat gelet op zijn mogelijkheden en
bezetting het meest in het oog springt.
Dat korps hoeft niet per se het beste
te spelen. Het enige wat nog ontbreekt
is dat de vlag niet volledig de lading
dekt. Het streven om het festival te
laten uitgroeien tot een internationaal evenement komt moeizaam uit
de verf. Daar wil de organisatie de
komende jaren de tanden inzetten.
“We hebben inmiddels goede contact
in diverse landen”, zegt Steinbusch.
“We willen de buitenlandse gasten
ook onderdak en faciliteiten kunnen
bieden. Daar ligt onze uitdaging voor
de komende jaren.”

•

Meer informatie: www.euro-festival.nl

Gouden Spiker Festival
past op de kleintjes
Door onze redactie
De Noord-Nederlandse orkesten uit
de lagere divisies richten hun vizier
weer op het Gouden Spiker Festival.
Bijna veertig brassbands en fanfares
komen op 15 april, 16 april en 21 mei
in Ureterp aan de start.
Het Gouden Spiker Festival voorziet
na zestien jaar nog steeds in een grote
behoefte. Sterker nog. Juist in deze
tijd bewijst het evenement zijn grote
meerwaarde. “Heel veel brassbands
en fanfares hebben het op dit moment
erg moeilijk”, constateert voorzitter
Germ Nicolaï van de organiserende
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland. “Vooral de dorpsorkesten
met de amateurblazers dreigen tussen
wal en schip te vallen. Deze vereni-

Meezingen met
Sound of Music
Do-re-mi, Climb every Mountain en
Edelweiss. De hits uit The Sound of
Music komen zaterdag 2 april allemaal
voorbij in Zwaag. Muziekvereniging
Sint Caecilia laat samen met musicalvereniging Zwaag liedjes uit de moeder der musicals de revue passeren
tijdens een sing-a-long-uitvoering.
De bedoeling is dat het publiek uit
volle borst meezingt en meejodelt. Het
concert start om 20.00 uur in sporthal
Zwaag. Kaarten kunt u reserveren via

BLAASMUZIEK

Negentien orkesten uit Nederland
en België betreden op zaterdag 16 en
zondag 17 april het podium van cultureel centrum De Spil in Maasbracht.
Een entourage die past bij de belevingswereld van de jeugd. Dat is al
veertien jaar het handelsmerk van het
Eurofestival. Al sinds het ontstaan van
het festijn worden de concerten op cd
opgenomen. Inmiddels staan er op en
rond het podium niet alleen microfoons opgesteld, maar ook camera’s
die de optredens in hd-kwaliteit
vastleggen op dvd. Het Eurofestival
heeft zich ontwikkeld tot een multimediaal evenement. Een livestreamverbinding stuurt de concerten direct
via internet de wereld over. Thuisblijvers kunnen achter hun computer
de verrichtingen van hun favoriete

MUSICAL

gingen bieden we een podium om
een volwaardig optreden te kunnen
verzorgen. Daarom loopt dit festival
als een tierelier.”
Het Gouden Spiker Festival brengt
brassbands en fanfares uit de vijfde,
vierde en derde divisie aan de start.
Daarnaast is er een festivalklasse voor
jeugdorkesten, incomplete orkesten en
samenspeelgroepen. De concoursdeelnemers spelen een kort concertprogramma van vier composities waarin
in ieder geval een mars, een koraal,
een solistisch werk en het verplicht
werk is opgenomen. Een geblindeerde
jury, dit jaar bestaande uit Sijtze van
der Hoek , Jappie Kuipers en Jochem
Hoekstra, maakt van ieder optreden
een kritisch verslag. Punten worden
er niet gegeven. Voor de uitvoering
van het totaalprogramma wordt aan

de nummers 1, 2 en 3 in iedere klasse
de gouden, zilveren en bronzen spiker
bokaal toegekend. Ook zijn er prijzen
voor de beste solist. De festivaldeelnemers spelen een vrij programma van
maximaal twintig minuten. “Orkesten
kunnen bij ons zonder druk musiceren”, zegt Nicolaï. “Dat is juist de
kracht van dit evenement. We kennen
alleen winnaars en geen verliezers.”
Het Gouden Spiker Festival wordt
gehouden in het multifunctioneel
centrum De Wier in Ureterp. De
zestiende aflevering opent vrijdag 15
april met de brassbands in de vijfde
divisie.
Zaterdag 16 april komen de brassbands uit de vierde en derde divisie
en de festivaldeelnemers in actie. De
fanfares zijn op zaterdag 21 mei aan
de beurt.

