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Deadline voor Klankwijzer
Klankwijzer biedt leden van de KNMO de kans om hun activiteiten landelijk te 
promoten. Op 26 april verschijnt de volgende uitgave. Aankondigingen van ac-
tiviteiten tussen 29 april en 12 juni worden uiterlijk maandag 28 maart 
bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van 
concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en 
andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer 
redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een 
afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en 
tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Trumpetparty met toptrompettisten
De Amerikaan Allen Vizzutti, de Engelsman Simon Gardner en de Nederlander 
Ruud Breuls zijn zondag 13 maart bij Music All In in Noordwijk de solisten tijdens 
de tiende editie van de Trompetparty. De Holland Bigband begeleidt de solisten in 
een programma waarin tal van muziekstijlen (jazz/klassiek) voorbijkomen. Speciale 
gast is Ray Bruinsma, de leadtrompettist van het Metropole Orkest. Informatie: www.
trumpetparty.com. Foto: Paul Bergen.

Beleef het IJsselfestival in Zwolle
Van Nederlandse bodem is zaterdag 4 juni het thema van het 19e IJsselfestival in 
Zwolle. B- en C-orkesten worden zowel op de uitwerking van het thema als op de 
totale presentatie beoordeeld. Hiervoor wordt een originaliteitsprijs ter beschikking 
gesteld. A-orkesten hoeven het thema niet uit te beelden, maar moeten wel een 
werk van componist en jurylid Bert Appermont in het programma opnemen. Inschrij-
ven: ijsselfestival@excelsior-westenholte.nl.

Help Luuk Zonnevijlle naar de 
DCA-Championships
De 17-jarige Luuk Zonnevijlle is een crowdfundingactie gestart om in 2017 met The 
Kidsgrove Scouts het Drum Corps Associates Championships in Amerika te kunnen 
lopen. De muzikant uit Zwijndrecht speelt snare bij Jong Holland en heeft voor 
2017 een spot aangeboden gekregen bij het Britse korps. “Die kans kan ik niet laten 
schieten, maar er zit wel een flink prijskaartje aan”, zegt Luuk. Wie een steentje wil 
bijdragen aan de verwezenlijking van zijn droom kan een donatie storten via: https://
www.gofundme.com/nejq55nc. 

Biografie van trompettist  
Marinus Komst 
Het ging hem glad af is de titel van de door trompettist en muziekwetenschapper 
Ralph Henssen geschreven biografie van Marinus Komst (1908 -1997). Komst was 
van 1934 tot 1972 solotrompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij 
ontwikkelde zich in korte tijd tot een van de grootste orkest-trompettisten van de 
twintigste eeuw. Kenmerkend voor zijn spel was de stralende en krachtige klank 
met een bescheiden vibrato. Zijn speelstijl kenmerkte zich door grote muzikaliteit, 
virtuositeit en precisie, met aandacht voor de kleine notenwaarden. De biografie zet 
een compleet beeld neer van zijn werkzaamheden als trompettist en docent en in 
zekere mate van de mens Marinus Komst. Informatie: https://www.facebook.com/
marinuskomsttrumpet. 

Vakantieorkest Ad Hoc 
weer terug naar Zuid-Frankrijk
Wil jij tien dagen deel uitmaken van een jong orkest van hoog niveau, concerteren 
op prachtige, pittoreske locaties en dit combineren met een vakantie vol zon, zee 
en muzikale gezelligheid? Ga dan naar www.vakantieorkestadhoc.nl en schrijf je 
in voor de zomertournee van Vakantieorkest Ad Hoc. Deelname staat open voor 
deelnemers vanaf 18 jaar met minimaal een C-diploma. Ad Hoc keert deze zomer 
na een afwezigheid van twee jaar terug naar Bandol in Zuid-Frankrijk. In deze omge-
ving heeft Ad Hoc al meerdere optredens verzorgd. De tournee begint op 28 juli met 
een repetitiedag en duurt tot en met 7 augustus. Na een inzeepdag op 12 juni zijn 
er twee repetitieweekenden: 2/3 juli en 16/17 juli. 

Open Hoeksewaards 
 Concertfestival
Zaterdag 12 november vindt in sporthal De Tienvoet in Heinenoord de tweede 
editie van het Open Hoekschewaards Concertfestival plaats. Het evenement staat 
open voor harmonie- en fanfareorkesten en brassbands. Naast een inspeelwerk 
van maximaal vijf minuten dient een verplicht werk en een keuzewerk uitgevoerd te 
worden, gerelateerd aan de divisie waarin het orkest landelijk uitkomt. Inschrijven: 
ar.gemert@planet.nl. 

Verplichte werken 
ONHK bekend
De verplichte werken voor de eerste Open Neder-
landse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) 
op zaterdag 5 november in De Lawei in Drachten 
zijn bekend. Een overzicht: concertdivisie: Time for 
Outrage (Marco Pütz); eerste divisie: Wind Sket-
ches (Philip Sparke); tweede divisie: The Innocent 
Condemned (Rob Goorhuis); derde divisie: Illyrian 
Dances (Guy Woolfenden); vierde divisie: Suite 
Provençale (Jan Van der Roost); vijfde divisie: 
Cityscapes (Jan de Haan). De jury bestaat uit 
Jan Van der Roost (foto), Tijmen Botma en Arnold 
Span. Informatie: www.onhk.org.
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Versloffen
Méér Muziek in de Klas timmert stevig aan de 
weg. Doel van deze landelijke campagne is 
zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs 
op alle basisscholen in Nederland. Matthijs van 
Nieuwkerk besteedde er zelfs een hele aflevering 
van De Wereld Draait Door (DWDD) aan. Het was 
een leuke uitzending. Joop van de Ende hield een 
vurig pleidooi voor het belang van muziekonder-
wijs. De mediaproducent is met onder meer KN-
MO-voorzitter Bart van Meijl een van de ambassa-
deurs van Méér Muziek in de Klas. Samen vormen 
ze een platform dat onder erevoorzitterschap van 
koningin Máxima zijn kennis en netwerk inzet om 
het doel te realiseren. 
In diezelfde uitzending legde neuropsycholoog 
Erik Scherder in een boeiend speedcollege uit 
hoe waanzinnig blij de insula van onze hersenen 
wordt van muziek maken. Samen musiceren ver-
bindt, versterkt sociale vaardigheden en draagt bij 
aan betere schoolprestaties. Het plezier waarmee 
kinderen van het Leerorkest uit Amsterdam even 
later de musicalhit A Brand New Day speelden, 
onderstreepte de woorden van de hoogleraar. 
Muziek maken is leuk voor iedereen, ongeacht ras, 
kleur, geloof of cultuur. 

Méér Muziek in de Klas laat in de loop van dit jaar 
nog vaker van zich horen. Het kinderprogramma 
BZT Show van de KRO-NCRV gaat dit najaar op 
zoek naar muzikanten voor de BZTband XXL. Kin-
deren uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool 
kunnen een filmpje van een muzikale act insturen. 
De band mag voor koningin Máxima spelen op 
een speciaal kerstgala.

Ook op lokaal niveau zorgt de campagne Méér 
Muziek in de Klas voor beweging. In regionale 
dag- en weekbladen lezen we regelmatig over 
plaatselijke initiatieven. Ook bij de redactie van 
Klankwijzer komen steeds vaker berichten binnen 
over acties om muziekonderwijs een impuls te 
geven. Om in aanmerking te komen voor een 
financiële bijdrage moeten de scholen de samen-
werking zoeken met een culturele instelling met 
muziekexpertise. Verheugend is dat veel basis-
scholen plaatselijke amateurmuziekverenigingen 
als partner kiezen om muziek weer een vast plekje 
op het lesrooster te geven. Of - zoals Joop van 
de Ende het in DWDD treffend omschreef - om 
goed te maken wat opvolgende kabinetten de 
afgelopen jaren hebben laten versloffen.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Eerste klarinetfestival in Amsterdam
Van 7 tot en met 10 april vindt in Muziekge-
bouw aan ‘t IJ en het Bimhuis in Amsterdam de 
eerste editie van het Nederlands Klarinetfestival 
plaats. Van jazz tot klassiek, van pop tot klezmer: 
de klarinet komt in z’n volle breedte aan bod. 
Op initiatief van Arno Piters, klarinettist bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest, hebben musici, 
orkesten, podia en conservatoria hun krachten 
gebundeld. Onder meer Sabine Meyer (foto), de 
klarinetsectie van het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, Joris Roelofs, Amsterdam Klezmer Band 
en het Nederlands Blazers Ensemble geven acte 
de présence. 
Op de vrijdag kunnen conservatoriumstudenten 
en professionele klarinettisten aan de slag tij-
dens workshops en masterclasses onder leiding 
van Ralph Manno (Berliner Philharmoniker), 
Vicente Alberola (Lucerne Festival Orchestra/

Mahler Chamber Orchestra) en Olivier Patey (Koninklijk Concertgebouworkest). Op de zaterdag kunnen ama-
teurklarinettisten alles te weten komen op het gebied van improvisatie, houding, embouchure en ademtech-
niek. Informatie: www.klarinetfestival.nl. Foto: Christian Ruvolo.

Holger Mück geeft Böhmische 
 orkestworkshop in Schaijk 
Onder auspiciën van de KNMO Commissie Blaaskapellen houdt Blaskapelle Fresia op zaterdag 1 oktober in 
zaal De Phoenix in Schaijk een Böhmische orkestworkshop met Holger Mück als docent. De Duitse compo-
nist en trompettist geldt als een van de toonaangevende componisten en specialisten op het gebied van 
de Böhmische blaasmuziek. Met de deelnemers wordt een workshoporkest samengesteld dat zich tijdens 
intensieve repetities onder leiding van Mück verdiept in de typische kenmerken van de Böhmische muziek. De 
Böhmische blaasmuziek maakt momenteel een revival door, mede door nieuwe werken waarin de fundamen-
tele kenmerken van de verschillende stijlen met elkaar vermengen. Mein Egerländer Herz en Finkensteiner 
Polka van de hand van Holger Mück zijn voorbeelden van de hedendaagse ontwikkelingen in de Böhmische 
blaasmuziek. Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op deze moderne, eigentijdse elementen en muzi-
kale invullingen. Inschrijving voor deze workshop staat open voor blazers en slagwerkers. Ook dirigenten en 
toehoorders kunnen inschrijven. Informatie: www.blaskapelle-fresia.nl. 

Mega Kids Orkest 2016
Zaterdag 21 mei (9.45 uur) kunnen kinde-
ren van 9 tot 14 in het RSG Linge College 
te Tiel meespelen in het Mega Kids Orkest 
2016. Het Mega Kids Orkest is een project 
van het Servicepunt Amateurkunst en is 
speciaal voor kinderen die een blaas- of 
slagwerkinstrument bespelen. Op deze dag 
komen zo veel mogelijk jonge muzikantjes 
bij elkaar om samen een zo groot mogelijk 
blaasorkest te vormen. Onder leiding van 
Ivo Kouwenhoven studeren de deelnemers 
een programma in dat om 16.00 uur wordt 
uitgevoerd tijdens een concert. Iedereen met ongeveer een half jaar 
les tot en met A-niveau mag meedoen. Informatie: www.servicepunta-
mateurkunst.info.
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Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaat-
sen van vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Noordelijke bonden houden 
samen podiumconcours
De noordelijke muziekbonden, aangesloten bij de KNMO, hebben de handen ineen 
geslagen voor de gezamenlijke organisatie van een podiumconcours voor slagwer-
kensembles. De eerste editie is zaterdag 5 november in de Tamboerzaal van theater 
De Tamboer in Hoogeveen. Voor de organisatie tekent de Muziekbond Groningen en 
Drenthe (MGD). Het is de bedoeling dat het concours ieder jaar door een andere 
bond georganiseerd wordt. Inschrijving tot 15 juli via: www.mgdonline.nl.

Inschrijving voor 31e 
TAVENU- festival geopend
Muziekvereniging TAVENU Schoonhoven zet 4 en 5 november in cultureel cen-
trum Het Bastion in Schoonhoven het 31e muziekfestival voor slagwerkensembles 
en hafabra-orkesten op touw. Vrijdagavond 4 november worden de slagwerkers 
beoordeeld door Maarten Tempelman en Luuk van Rossum. Zaterdag 5 november 
zitten Jan Bosveld en Guy Audenaert achter de jurytafel bij de optredens van de 
blaasorkesten. Informatie: bk69@casema.nl.

BvOI eert dirigent Heinz Friesen 
De Bond van 
Orkestdirigenten en 
Instructeurs (BvOI) 
heeft Heinz Friesen 
onderscheiden met 
de eretitel Commilito 
Honoris Causa. De 
81-jarige dirigent 
kreeg de onderschei-
ding voor zijn vele ver-
diensten als dirigent 
van blaasorkesten in 
Nederland. Volgens de 
BvoI is de Oudenbos-
schenaar verworden 
tot een van de iconen 
van de Nederlandse amateur-blaasmuziek. “Vanaf het prille begin van zijn carrière 
geldt Heinz Friesen als een vurig pleitbezorger van het spelen van grote symfoni-
sche concertwerken door harmonieorkesten. Mede door zijn niet-aflatende geestdrift 
kreeg de harmoniemuziek in de afgelopen decennia een volwassen uitstraling. Een 
dirigent die met zijn natuurlijk charisma en pedagogische kwaliteiten het allerbeste 
in zijn muzikanten naar boven weet te halen”, sprak voorzitter Alex Schillings bij de 
uitreiking van de prijs. Heinz Friesen is de eerste persoon die deze BvOI-onderschei-
ding ten deel valt. Foto: Theo van Dam.

Muziekfestivals in Tsjechië
Tsjechië is het land van de muziekfestivals. Ieder jaar vinden in diverse steden 
muziekevenementen voor amateurblaasorkesten in alle bezettingen alsmede voor 
majorettegroepen plaats. Ook Nederlandse verenigingen zijn welkom. De deelne-
mers geven concerten in zalen, verzorgen optredens op markante locaties in de 
openlucht en doen mee aan parades. Dit jaar wordt in Carlsbad (Karlovy Vary) van 
26 tot en met 28 augustus het derde International Carlsbad Wind Music Festival 
gehouden. In Zbraslav bij Praag is van 23 tot 25 september het 21e International 
Wind Music Festival Vejvoda’s. Ook voor volgend jaar staan enkele festivals gepland. 
Van 17 tot 18 februari is het 19e International Festival of Wind Orchestras Prague en 
van 9 tot 11 juni het 54e International Wind Music Festival Kmoch in de stad Kolín. 
Inschrijven: http://or-fea.cz. 

Eerste jeugdplay-in in Heiloo 
Muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo houdt zondag 29 mei een play-in voor 
muzikanten op instrumenten uit harmonie-, fanfare- of brassbandbezetting. Deel-
name staat open voor muzikanten met minimaal twee jaar leservaring en jonger 
dan 23 jaar. Ter afsluiting van een dag gezellig samen muziek maken geeft het 
eendagsorkest een concert voor vrienden, vriendinnen, ouders/verzorgers, opa’s en 
oma’s. Informatie: www.mv-eensgezindheid.nl.

Internationale wedstrijd voor 
slagwerkers in  Londen
Zondag 8 mei houdt Southern Percussion Ltd UK een internationale wedstrijd voor 
slagwerkers tot 18 jaar op gestemde slagwerkinstrumenten. De competitie Southern 
Percussion Young Tuned Percussionist of The Year vindt plaats op de Purcell School 
for Young Musicians in Londen. Het toernooi is opgedeeld in drie leeftijdscategorie-
en. Juryleden zijn Tony Miceli (USA), Claire Litzler (Zwitserland/Frankrijk) en Le Yu 
(UK/China). Behalve trofeeën is er een marimba te winnen en een Full 3 Years Study 
Endorsement van Mike Balter Mallets. Om de kosten te drukken zijn er afspraken 
gemaakt met een hotelketen over gereduceerde prijzen. Informatie: http://southern-
percussion.com.