Jubilarissen in
het zonnetje gezet
Tal van jubilarissen vieren of vierden
hun jubleum. Hollandse Bond van
Muziekverenigingen: Jaap Koomen en
Cor Koomen resp. 65 en 60 jaar lid bij
fanfare Irene Grootebroek. Brabantse
Bond van Muziekverenigingen: Rien
Heijmans 60 jaar lid Orthense Harmonie; C.P. Knobel en A.A. Knobel
60 jaar lid harmonie en tamboerkorps
Sint Cecilia Zegge. Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen: H.G.
Peeters 60 jaar lid Fanfare Velden en
J.P.H. Kuijpers 60 jaar lid harmonie
Sint Lucia Neeritter. Voor overige
jubilarissen zie www.klankwijzer.nl

WORKSHOPS

ZFC komt met
De Muziekfabriek
Het Zaandijks Fanfare Corps (ZFC)
presenteert op 16 april De Muziekfabriek. Na een dag met workshops
zang, dans, percussie en improvisatie
volgt in de avonduren een gezamenlijk
slotconcert. Medewerking komt van
leden van het Concertgebouworkest,
leerlingen van het Saenredamcollege
en zanger Harry Slinger. De Muziekfabriek is een evenement voor en door
Zaankanters. De insteek is om samen
te werken aan een leuk eindproduct.

S L AG W E R K

Drumspektakel
in Stramproy
De drumband van schutterij Sint
Antonius uit Stramproy houdt op
zondag 20 maart een drumspektakel.
Vanaf 14.00 uur spelen in gemeenschapshuis De Zaal de percussiegroep
Zinvol Geweld Neer, drumband Sint
Antonius Stramproy, Jeugddrumband
Wvv’28 Maastricht, drumband Sint
Cecilia Helden, Drumband Maasbree
en percussiegroep Sint Michaël Ool.
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BLAASMUZIEK

BLAASMUZIEK
Vrijdag 18 maart
OUDDORP | DORPSTIENDEN | 20.00 UUR

Goodwilconcert door het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht ‘Beredenen Wapens’.

OLDEBROEK | KULTURHUS DE TALTER | 19.30 UUR

Voorjaarsconcert in Italiaanse sfeer door de christelijke
muziekvereniging Concordia Oldebroek o.l.v. Marten
van de Wal m.m.v. zangeres Jenneke Schoonhoven en
bariton Rob van Surksum.
POSTERHOLT | DE BEUK | 20.00 UUR

Zaterdag 19 maart

Muziekscala met muzikanten van harmonie Wilhelmina Posterholt als artiesten.

ARUM | GEREFORMEERDE KERK | 19.30 UUR

ROERMOND | DE ORANJERIE | 20.00 UUR

Donateursconcert door Christelijke Muziekvereniging
Wubbenus Jacobs.
DE BILT | BILTSE MUZIEKSCHOOL | 10.00 UUR

Top 4 Concert met de Koninklijke Harmonie van Thorn
o.l.v. Norbert Nozy en Harmonie Orkest Oefening en
Uitspanning Beek en Donk o.l.v. Fried Dobbelstein.

Selmer Saxofoondag o.l.v. Johan van der Linden. Info
en opgave: www.selmer.nl.

Zondag 27 maart

DRACHTEN | DE LAWEI | 10.00 UUR

MARGRATEN

Concertconcours CBMF met 14 deelnemers.

Concert door de gezamenlijke jeugdorkesten van
Margraten, Mheer, Sint Geertruid en Eijsden.

LEERDAM | ‘t DAK | 19.30 UUR

Voorjaarsconcert door christelijke muziekvereniging
De Bazuin Leerdam.

NIEUWSTADT | DE PIER | 14.00 uur

ROTTERDAM | CODARTS EN DE DOELEN

OHÉ EN LAAK | MFC

Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1.

Chris Goossens Solisten Concours onder auspiciën van
de LBM. Info: solisten@harmonie-laak.com.