KORT NIEUWS
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Juryleden Gouden Spiker 
 Festival 2016 bekend
De juryteams voor het Gouden Spiker Festival zijn bekend. De brassbands in de 
derde, vierde en vijfde divisie worden beoordeeld door Bienze IJlstra en Durk 
Lautenbach. Erik van de Kolk en Marten van der Wal jureren de fanfares in de derde 
en vierde divisie. Bij de fanfares in de vijfde divisie zitten Bienze IJlstra en Thom 
Zigterman achter de jurytafel. Nynke Jaarsma buigt zich over de kandidaten in de 
festivaldivisie. De juryleden in de derde, vierde en vijfde divisie jureren geblindeerd. 
De 21e editie van het Gouden Spiker Festival wordt gehouden op vrijdag 1 april 
(vijfde divisie brassband), zaterdag 2 april (derde en vierde divisie brassband en 
festivaldivisie) en zaterdag 21 mei (fanfares). 

Première Markus-Passion   
van Jacob de Haan
In opdracht van het Euregio Musik-
festival in Allgäu (Beieren) compo-
neerde Jacob de Haan een passie 
naar het evangelie van Marcus voor 
mezzosopraan, bariton, spreekstem 
en harmonieorkest. Het betreft de 
eerste Passion voor blaasorkest 
en vocalisten. Het werk gaat op 18 
maart in bijzijn van de componist in 
première in de beroemde basiliek 
van Ottobeuren. Uitvoerenden zijn 
de mezzosopraan Kerstin Descher 
(Maria Magdalena), bariton Simon 
Schnorr (Jezus), spreker Stephan 
Ametsbichler (evangelist) en het Poli-
zeiorchester Bayern onder leiding van Johann Mösenbichler. In deze bezetting is het 
werk ook in de studio van de Bayerische Rundfunk op cd gezet onder leiding van de 
componist. De compositie duurt ongeveer 55 minuten en is geschreven in het Duits. 
Na de première zal de passie worden uitgegeven zodat ook orkesten en vocalisten 
in Nederland deze kunnen uitvoeren in de tijd voor Pasen. 

Internationaal Studenten  Concours
De stichting Nationaal Fluitconcours houdt ook dit jaar weer een competitie voor internationale bachelor en master dwarsfluitstudenten. De wedstrijd is onderdeel van het 
Adams International Flute Festival. De voorrondes zijn op woensdag 13 en donderdag 14 april, de finale op vrijdag 15 april. Plaats van handeling is de concertzaal van Mu-
ziekcentrale Adams in Ittervoort. De jury bestaat uit Raymond Honing, Carlo Jans, Peter Verhoyen, Robert Pot, Rien de Reede, Philippe Benoit en Wissam Boustany. Zaterdag 
16 april en zondag 17 april zijn er tevens de finales van Benelux Fluitconcours Ensembles en Flute Factor 2016. Informatie: www.fluitconcours.nl.

Workshopdag voor groot   
koper bij ArtEZ in Zwolle

Vier Sterling-artiesten verzorgen 
zaterdag 2 april op het ArtEZ 
Conservatorium in Zwolle een 
workshopdag voor studenten en 
gevorderde amateurs op bariton, 
euphonium en bastuba. De docen-
ten zijn bastubaïst Steven Sykes 
(Grimethorpe Colliery Band) en 
euphoniumspeler David Thornton 
(Foden’s Band) uit Engeland en 
de Nederlandse euphoniummuzi-
kanten Robbert Vos (foto) en Gerd 
Wensink. ’s Ochtends staan er diver-

se workshops op het programma en ’s middags is er een masterclass. Aan het einde 
van de middag verzorgen de vier docenten een recital in de grote zaal van het ArtEZ 
Conservatorium. ’s Avonds spelen Sykes en Thornton met het Gelders Fanfare Orkest 
in MFC De Marke te Hattem. Informatie: info@BDA-Music.nl.

Windkracht 10 keert terug bij Brava
Cultuurzender Brava blaast in samenwerking met producent Mirasound het 
programma Windkracht 10 nieuw leven in. Dit voorjaar begint een nieuwe serie afle-
veringen, te beginnen met een themaweek van maandag 14 tot en met zondag 20 
maart met diverse hoogtepunten. Vanaf 6 april is Windkracht 10 wekelijks te zien op 
woensdag om 19.30 uur en op zaterdag om 9.30 uur. De nieuwe serie bestaat uit 
recente opnamen van harmonieën, fanfares en brassbands, aangevuld met eerder 
uitgezonden hoogtepunten van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Wind-
kracht 10 wordt geproduceerd door Brava en Mirasound in samenwerking met de 
amateurmuziekorganisaties Vlamo (België) en KNMO (Nederland). Het programma 
wil een platform zijn voor de blaasmuziek. Orkesten kunnen voor Windkracht 10 een 
opname laten maken van hun concerten. Informatie: www.windkracht10.tv. Majestic Holland niet naar  

Musikmesse Frankfurt
Majestic Holland is dit 
jaar niet met een stand 
aanwezig op de muziek-
beurs in Frankfurt. Deze 
internationale muziek-
markt gold jarenlang als 
de grootste muziekbeurs 
ter wereld. Volgens 
Majestic heeft de beurs 
de laatste jaren aan glans 
verloren. Meerdere grote 
merken op het gebied van 

blaas- en slaginstrumenten laten verstek gaan. De beurs in Frankfurt heeft onder 
meer te lijden onder de concurrentie van de NAMM-show in Anaheim (USA). Daar 
zijn nieuwe producten en ontwikkelingen al ruim twee maanden eerder te zien. 
Ook de nieuwe opzet van de beurs in Frankfurt is voor Majestic reden om de beurs 
te mijden. Door het verdwijnen van de handelsdagen - de beurs is nu alle dagen 
open voor ‘gewoon’ publiek - ontbreekt de gelegenheid om in alle rust direct zaken 
te doen met internationale dealers en groothandelaren. Om het contact met de 
belangrijkste zakenpartners te waarborgen organiseerde Majestic Holland vorige 
maand zelf een Dealer Event.
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Eind jaren zeventig. Jos Pommer studeert Ha-
Fa-directie aan het Conservatorium van Utrecht. 
Hij is dan al volop actief als dirigent in de blaas-
muziek en de koorwereld. Uit het combo van het 
jongerenkoor van de Sint Martinusparochie in 
Hoogland formeert hij de popgroep Full Score. 
Ook componeert hij alle muziek voor deze com-
binatie. Op het conservatorium durft hij over 
zijn activiteiten in de symfonische popmuziek 
niets los te laten. “Lichte muziek was in die tijd 
not done”, kijkt hij terug. “Docenten zagen liever 
niet dat je daar tijd aan spendeerde.”
Inmiddels zijn we bijna veertig jaar verder. On-
der leiding van Jos Pommer maakte het Orkest 
van de Koninklijke Luchtmacht de lichte muziek 
tot het belangrijkste deel van zijn orkestcultuur. 
Met de combinatie van muzikaal-theatrale 

showprogramma’s, een moderne sound, aan-
sprekende artiesten en een eigentijdse presen-
tatie weet het orkest een breed publiek voor 
zich te winnen. Mede dankzij pioniers zoals Jos 
Pommer wordt lichte muziek ook in de klassiek 
georiënteerde amateurblaasmuziekwereld niet 
langer meer gezien als vloeken in de kerk.

Jos Pommer (1956) is twaalf jaar als hij bij 
muziekvereniging Sint Caecilia uit Hoogland op 
trombone zijn eerste noten produceert. Al vlug 
voelt hij zich aangetrokken tot de dirigentenbok. 
Op zijn vijftiende leidt hij al het jeugdorkest van 
Sint Caecilia. Ook neemt hij het kinderkoor van 
de Sint Martinusparochie onder zijn hoede. Hij 
gaat in de leer bij Qui van Woerdekom, dirigent 
van het Amersfoorts Jeugd Orkest. “Dirigeren 
trok me direct al meer aan dan trombone spelen. 
Wellicht omdat ik al op jonge leeftijd een eigen-
wijs typetje was. Ik had al vlug een eigen mening 
over interpretatie, de essentie van dirigeren. 
Ook leidinggeven werd mij al vroeg toegedicht.” 
In 1980 behaalde hij het diploma uitvoerend 
musicus harmonie- en fanfaredirectie. Ondanks 
zijn klassieke ‘roots’ raakte hij muzikaal steeds 
breder geïnteresseerd. “Mijn belangstelling voor 
klassieke en lichte muziek liep altijd parallel 

naast elkaar. Ik ging me steeds meer verdiepen in 
verschillende muziekstijlen. Dat is nu nog steeds 
het geval. Ik ben een klassiek geschoold dirigent 
met een steeds uitgebreidere kennis van andere 
genres. In Nederland ligt die combinatie niet zo 
voor de hand.”

In die tijd dirigeerde Jos Pommer een aantal uit-
stekende amateurverenigingen. Hij stond onder 
meer op de bok bij Het Regionaal Concertorkest 
Wilskracht uit Amersfoort, fanfare Excelsior uit 
Spakenburg, Muziekvereniging Harmonie uit 
Oud-Beijerland en de KLM Harmonie. Bij een 
sollicitatie voor het dirigentschap van Orkest 
SDG uit Tienhoven kwam hij in contact met 
Rogier van Otterloo. Het fanfareorkest had de 
toenmalige artistiek leider van het Metropole 
Orkest gestrikt om de kandidaat-dirigent te 
beoordelen tijdens een proefdirectie. Jos Pom-
mer kon toen nog niet weten dat deze ontmoe-
ting van grote invloed zou zijn op zijn verdere 
muzikale loopbaan. “Na afloop van de repetitie 
vroeg ik hem op de man af of hij me verder wilde 
bekwamen in de lichte muziek. ‘Kom volgende 
week maar langs’, sprak hij. Ik heb vervolgens 
arrangeerlessen gevolgd bij Rogier van Otterloo. 
Deze periode was voor mij een echte eyeopener.”

Met de introductie van thematische theatershows bezorgde hij het Orkest van de 

Koninklijke Luchtmacht een geheel eigen imago. Het begrip ‘lichte muziek’ kreeg 

door zijn artistieke visie een diepere lading. Jos Pommer was 22 jaar de fakkel-

drager van de lichte blaasmuziek in Nederland. Tijdens een afscheidsconcert op 

vrijdag 15 april in Chassé Theater in Breda levert hij zijn defensiepas in. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • AANLEVERING MINISTERIE VAN DEFENSIE

‘Militaire orkesten 
zijn de ambassadeurs 
van de emotie’

Met een concert in het Chassé Theater in Breda 

neemt Jos Pommer op vrijdag 15 april afscheid. 

Het programma omvat hoogtepunten uit de 

afgelopen 22 jaar. Gastsoliste is Ellen ten Damme 

met wie het orkest veelvuldig heeft samengewerkt. 

Aan het concert wordt een goed doel verbonden. 

Informatie: www.chasse.nl.

BLAASMUZIEK INTERVIEW
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De lessen van Van Otterloo wakkerden zijn 
interesse voor het lichte genre nog verder aan. 
Pommer raakte steeds meer vertrouwd met het 
idioom van de lichte muziek. In 1994 kwam 
bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht 
de post van chef-dirigent vrij. Pommer klom 
onmiddellijk in de pen. Op z’n 37e volgende 
zijn benoeming tot dirigent van een van de 
meest toonaangevende beroepsblaasorkesten 
van Nederland. Pommer drukte vrijwel meteen 
zijn stempel op het artistieke beleid van het 
orkest. Daarbij schroomde hij er niet voor om 
van de gebaande paden af te wijken. Onder 
zijn leiding werd het vertrouwde concept van 
‘klassiek voor de pauze en licht na de pauze’ 
verlaten. Nog geen jaar later presenteerde het 
orkest rond de herdenking van de bevrijding 
een concept waarbij een centraal onderwerp 
muzikaal en theatraal werd uitgewerkt tot een 
avondvullend programma. Dat idee ontwikkelde 
hij door tot theatershows waarin orkest, zang 
en choreografie samenkwamen in een non-stop 
themaprogramma. Pommer: “Ik wilde meer 
onderscheidend zijn. Ik merkte dat moderne 
zang met een groot orkest een heel goede match 
vormde. Zo is het idee ontstaan om theater-
shows te ontwikkelen rond één centraal thema. 

Daarbij vond ik het belangrijk dat het artistieke 
profiel van het orkest aansloot bij het imago van 
het moederbedrijf. De Koninklijke Luchtmacht 
staat voor jong, dynamisch, hightech en innova-
tief. Onze concerten moesten ook die uitstra-
ling hebben.” De reeks theatershows startte in 
1997 met Sinatra, the bands, the music. Daarna 
volgden nog zestien theaterproducties waarmee 
het orkest ieder voorjaar langs veertig tot vijftig 
theaters toerde. Het Orkest van de Luchtmacht 
ontwikkelde zich binnen de blaasmuziekwereld 
steeds verder als de ambassadeur van de lichte 
muziek. Het aantrekken van de beste arrangeurs 
en het opvullen van vacatures met geschoolde 
jazzmuzikanten stelden het orkest in staat om 
artistiek steeds verder de diepte in te gaan. 

De vonk die Pommer en zijn musici losmaakten, 
sloeg ook over naar de amateurblaasmuziek. 
Steeds meer amateurorkesten legden licht reper-
toire op de lessenaars. Lichte muziek werd steeds 
meer gezien als een middel om jongeren enthou-
siast te maken voor blaasmuziek. Toch is de lichte 
muziek er nog steeds niet in geslaagd om uit te 
groeien tot een volwaardige discipline binnen de 
amateurblaasmuziek. Het ontbreekt aan oprech-
te aandacht en waardering voor het genre. Het 

aanvankelijk door de sector enthousiast ontvan-
gen festival Tielen Entertainment & Music Award 
in Venlo is inmiddels van de kalender verdwenen. 
Het destijds door de KNFM ingestelde concours 
in de lichte muziek is nooit echt van de grond ge-
komen. Van de mogelijkheid om tijdens reguliere 
concoursen een deel van het keuzeprogramma 
met licht repertoire in te vullen, wordt nog maar 
sporadisch gebruik gemaakt. Voor workshops en 
dirigentencursussen op het gebied van de lichte 
muziek loopt de belangstelling niet over. Ama-
teurorkesten programmeren weliswaar meer dan 
de helft van hun speeltijd licht repertoire, maar 
de echte diepgang ontbreekt in veel gevallen. Nog 
steeds komt bij veel orkesten het lichte repertoi-
re pas op de lessenaar als de repetitie tegen het 
einde loopt. 
Ook Pommer constateert dat de lichte muziek 
in de amateurwereld onvoldoende tot ontwik-
keling komt. Volgens hem moet de oorzaak 
gezocht worden in een combinatie van factoren. 
Lichte muziek gaat nog steeds gebukt onder 
het vooroordeel van makkelijk en oppervlakkig 
repertoire. Deze misplaatste kwalificatie wordt 
mede gevoed doordat er weinig deugdelijk 
notenmateriaal op de markt verschijnt. Pom-
mer: “Ik begrijp wel dat uitgevers geld moeten 
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verdienen. Maar als je er als componist voort-
durend rekening mee moet houden dat je werk 
moet passen binnen de opdracht van de uitgever 
ben je wel constant concessies aan het doen. Een 
werk in de lichte muziek moet voorzien zijn van 
aparte partijen voor de ritmesectie bestaande uit 
een basgitarist, gitarist, drummer en toetsenist. 
Vaak wordt met de basgitaar alleen de partij van 
de bastuba verdubbeld en worden piano- en gi-
taarakkoorden verdubbeld in de partijen van de 
blazers. In een klassiek concertwerk gebeurt dat 
niet. Toegevoegde instrumenten zoals een harp 
of contrafagot worden als aparte instrumenten 
behandeld. Dat zou voor de ritmesectie in de 
lichte muziek ook moeten gelden.” Pommer 
heeft bovendien het gevoel dat lichte muziek 
aan de ene kant nog steeds onderschat wordt, 
terwijl er aan de andere kant koudwatervrees 
bestaat om eraan te beginnen. “Dat is ontzettend 
jammer. In de lichte muziek ontwikkel je als 
muzikant disciplines zoals precisie, articulatie 
en timing die ook een positief effect hebben op 
alle andere stijlen die je speelt. Het doorgronden 
van de complexe jazzharmonieën in de lichte 
muziek vereist dat dirigenten zich verdiepen in 
de materie. In de opleiding van de dirigenten zou 
op dat gebied veel meer moeten gebeuren.”