SCHIEDAM | DE BLAUWE BRUG | 9.00 UUR

Tweedaagse play in o.l.v. Jan van der Roost. Organisatie christelijke muziekvereniging Harpe Davids
Schiedam. Info: www.harpedavids.nl.
Zondag 20 maart
HOUT-BLERICK | ZALZERSHAOF | 13.00 UUR

Optreden blaaskapel Stesti Boxmeer en Blaskapelle
Tschecharanka (Oostenrijk). Info: www.volksmusikmitschwung.nl.

Presentatie 1e cd van blaaskapel Holand’anka.

TILBURG | CONCERTZAAL TILBURG | 20.30 UUR

Concert in de serie Verrassende Ontmoetingen door
fanfare Kempenbloei Achel o.l.v. Ivan Meylemans
met solist Hubert Damen (Witse) en Auletes o.l.v.
Jos Schroevers met trombonist Jörgen van Rijen.
Kaartverkoop: www.verrassendeontmoetingen.nl of
(013) 543 22 20.
Vrijdag 1 april

ROTTERDAM | CODARTS EN DE DOELEN

EINDHOVEN | PHILIPS MUZIEKCENTRUM | 20.30 UUR

Selecties en finale Prinses Christina Concours West 1.

WAMEL | HUIZE HENRICUS | 14.30 UUR

Concertserie Verrassende Ontmoetingen door Sophia’s
Vereeniging Loon op Zand o.l.v. Heinz Friesen met
Santiago Cimadevilla als solist op bandoneon en
Harmonie Concordia Melick o.l.v. Theo Wolters
met solisten Kim Rijks en Roger Niese op klarinet.
Kaartverkoop: www.verrassendeontmoetingen.nl of
(040) 244 2020.

Concert door ensembles van harmonie Koningin
Wilhelmina Wamel.

Vrijdag 1 april en zaterdag 2 april

SCHIEDAM | DE BLAUWE BRUG | 9.00 UUR

Vervolg tweedaagse play in o.l.v. Jan van der Roost.
VEENDAM | GROTE KERK | 15.30 UUR

Voorjaarsconcert door de Christelijke Brassband Elad
Muntendam o.l.v. Lubertus Leutscher.

HEERLEN | PARKSTAD THEATER HEERLEN | 20.00 UUR
DRACHTEN | DE LAWEI

Vrijdag 25 maart
OIRSBEEK | DE OIRSPRONG | 20.00 UUR

Themaconcert Illusions door harmonie Sint Gerlachus
Oirsbeek o.l.v. Louis Hensgens.

Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen met
43 deelnemers. Info: www.onfk.nl.
VELDHOVEN | DE SCHALM | 20.00 UUR

ALPHEN | CC DEN HEUVEL | 20.00 UUR

Fanfare en slagwerkgroep Heide Echo Knegsel o.l.v.
Christianne Celis presenteert Viva! Las Vegas m.m.v.
de Kids Corner Bigband o.l.v. Willy Schmitz, dansgroep
Valentijn en paaldanseres Ilse van Lieshout.

Concert door harmonie Vlijt en Volharding Alphen en
harmonie Sint Cecilia Gilze.

Zaterdag 2 april

BEDUM | MARANATHAKERK | 20.00 UUR

DEN HAAG | PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND

Voorjaarsconcert door Brassband Heman met Erwin
de Vries. Info: www.brassbandheman.nl.

Dag van de Genomineerden Prinses Christina
Concours.

DIEVERBRUG | MUZIEKCENTRUM WESTERVELD

ITTERVOORT | ADAMS MUZIEKCENTRALE | 10.00 UUR

Dubbelconcert door Het Drents Fanfare Orkest o.l.v.
Arnold Span en slagwerkensembles Sja-Je-Slag o.l.v.
van Michiel Gerringa.

Workshop basklarinet door Harry Sparnaay.

Zaterdag 26 maart

HAARLEM | MOEDER VERLOSSERKERK | 20.00 UUR

De zangeres Jenneke Schoonhoven is zaterdag 26 maart in Oldebroek te gast tijdens het voorjaarsconcert van de Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek.

Top 4 concert met Koninklijke Philharmonie Bocholtz
en de Koninklijke Harmonie van Thorn.
MAASTRICHT | MUZIEKSCHOOL KUMULUS | 15.00 UUR

Concert door basklarinettisten Harry Sparnaay en
Jacques Dubois.

GAANDEREN | DE POL | 20.00 UUR

Wijnconcert door nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg
o.l.v. Peter-Paul van Esch met zang van Marleen
Achten. Kaarten bestellen via provinmusicale@live.nl.

Concert door het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
o.l.v. Joop Boerstoel met het Volendams Operakoor
o.l.v. Peter Schlamilch en sopraan Claudia Patacca.
GELEEN | HANENHOF
Galaconcert door Brassband Limburg.

NIEUWSTADT | GEMEENSCHAPSHUIS

LEEUWARDEN | ROC FRIESE POORT

Elsene Solistentoernooi onder auspiciën van de LBM.
Info: thijsbusch@home.nl.

Solistenwedstrijd voor blazers en slagwerkers.
Organisatie CBMF.

SAMBEEK | 10.00 UUR

VLISSINGEN | TER REEDE

Concours voor solisten en ensembles blazers van de
Brabantse Bond.

Solistenconcours KNFM, Zeeland. Info: (0111) 401 735.

MOERGESTEL | DEN BOGAARD | 16.00 UUR

Zondag 10 april

NIEUWSTADT | GEMEENSCHAPSHUIS

Woendag 6 april - zaterdag 9 april

BANHOLT | HARMONIEZAAL

Elsene Solistentoernooi onder auspiciën van de LBM.
Info: thijsbusch@home.nl.

AMSTERDAM | CONSERVATORIUM

Open solistenconcours harmonie Amicitia.

Voorjaarsconcert door harmonie de Spaarnebazuin
Haarlem o.l.v. Remco Krooshof. Kaarten: info@
spaarnebazuin.nl.

OMMEN | DE KERN | 10.00 UUR

MENAAM | DE WEME | 19.30 UUR

ZWAAG | SPORTHAL | 20.00 UUR

Lenteconcert met als thema ‘Windows of the World’
door Brassband Halleluja Menaam m.m.v. de slagwerksectie van het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee.

Meezinguitvoering van de musical The Sound of
Music door muziekvereniging Sint Caecilia Zwaag
en musicalvereniging Zwaag. Kaarten reserveren:
kaartverkoop@stcaecilia.com

Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de
CBOW. Info: harrens@kpnmail; tel.: (055) 5337200.

Masterclass Anthology of Flemish Band Music over de
Vlaamse blaasmuziek m.m.v. Brassband Buizingen en
musicus Luc Vertommen. Info: www.conservatoriumvanamsterdam.nl

DEN HAAG | LUCENT DANSTHEATER

Nationale Finale Prinses Christina Concours.
DOENRADE | STREEKTREFCENTRUM

Hubert Hermens Solistenconcours onder auspiciën
van de LBM. Info: j.p.limpens@planet.nl.

Zaterdag 9 april

ETTEN LEUR | DE NOBELAER | 10.00 UUR

BANHOLT | HARMONIEZAAL

Concertwedstrijd hafabra. Brabantse Muziekbond.

Open solistenconcours harmonie Amicitia.

NOORDWIJKERHOUT | DE PARADE

BOVEN LEEUWEN | D’N DULPER | 20.00 UUR

Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de
Hollandse Bond.

Chris Goossens Solisten Concours onder auspiciën van
de LBM. Info: solisten@harmonie-laak.com.

Zondag 3 april

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
en het Gelders Fanfareorkest.

EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM

DOENRADE | STREEKTREFCENTRUM

OIRSBEEK | DE OIRSPRONG | 20.00 UUR

Concert van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
Eijsden o.l.v. Jan Cober en de Koninklijke Harmonie
van Peer (België) o.l.v. Alex Schillings.

Hubert Hermens Solistenconcours onder auspiciën van
de LBM. Info: j.p.limpens@planet.nl
ENSCHEDE | MUZIEKCENTRUM | 20.00 UUR

OHÉ EN LAAK | MFC

Themaconcert Illusions door harmonie Sint Gerlachus
Oirsbeek o.l.v. Louis Hensgens.

Concert van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
Eijsden o.l.v. Jan Cober en het Groot Harmonieorkest
van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug o.l.v.
Fried Dobbelstein.

OBBICHT | SINT WILLIBRORDUSKERK | 15.30 UUR

Galaconcert door harmonie Concordia Obbicht met als
titel Zlata Muzika. Info: www.concordiaobbicht.nl.
ROERMOND | CENTRUM VOOR DE KUNSTEN

Vierde CK Jeugdorkestenfestival voor en door jeugd-
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Donderdag 14 april - zondag 17 april

SL AGWE RK

ROTTERDAM | DE DOELEN

Het Nieuw Trombone Collectief presenteert het 4e
Europese Trombone Festival Slide Factory met tal van
concerten, clinics en workshops. Meer info: www.
slidefactory.nl.