De bezuinigingen op Defensie hakten er ook 
bij de militaire orkesten stevig in. Hoewel de 
theaterproducties kostendekkend waren, moest 
ook het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
een stapje terug doen. De opheffing van de 
Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht, 
die de kleine ceremoniële optredens voor haar 
rekening nam, had voor het harmonieorkest een 
verschuiving van werkzaamheden tot gevolg. 

Met de show 100 jaar Militaire Luchtvaart kwam 
in 2013 een einde aan de serie theaterprogram-
ma’s. Volgens Pommer is het werk voor de musi-
ci daardoor niet minder interessant geworden. 
“Voor een muzikant geldt dat hij artistiek de 
diepte wil ingaan. Dat kan ook door concerten te 
geven zonder een surplus aan zang en dans.”
De drie krijgsmachtonderdelen beschikken nu 

ieder nog over één professioneel orkest. Door 
de bezuinigingen is de aard van de werkzaamhe-
den van de militaire orkesten dichter bij elkaar 
komen te liggen. Pommer pleit ervoor dat de 
drie orkesten zich meer gaan onderscheiden 
door een eigen orkestcultuur te ontwikkelen. 
“De professionele militaire orkesten moeten er 
voor waken dat ze in dezelfde vijver gaan vissen. 
Het zou goed zijn als ze verschillende artistieke 
profielen zouden aannemen. Een signatuur die 
past bij het klimaat van het betreffende krijgs-
machtonderdeel. Zoals de luchtmacht staat voor 
jong, dynamisch en hightech, zo passen bij de 
landmacht de begrippen historisch en traditi-
oneel en bij de marine avontuurlijk en roman-

tisch. Artistiek gezien kun je daarmee de hele 
muzikale bandbreedte in drieën verdelen. Dat 
levert een aantal duidelijke gezichtspunten op.” 

Jos Pommer kijkt terug op 22 mooie jaren bij 
het Orkest van de Luchtmacht. Met jaarlijks 
circa tachtig concerten glipten vele honderden 
muziekwerken onder zijn baton door. Talloze 

herinneringen passeren 
de revue. Zoals het 
jaar 2005 waarin het 
orkest een concertreis 
maakte door Canada, 
het 5 mei-concert op de 
Amstel verzorgde en de 
theatershow Songfes-
tival In Concert een 
daverend succes werd. 
“In Canada speelden we 
voor veteranen die voor 
ons gestreden hebben in 
de Tweede Wereldoor-

log. Dan breng je muziek recht naar de harten 
van de mensen toe. Dan realiseer je je pas echt 
dat je de ambassadeur van de emotie bent.” Maar 
ook de vriendschappelijke band met de musici, 
waarmee hij 22 jaar lief en leed deelde, zal hij 
missen. “Ik ben in de loop van de jaren toch een 
soort vaderfiguur geworden voor het orkest.” 
Het afscheid van het Orkest van de Luchtmacht 
betekent niet het afscheid van de muziekwereld. 
Hij krijgt meer tijd om te componeren en te 
arrangeren. Ook zijn er uitnodigingen voor 
gastdirecties, docentschappen en jurywerk-
zaamheden. Pommer: “Over het zwarte gat hoef 
ik me geen zorgen te maken. Dat gaat mij niet 
overkomen.” 

‘ In de lichte muziek  
ontwikkel je disciplines  
die een positief effect  
hebben op alle  
andere stijlen’ 
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Het begint weer te kriebelen. Over vijftien 
maanden barst in Kerkrade het 18e WMC los. 
Als de voortekenen niet bedriegen, kon het 
wel eens een heel mooi feest worden. “Al in de 
voorinschrijving hebben zich deelnemers uit 
vijf continenten aangemeld. Dat is nooit eerder 
voorgekomen”, vertelt Reumkens. Vier jaar 
geleden zat de wereld in een diepe economische 
crisis. De financiële middelen om naar Limburg 
af te reizen ontbraken. Dat is nu anders. Reum-
kens: “Spanje moest toen vrijwel volledig verstek 
laten gaan. Volgend jaar zijn de Spanjaarden 
volop vertegenwoordigd. We zien 2013 als een 
tijdelijk dipje.” 

Het herstel van de economie is slechts één kant 
van het verhaal. Het WMC heeft de afgelopen 
tijd ook wereldwijd intensief gelobbyd. Een 
WMC-delegatie was present op de conferentie 

The Midwest Clinic in Chicago (Verenigde 
Staten) en bezocht Thailand en Singapore. In 
Nederland moet het WMC voortdurend vechten 
voor erkenning. In het buitenland is de reputatie 
van ‘Kerkrade’ als hét podium voor de blaasmu-
ziek onbetwist. Reumkens: “Het Ministerie van 
Cultuur in Thailand stelt geld beschikbaar om 
tien verenigingen, niet alleen uit de show- en 
slagwerksecties, maar ook harmonieorkesten, 
naar het WMC af te vaardigen. ‘We weten wat 
deelname aan het WMC betekent voor de 
ontwikkeling van de muzieksector in ons land’, 
is daarbij het argument. Ook China en Japan zijn 
groeilanden, hoewel 2017 daar wellicht nog te 
vroeg voor komt.” 

Een schot in de roos is het wereldwijd uitrollen 
van de dirigentencursus. Met hulp van lokale 
organisaties worden dit jaar onder auspiciën van 

het WMC in Colombia, Verenigde Staten, Duits-
land, Italië, Costa Rica, Singapore en Den Haag 
cursussen voor dirigenten gehouden. Mogelijk 
sluit China daar nog bij aan. In totaal nemen 120 
dirigenten hieraan deel. De twee beste kandida-
ten uit iedere cursus krijgen een uitnodiging om 
op kosten van het WMC deel te nemen aan de 
dirigentenwedstrijd tijdens WMC 2017. Reum-
kens: “We hopen hiermee het WMC nog breder 
onder de aandacht te brengen en dirigenten aan 
te sporen om ooit met een orkest naar het WMC 
te komen.”

Ook dit jaar is het WMC al volop actief. In het 
pinksterweekeinde is er een jeugdkamp voor le-
den van mars- en showkorpsen. Met workshops 
en clinics van bekende instructeurs uit de show-
wereld. Deelname staat open voor slagwerkers, 
klein en groot koperblazers, fluitisten en saxo-
fonisten. In de weekenden van 28 tot en met 30 
oktober en van 11 tot en met13 november wordt 
de tweede WMC Blazersbiënnale gehouden voor 
blazersensembles van amateurs, studenten en jon-
ge professionals. Docenten zijn Gustavo Núñez 
(fagot, Concertgebouworkest), Maarten Dekkers 
(hobo, WDR Sinfonieorchester), Ralph Manno 
(klarinet, WDR Orchester), Simon Van Hoecke 
(trompet, Philharmonique du Luxembourg) en 
leden van The Berlin Philharmonic Brass. De 
biënnale sluit op 13 november met een wedstrijd 
voor jonge topensembles. WMC wil met de 
biënnale amateurorkesten bewust maken van de 
onbeperkte mogelijkheden van het ensemblespel. 