Zaterdag 19 maart
BERLICUM | DURPSHERD | 9.00 UUR

Concours voor slagwerksolisten en -ensembles
Brabantse Bond.

Specialist in blaasinstrumenten, slagwerk,
percussie en akoestische gitaren
Specialist in reparatie en onderhoud in eigen atelier
Leverancier van alle merken

HEYTHUYSEN | DE ZAAL

Donderdag 14 april

Kampioenswedstrijd solisten LBT.

NOORDWIJK | DE MUZE | 20.00 UUR

Concert door het Trompetterkorps van de Koninklijke
Marechaussee b.g.v. het 90-jarig bestaan van Fanfarekorps Excelsior Noordwijk. Info: www.excelsiornoordwijk.nl

Zondag 20 maart
Kampioenswedstrijd LBT.
STRAMPROY | DE ZAAL | 14.00 UUR

Vrijdag 15 april - zaterdag 16 april
URETERP | MFC DE WIER
Gouden Spiker Festival voor brassbands. Info: www.
goudenspikerfestival.nl.

Drumspektakel met deelname van percussiegroep Zinvol Geweld Neer, drumband Sint Antonius Stramproy,
jeugddrumband Wvv’28 Maastricht, drumband Sint
Cecilia Helden, Drumband Maasbree en percussieband
Sint Michaël Ool.

Zaterdag 16 april

Zaterdag 26 maart

ALKMAAR | DE VEST | 20.15 UUR

BARNEVELD | DE VELUWEHAL

Voorjaarsconcert door het stedelijk harmonieorkest Soli
Deo Gloria Alkmaar o.l.v. André Elders met solisten Jos
Jansen en Frans Limburg. Info: www.sdg-alkmaar.nl

Open Nederlandse Kampioenschappen in de marssecties. Organisatie: KNFM.

BEILEN | CLUBGEBOUW AMDG

Dubbelconcert door Het Drents Fanfare Orkest o.l.v.
Arnold Span en slagwerkensembles Sja-Je-Slag o.lv.
van Michiel Gerringa.

Start lichte muziekproject Sw!ng-!nn met workshop
voor dirigenten door Peter Kleine Schaars.

'smaandags gesloten,
donderdag koopavond tot 20:00 uur

HEYTHUYSEN | DE ZAAL

Rijksweg 165 Gaanderen 0315 - 323 457

WEBSITE

H

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

•

DIEVERBRUG | MUZIEKCENTRUM WESTERVELD

LEZERSSERVICE

OMMEN | DE KERN | 10.00 UUR

Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 5 regels). Niet abonnees betalen € 14,00 per
advertentie (maximaal 5 regels). Advertenties sturen naar Eddy van den Berg, Celestraat 13,
8012 TT Zwolle of via e-mail eddyberg@euronet.nl onder vermelding van Lezersservice.

BLEIJERHEIDE | ‘T PATRONAAT

Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de
CBOW. Info: harrens@kpnmail; tel.: (055) 533 72 00.

TE KOOP GEVRAAGD

Roderlandtoernooi onder auspiciën van de LBM. Info:
l.wiertz@sint-maartenscollege.nl.

Zaterdag 9 april

EINDHOVEN | PHILIPS MUZIEKGEBOUW | 20.15 UUR

VLISSINGEN | TER REEDE

Galaconcert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
‘Bereden Wapens’ door o.l.v. Tijmen Botma met
solisten mezzo-sopraan Tania Kross en musicalzanger
Freek Bartels. Gratis kaartten via mail@fkklbw.nl.

Solistenconcours KNFM, Zeeland. Info: (0111) 401 735.

BERKEL-ENSCHOT | DE DRUIVENTROS | 10.30 UUR

Dag van de Blaasmuziek met workshops Egerländermuziek door Herman Engelbertinck. Aanmelden:
info@ernst-mosch.nl

Zaterdag 2 april

LEEUWARDEN | ROC FRIESE POORT

Solistenwedstrijd voor blazers en slagwerkers.
Organisatie CBMF.

Solistenconcours KNFM, Noord-Holland. Info: (035)
5430637.

Zondag 10 april

MAASBRACHT | DE SPIL | 11.00 UUR

Solistenconcours voor blazers en slagwerkers van de
Hollandse Bond.