Inschrijving voor alle WMC-activiteiten via: 
www.wmc.nl. 

De eerste zestig inschrijvingen zijn al binnen. Nooit eerder mocht het Wereld Muziek Concours 

(WMC) al in de voorinschrijving zoveel aanmeldingen noteren. WMC-delegaties deden de 

afgelopen maanden op handelsmissies in de Verenigde Staten en Azië goede zaken. “Kerkrade 

geldt in het buitenland als een keurmerk”, zegt artistiek directeur Harrie Reumkens.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

WMC doet aan 
 klantenbinding

Thailand is tijdens WMC 2017 sterk vertegenwoordigd.

WMC NIEUWS
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“Het houdt de spirit in de vereniging en zorgt dat 
de muzikanten scherp blijven.” Berry Koevoets, 
tambour-maître van  tamboerkorps Sint Cecilia 
uit Zegge, kan zich een jaar zonder concoursdeel-
name niet voorstellen. “Het is iets waar we met z’n 
allen iedere keer weer opnieuw naar toe leven”, 
zegt hij. Het winnen van bekers en vaandels is 
daarbij volgens de tambour-maître geen doel op 
zich. “Waar het om gaat is dat we achteraf kunnen 

zeggen: ‘Zo, we stonden er toch weer mooi met 
elkaar’. Deelname aan een concours versterkt het 
groepsgevoel. Ongeacht het resultaat.” Koevoets 
vertelt dat Sint Cecilia enkele jaren geleden eens 
een concoursloos jaar heeft ingelast. Het experi-
ment werd geen succes. “Het repetitiebezoek liep 

meteen terug. De drive was beduidend minder. 
Dat doen we dus niet meer.” 
Ook bij de Drumband & Showgroep Edam 
begrijpen ze niet dat heel wat korpsen in Ne-
derland de vijfjaarlijkse concoursverplichting 
ervaren als een blok aan het been. Bij de uit 
zestien muzikanten bestaande vereniging staat 
concoursdeelname ieder jaar op de agenda. “Een 
concours is voor ons telkens opnieuw een uitda-

ging om te zien waar 
we muzikaal staan”, 
legt instructeur Jeroen 
Vermeulen uit. “Het is 
goed voor de muzikale 
ontwikkeling van het 
korps. De leden zien 
het bovendien als een 
gezellig dagje uit met 
elkaar.” 
Eenzelfde geluid 
tekenen we ook op uit 
de mond van instruc-
teur Norbert Bruins 
van het tamboerkorps 

van muziekvereniging Excelsior uit Losser, 
eveneens een vaste klant op het NK Marching & 
Music Contest. “Uit deelname aan concoursen 
putten we de motivatie om te blijven presteren”, 
zegt hij. Excelsior doet er dit jaar zelfs nog een 
schepje bovenop. “Normaal doen we alleen mee 

aan de marswedstrijd, maar nu voeren we ook 
een concerterend werk uit. We hebben hiervoor 
een extra trainingskamp gehouden.” Bruins is 
al achttien jaar dirigent bij Excelsior. Hij kan 
zich niet herinneren dat het korps ooit een jaar 
verstek heeft laten gaan op een concours. “Con-
coursdeelname draagt ook bij aan de vriend-
schappelijke band binnen de vereniging. Dat is 
nog wel het allerbelangrijkste. Het is een leuk 
uitje voor de leden.”

Sint Cecilia Zegge, Drumband Edam en Excel-
sior Losser zijn niet de enige verenigingen die 
behoren tot de vaste klantenkring van het NK 
Marching & Music Contest. Ook Oranje Min-
nertsga, Harmonie Slikkerveer, Excelsior Woer-

Zal het Nederlands kampioenschap Marching & Music Contest over drie jaar nog 

op de kalender staan? Tijdens het NK 2015 op 23 januari in Waalwijk doorbrak bij-

na de helft van het deelnemersveld de lofwaardige grens van negentig punten. 

Met de prestaties is helemaal niets mis. Maar het evenement mist de uitstraling 

van een echte kampioenswedstrijd. Het is een feestje voor genodigden.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

NK Mars: besloten 
 feestje voor fans

‘ Er zaten wel mensen 
op de tribune, maar 
dat waren supporters’

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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den, Mystique Arnhem, Amicitia Rietmolen en 
AMDG Kampen zijn praktisch ieder jaar van de 
partij. Crescendo Neede, Ridderster Ridder-
kerk, Slagwerkgroep Neerbosch en Concordia 
Overdinkel ontbreken dit keer op de deelne-
merslijst. Maar ook zij behoren tot de harde kern 
van vaste concoursgangers. Ongeveer de helft 
van de deelnemers aan de kampioenswedstrijd 
2015 is de afgelopen vier jaar meerdere keren 
op het NK aan de start verschenen. De beeldre-
dactie van Klankwijzer zou met de archieffoto’s 
van de afgelopen edities zo een actueel lijkend 
beeldverslag van het kampioenschap van dit jaar 
kunnen samenstellen. Dat is geen goed teken.

Daar komt nog bij dat het aantal deelnemers ge-

staag terugloopt. De kampioenswedstrijden van 
2012 en 2013 brachten nog respectievelijk 25 
en 24 verenigingen op de been. Vorig jaar waren 
het er dertien. En  dit jaar, tijdens het NK 2015 
in sporthal De Slagen in Waalwijk, betreden 
vijftien korpsen de wedstrijdvloer.

Die maken er overigens muzikaal gezien een 
heel aardige wedstrijd van. Maar liefst zeven 
korpsen doorbreken de magische grens van 
negentig punten. Met de drumband van fanfare 
Sint Cecilia uit Bocholtz (95 punten) en de 
drumband van showorkest Deltaband uit 
Vlissingen (94,06 punten) als uitschieters. Op 
twee kandidaten na zit de rest dik boven de 85 
punten. Puike prestaties allemaal. Daar valt niets 

van te zeggen. Een kampioenschap waardig. 
Alleen jammer dat al die uitstekende optredens 
zich slechts voor een handjevol intimi afspelen. 
De tribune is voornamelijk bevolkt door familie, 
vrienden en supporters van de deelnemers. 
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Zodra hun favorieten de afmars blazen en uit het 
zicht verdwijnen, loopt ook de publieke tribune 
leeg. Fans van de volgende kandidaat nemen 
hun plaats in. Ook de muzikanten nemen niet de 
moeite om te luisteren hoe hun collega’s het er 
vanaf brengen. Maar dat is een typisch verschijn-
sel dat je in alle disciplines van de amateurmu-
ziekwereld tegenkomt. “Dit is een NK zonder 
publiek”, concludeert SMP-doelgroepvoorzitter 
Cees Beerens na afloop. “Er zaten wel mensen 
op de tribune, maar dat waren supporters. Een 
NK behoort een feest te zijn. Maar dat is dit niet. 
Deze korpsen spelen een thuiswedstrijd.”       

De indoor marswedstrijd. Het is het zor-
genkindje van de KNMO. Wat moeten 
we er toch mee? De wedstrijd is enkele 
jaren  geleden omgedoopt in Marching & 
 Music Contest. Maar die hippere benaming 
heeft de aantrekkingskracht niet vergroot. Je 
hoeft geen helderziende te zijn om te voor-
spellen dat de marswedstrijd in deze vorm 
in een terminale fase is aanbeland. Bestaat 
het NK in deze opzet over drie jaar nog? Ook 
SMP-doelgroepvoorzitter Cees Beerens 
heeft er zijn twijfels over. “Ik denk het niet”, 
geeft hij toe.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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Tijdens het jaarlijks SMP-congres is de opzet 
van de mars- en showwedstrijden een telkens te-
rugkerend onderwerp van gesprek. Verschillen-
de ideeën kwamen al op tafel. Tot een concreet 
plan van aanpak hebben al die hersenspinsels 
nog niet geleid. Probleem is ook dat tijdens 
dit congres niet alle doelgroepen binnen de 
SMP-sector vertegenwoordigd zijn. De inbreng 
van de mars- en percussiedisciplines is beperkt. 
Met als gevolg dat de showwereld zijn stempel 
drukt op de discussies. Dat vertaalt zich in een 
eenzijdige beeldvorming waarvan betwijfeld 
moet worden of die door de niet-vertegenwoor-
digde sectoren gedeeld wordt. 

Intussen probeert iedereen het wiel opnieuw 
uit te vinden. De Friese bond probeerde het 
samen met De Sternse Slotlanders uit Frane-
ker met een combinatie van een indoorcon-
cours en een streetparade en de Brabantse 
bond experimenteerde met een marswedstrijd 
in de openlucht. Komende zomer houdt de 
Gelderse bond in Elburg een outdoorproef 

met vrije muziekkeuze en vrije exercitiefi-
guren, terwijl de organisatie van de taptoe 
Hellevoetsluis in september een Mars & Music 
Contest probeert te koppelen aan een street-
parade. Maar ondanks de roep om dit soort 
marswedstrijden 2.0 houdt de belangstelling 

voor deze initiatieven vooralsnog niet over. Op 
het moment dat dit artikel uit de laptop rolt, 
mochten beide organisaties nog geen officiële 
inschrijvingen noteren. Andere bonden en or-

ganisaties houden het vooralsnog bij het oude. 
Zij gaan gewoon door met de organisatie van 
indoorwedstrijden in een sporthal. 

De marswedstrijd. Wat moeten we er toch mee? 
Ook SMP-voorman Cees Beerens is er nog niet 

helemaal uit. Maar dat 
er wat moet gebeuren, 
staat voor hem vast. 
“Als het publiek niet 
naar ons komt, gaan 
wij naar het publiek”, 
stelt hij. Zijn gedach-
ten gaan uit naar een 
groot landelijk festival 
voor de mars- en per-
cussiedisciplines. Een 
tweedaags evenement 
dat een podium biedt 

aan korpsen, groepen en bands in alle soorten 
en maten en van alle niveaus. Een nationale 
happening voor de hele slagwerksector. Waar 
marchingbands kunnen uitkomen tijdens out-
doormarswedstrijden, slagwerkensembles aan 
concertwedstrijden kunnen deelnemen, maar 
waar ook kleinere korpsen een concerterend 
werk kunnen uitvoeren. Een jaarlijks of twee-
jaarlijks landelijk festival van de slagwerkmuziek 
waarbij nadrukkelijk de deur naar de buitenwe-
reld wordt opengezet. Voor de realisatie van het 
plan moet de concourskalender drastisch wor-
den omgegooid. Beerens is ervan overtuigd dat 
een dergelijk concept de slagwerkwereld nieuwe 
impulsen kan geven. Soortgelijke festivals in het 
buitenland zijn een groot succes. Wordt onge-
twijfeld vervolgd. 

‘ Als het publiek niet 
naar ons komt, gaan 
wij naar het publiek’

Zie voor de uitslag de aparte uitslagenpagina 

elders in deze uitgave.
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11/12 maart :  Kreismusikschule Schleswig-Flensburg Duitsland

2 april :  Excel Oeffelt, 0485 362 668

23 april :  Adams Diest-België, 0032 13 321 2

21 mei :  Adams, Ittervoort, 0475 560 703

10/11 juni :  Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

18 juni  : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

1/2 juli : Bläserstudio Koblenz, 0049 261 160 632

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



Sinds veehouder C. Bos en onderwijzer P. Bijlhou-
wer in de strenge winter van 1890 en 1891 Aurora 
oprichtten, is er rond het reilen en zeilen van een 
muziekvereniging veel veranderd. Bij Aurora (Go-
din van de Dageraad) merken ze echter dat ook veel 
hetzelfde is gebleven. Zorgen over het repetitiebe-
zoek, de financiële toestand en het gemotiveerd 
houden van muzikanten waren ook vroeger aan de 
orde van de dag. Maar ook het plezier van het spe-
len in het orkest en het grote saamhorigheidsgevoel 
zijn aspecten van toen en nu. Muzikanten blijven 
Aurora lang trouw. Dat zegt iets over de sfeer in de 
vereniging. Voorzitter Bart Slooten heeft daar een 
verklaring voor. “We proberen zoveel mogelijk 
leden te betrekken bij de hele organisatie van de 
vereniging. In alle commissies en werkgroepen 

zijn muzikanten actief. Ook jonge leden doen extra 
taken: we hebben in het bestuur nu een stagiaire 
van zestien jaar oud, die dit jaar haar vaste plaats in 
het bestuur hoopt in te nemen. Ook onze secretaris 
is op vijftienjarige leeftijd haar eerste bestuurstaak 
gaan vervullen.”
Met een startkapitaal van 254,40 gulden voor 
drie cornetten, twee bugels, twee althoorns, 
één baritonhoorn, één tuba, één bombardon en 
een stapeltje leerboeken ging Aurora 125 jaar 
geleden met tien leden van start. Het harmo-
nieorkest kent geen rijke concourshistorie. De 
laatste jaren is Aurora wel regelmatig te vinden 
op festivals, zoals het Druif Festival, SAStiVAL, 
Oktafria en het Langedijker Festival. “Muziek is 
altijd in ontwikkeling. En ook wij willen blijven 

leren”, zegt Slooten. “We vinden festivals dan wat 
meer ontspannen dan concoursen. Meedoen aan 
festivals of openbare optredens in de regio of in 
het eigen dorp wordt door de meeste leden als 
leuk en prettig ervaren.”
Aurora telt 53 leden, verdeeld over het groot 
harmonieorkest, het BrugOrkestAurora (BOA) 
en het opstaporkest. “We houden op gezette tij-
den gerichte acties om nieuwe leden te werven. 
Ons BOA krijgt nog steeds nieuwe aanwas. We 
hebben ook leden die zelf les geven aan aanstor-
mende talenten. Er is een overeenkomst met 
de muziekschool Alkmaar Artiance waar onze 
leden met korting muziekles kunnen krijgen.”

De verbinding zoeken met de achterban staat 
bij Aurora hoog in het vaandel. De jaarlijkse 
Gondelvaart in Koedijk met ruim 10.000 be-
zoekers vormt één van de hoogtepunten van het 
verenigingsjaar. Tijdens dit evenement worden 
op dekschuiten sprookjesachtige taferelen 
uitgebeeld. Aurora opent de botenshow al 53 
jaar met de boot Ouverture. Ook de activiteiten 
rond het 125-jarig jubileum staan in het teken 
van verbinding. De jubileumcommissie heeft 
twee concerten gepland. Op zaterdag 23 april in 
samenwerking met toneelvereniging De Roos 
uit Koedijk en op zaterdag 5 november samen 
met muziekvereniging Eensgezindheid uit 
Heiloo. Tijdens het eerste jubileumconcert pre-
senteert Aurora tevens de nieuwe uniformjasjes. 
Informatie: www.aurora-koedijk.nl. 

Een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven binnen het dorp Koedijk. 