NOORDWIJKERHOUT | DE PARADE

POSTERHOLT | DE BEUK | 20.00 UUR

Zaterdag 16 april

Concert door harmonie Wilhelmina Posterholt en
harmonie Les Amis Réunis Nieuwstadt.

HUIZEN | PRINSES IRENE

PRINSENBEEK | DE DRIE LINDEN | 10.00 UUR

Solistenconcours KNFM, Noord-Holland. Info: (035)
5430637.

Concours solisten en ensemble blazers. Organisatie
Brabantse Muziekbond.

Zondag 17 april

ZAANDIJK

BANHOLT | HARMONIEZAAL | 14.00 UUR

Het Zaandijks Fanfare Corps presenteert De Muziekfabriek met workshops door professionele musici en een
slotconcert met Harry Slinger. Info: www.zfc-zaandijk.
nl/demuziekfabriek.

14e drumbandfestival van de Muziekfederatie
Limburg Zuid West met Andre Willems als jury. Info:
jgm.jacobs@hetnet.nl

SHOW

Zondag 17 april
BLEIJERHEIDE | ‘T PATRONAAT

Zondag 17 april

Roderlandtoernooi onder auspiciën van de LBM. Info:
l.wiertz@sint-maartenscollege.nl.

OUDENBOSCH | SPORTHAL DE BEUK

BUCHTEN | GEMEENSCHAPSHUIS

Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisatie Brabantse Bond.

Huub Urlings Solistenconcours onder auspiciën van de
LBM. Info: info@fanfarebuchten.nl.

ALGEMEEN

MAASBRACHT | DE SPIL

Eurofestival voor opleidings- en jeugdorkesten. Info:
www.euro-festival.nl.

Zaterdag 26 maart

MARGRATEN | MARGARITA-KERK | 19.00 UUR

Algemene Ledenvergadering Brabantse Muziekbond.

Slotconcert van de serie LenteWind 2011 met uitvoering van diverse wereldpremières door harmonie
Concordia Margraten o.l.v. Jos Dobbelstein en solisten
Anita Janssen (hobo), Wil Senden (althobo) en Michel
Bergenhuizen (fagot).

Oude klarinetten in Albertsysteem, 13 kleppen, ook losse onderdelen zijn welkom.
nelkram@gmail.com
BESTUURSLEDEN, MUZIKANTEN, DIRIGENTEN GEZOCHT

HUIZEN | PRINSES IRENE

Eurofestival voor jeugdorkesten met 19 deelnemers
uit Nederland en België. Info: www.euro-festival.nl.

Oude of antieke pauken. Tel.: (012) 06633797; mobiel: (06) 22975372; e-mail: m.j.komst@
chello.nl.

Traditioneel Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel zoekt oud-militair muzikanten (tamboers en blazers). Informatie: alblas2@planet.nl of tel.: (0182) 613119.
Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel (vaandelafdeling) met veel interessant vernieuwend
repertoire zoekt slagwerkers. Contact via website HKW of tel.: (06) 51451797.
Word jij ons nieuwste lid? Kom dan eens kijken! Wij trainen elke woensdag van 19.00 tot
21.00 uur. Twirl- en Showgroep Diamond Girls Arnhem. www.diamondgirlsarnhem.nl, tel.:
(026) 3219724.
TE KOOP AANGEBODEN
Draagharnassen in de formaten klein, middel en groot. Leverbaar in alle kleuren. Geschikt
voor drumband, schutterij, harmonie, fanfare etc. Info via www.antoniusstramproy.nl.
Interesse? Neem contact op via harnas_antoniusstramproy@home.nl.
Baritonsaxofoon, Conn Ladyface. Bouwjaar 1958. Serienummer: 6553xx. Vraagprijs € 2350,Stemming is goed, kleppen sluiten goed. Informatie: margriet_deboer@hotmail.com
Bes cornet (Besson, Souvereign) met silent brass in prima staat. Tel.: (0341) 558525.
Flightcase voor twee pauken van 26 inch en 29 inch, afm. binnenwerks 1.87 cm lang, 81 cm
breed en 90 cm hoog, vraagprijs 150 euro; flightcase voor xylophone, afm. binnenwerks
1.29 cm lang, 78 cm breed en 88 cm hoog. Beide op zwenkwielen. Vraagprijs 250 euro.
www.p.linnebank@politieorkest.nl; Piet Linnebank, tel.: (06) 51530884

TILBURG | KUNSTBALIE | 10.00 UUR

•

Opgave van agendaberichten via:
redactie@klankwijzer.nl

GEVRAAGD
Lid van majorettekorps Schoonoord vraagt batons om straks in haar nieuwe woonplaats in
Duitsland (een twirlloos gebied) een twirling- of majorettegroep te starten. Budget is heel
klein natuurlijk. Moet nog beginnen. Contactadres: Majorettekorps Schoonoord, tel.: (0591)
382402, email: johspre@gmail.com
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Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54 Fax.: (0416) 27 99 45
Internet: www.vanbeersbv.nl

Fusion More than just a gig bag!
Vraag naar alle verschillende mogelijkheden van deze tassen bij
Tools4Winds of bij uw eigen dealer!

Grote
opbergmogelijkheden
Officiëel distributeur van:

Extra tas voor
accessoires

INFORMATIE & BESTELLEN
telefoon: 035 622 39 93
mobiel: 06 12 42 5222
e-mail: info@tools4winds.com
www.tools4winds.com

T4W_Adv_Fusionbags_229x161_WT.indd 1

Compact en
comfortabel
draagcomfort

03-01-11 08:30
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Galaconcert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’
met de solisten Tania Kross en Freek Bartels
16 april 2011 | Aanvang: 20.15 uur |
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Het FKKLBW geeft zaterdagavond 16 april een galaconcert
o.l.v. chef-dirigent, majoor Tijmen Botma.
De Koninklijke Landmacht biedt u dit muzikaal huzarenstukje aan.
U gaat onder meer luisteren naar enkele liederen uit:
“Des Knaben Wunderhorn” van G. Mahler met soliste Tania Kross,
“Extreme make over”, een muzikale metamorfose op thema’s van
P.I. Tsjaikovski en de beroemde “West Side Story” van L. Bernstein.
Daarnaast wordt deze avond de nieuwe cd, “The Sword and the
Crown” gepresenteerd.
Kaarten voor dit gratis concert kunt u reserveren door een email,
met uw adresgegevens en het aantal gewenste kaarten, te sturen
naar: mail@fkklbw.nl.
De kaarten worden dan per post naar u opgestuurd.
Sgdogclas 02911

Music-Tours

Uw eigen tournee in samenwerking met Bond-Koopmans

4-daagse Music-Tour
al vanaf € 200,- p.p.

incl. vervoer, hotel, concerten
en Music-Tour service

Bond - Koopmans
www.koopmansreizen.nl
0516-461560

Specialist in het vervoer van muziekgroepen per touringcar naar meer dan
200 concertlocaties in o.a. Praag, Wenen, Salzburg, Bratislava en London
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The new OIRAM / Ack flugelhorn
Yet again we are proud to present a brand new model created by Hub Van Laar Trumpets and Flugelhorns:
the OIRAM / Ack flugelhorn. This instrument, with its flexible sound, intonation and projection, was
developed in close cooperation with Ack van Rooyen. As was the case with our OIRAM trumpets and OIRAM
flugelhorn, the present instrument was designed by the Belgian architect Mario Garzaniti. The new
conical taper and the curved slides guarantee a light response. The sound is full and can be augmented to
achieve great power in the top register. This flugelhorn was specially developed so that it can be clearly
heard without a microphone while never losing its special flugelhorn sound.
Bore 10,5mm (0,413”) · heavy weight valves · one-piece hand-hammered bell, bell material brass, bell
diameter 153mm (6,024”). The OIRAM / Ack flugelhorn is available in the following finishes: Raw Brass,
Yellow gold-plated, Red gold-plated, and Palladium-plated.

“This OIRAM / Ack flugelhorn that Hub
custom-made for me is an example of
his excellent workmanship. It’s in tune,
has fine action and comes with service to
perfection.”

Ack van Rooyen

“… I feel like a kid in a candy store! What a
beautiful instrument! From now on this is my
‘flugel period’. The best I’ve ever played! I
can’t wait to be in Europe to give you a hug
and play a ballad for you.”

“... whenever I pick up the Ack, I feel like
I’m putting a beautiful Rolex watch on my
wrist.”
Guido Basso, Canada

Arturo Sandoval, United States
Termaar 5

•

6269 AE Margraten

•

Netherlands

•

T +31 (0)43 - 458 28 41

•

www.vanlaartrumpets.nl
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