Dat is al 125 jaar het credo van muziekvereniging Aurora. Met diverse activiteiten 

wil het orkest ook in het jubileumjaar het saamhorigheidsgevoel zowel binnen de 

vereniging als in het dorp versterken.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: STUDIO PETIT

Aurora: verbindende 
factor van Koedijk
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De grondlegger van firma H. van Weersel & Zn 
was Hendrikus van Weersel (1911-1977). Hij 
zette met de oprichting de toon voor een mu-
ziekzaak die zijn sporen zowel landelijk als over 
de grenzen heeft verdiend. Diana trad in 1983 
toe tot de zaak. Henry volgde zijn zus een jaartje 
later. Henry richt zich meer op de reparaties, 
Diana focust zich op de in- en verkoop. Samen 
staan ze sterk. Wat direct opvalt in de winkel in 
de binnenstad van Enschede is de laagdrem-
peligheid. Dat past ongetwijfeld bij de cultuur 
van de streek maar zeker ook bij de ‘liefhebbers’ 
Henry en Diana. 
Een van de bijzonderheden van Van Weersel is 
de eigen instrumentenlijn, als extra aanvulling 
op het toch al grote reguliere (merken)aan-
bod. “Sinds 1970 houden wij ons bezig met de 
ontwikkeling van onze eigen blaasinstrumenten. 
Naast de toen al gevestigde ‘trommenfabriek’, 
laten we muziekinstrumenten in Duitsland 
fabriceren. Daar hebben we goede en betrouw-
bare contacten. Onze eigen merken heten Diana 
2000 en J.F. Kayser. Daarbij gaat het vooral om 
trompetten, euphoniums, trombones en groot 
koper zoals bassen”, vertelt Diana. 
Hoe is dat idee van die eigen lijn destijds ont-
staan? “We merkten dat muzikanten, particulie-
ren en verenigingen op zoek waren naar degelijke 
maar betaalbare instrumenten. Voor iedere beurs 

een instrument, zo was onze gedachte en we 
gingen met het idee aan de slag. Nu beschikken we 
over een grote voorraad eigen instrumenten.”
De aanschaf van een instrument is voor zowel 
beginnende muzikanten als voor leden van 
muziekverenigingen vaak een uitdaging. Welk 
moet je kiezen, wat speelt het lekkerst? “Sommi-
ge klanten weten precies wat ze willen, anderen 
zijn niet zeker van hun zaak omdat ze alleen ‘van 
horen zeggen’ een merk of type noemen. Wij 

gaan eerst in gesprek en vragen naar het budget. 
Verder zijn we benieuwd waar het instrument 
voor dient: voor op straat of binnen? Wil je liever 
een scherpe klank of gaat je voorkeur uit naar 
een klassieke klank?”
Naast de eigen lijn levert de Enschedese 
muziekspecialist natuurlijk ook instrumenten 
van verschillende bekende merken. Daarnaast 
vind je hier snaarinstrumenten, melodisch- en 
ritmisch slagwerk, knop- en toetsinstrumenten, 

“Als een muzikant met een nieuw of gerepareerd instrument onze zaak met een grote glimlach 

verlaat, dan genieten wij daar ook van”, vertelt Diana van Weersel in de showroom van Muziek-

handel Van Weersel & Zn. in Enschede. Zij is samen met haar broer Henry van Weersel de bevlo-

gen eigenaar van het familiebedrijf dat in 1931 het levenslicht zag. Gemoedelijkheid, kennis en 

een divers aanbod kenmerken de zaak. 

TEKST EN FOTO’S: FEIKE KLOMP 

Van Weersel:  
al 85 jaar passie voor 
het  instrument

Diana en Henry van Weersel. 

ALGEMEEN PARTNERS IN MUZIEK
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accessoires en bladmuziek. “Wij hebben alles, 
van piccolo tot pauken en alles wat daar tussenin 
zit”, lacht Diana.
De zaak heeft een showroom waar je op je gemak 
het aanbod van Van Weersel kunt bekijken en 
uitproberen, een atelier voor reparaties, een 

winkel en een magazijn. De muziekzaak heeft 
geen webshop en dat is een bewuste keuze. “We 
zien daar de meerwaarde niet van in. Wij geven 
de voorkeur aan het persoonlijke contact en 
sturen op verzoek via e-mail of de telefoon ook 
graag accessoires of een product op. Een prak-
tisch voorbeeld. Als een van onze vaste klanten 
namens een vereniging om ventielolie vraagt, is 

het een kleine moeite om even na te vragen of 
meer muzikanten een extra voorraadje willen. 
Dan kun je in een keer een doosje opsturen. Op 
die manier gaan we te werk. Dat werkt plezierig 
en zo kun je via de digitale weg toch helpen.”
Speciale wensen van muzikanten, daar hebben 

Henry en Diana leuke erva-
ringen mee. “Soms komen er 
muzikanten in de zaak met een 
ongebruikelijk reparatiever-
zoek. Of we komen via familie 
of vrienden met hen in contact. 
Bijvoorbeeld muzikanten met 
een handicap die een aanpassing 
aan het instrument willen zodat 
ze toch hun zo geliefde hobby 
kunnen blijven uitoefenen.” Of 
als Henry het toch voor elkaar 
krijgt om een schade te herstel-
len terwijl die de muzikant dat 

zelf eigenlijk niet meer voor mogelijk hield. “Ik 
kan me in dat verband nog een mooi voorbeeld 
voor de geest halen. Een meneer op zeer gevor-
derde leeftijd was helemaal verknocht aan zijn 
bas. Deze was eigenlijk na zoveel jaar gebruik aan 
vervanging toe en aan het einde van zijn latijn. 
Toen we de zeer teleurgestelde reactie zagen van 
de ‘muzikant op leeftijd’ ging Henry toch aan de 

slag met het instrument en bedacht een techni-
sche oplossing. Niet alles lukt natuurlijk, maar dit 
vergeten we nooit meer. Zeker toen we de blije 
reactie hoorden. We beseffen dat muzikanten 
waarde hechten aan hun vertrouwde instrument. 
Ja, en dan zet je soms een stapje extra.”
Muziekhandel van Weersel is onder andere dea-
ler van: F.A. Uebel, Antiqua, Azumi, B & S, Bach, 
Besson, Buffet Crampon, Conn, Courtois, Diana 
2000, Getzen, Hans Hoyer, Kuhnl en Hoyer, J. 
Keilwerth, J. Klier, Jupiter, J.F. Kayser, Kanstul, 
King, Miyazawa, Meinl, Melton, Miraphone, 
Majestic, Pearl, Premier, Pro Tech, Rico, Schrei-
ber, Selmer, Tilz, Van Doren, Willson, Yanagisa-
wa, Yamaha en Zinner. Op de site kun je ook 
snuffelen bij ‘Vraag en Aanbod’. “Daar bieden 
particulieren gebruikte instrumenten aan of ze 
zoeken een instrument”, legt Diana nog uit. 
Diana en Henry heten muzikanten en andere 
muziekliefhebbers van harte welkom in de zaak 
waar na 85 jaar nog steeds muziek in zit. De 
koffie staat klaar. De Twentse gemoedelijkheid 
doet de rest. 

‘ We beseffen dat  
muzikanten waarde  
hechten aan hun  
vertrouwde  
instrument’

Meer informatie over Muziekhandel Van Weersel & 

Zn. in Enschede: www.weersel.nl.

De showroom van Muziekhandel Van Weersel & Zn. in Enschede.
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Meer info: www.dungen-muziek.nl 
of e-mail: info@dungen-muziek.nl 

Workshops 
vernieuwde 
blaastechniek.
voor orkesten en particulieren 
zowel klein- als groot koper

GRATIS 

TRY-OUT



Het OMF-concours is ook in trek bij orkesten 
buiten de provincie Friesland. De helft van het 
deelnemersveld bestaat uit niet-Friese vereni-
gingen. De wedstrijd start om 9.00 uur met de 
introductiedivisie. Brassband Rijnmond uit 
Rotterdam zet om 21.00 uur als enige kandidaat 
in de concertdivisie het slotakkoord. Het dubbel 
juryteam bestaat uit Gert Buitenhuis, Durk 
Lautenbach,  Hennie Ramaekers, Alex Schillings 
(foto), Jacob Slagter en Danny Oosterman. 

Een overzicht van het deelnemersveld:
INTRODUCTIEDIVISIE: brassband: 
Brassband Almere.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Wubbenus Jacobs 
Arum; brassband: 

Excelsior Driesum-Wouterswoude.
VIERDE DIVISIE: brassband: Soli Deo Glo-
ria Rinsumageest; Euphonia Ternaard; fanfare: 
Excelsior Nijland. 
DERDE DIVISIE: brassband: Looft den  Heere 
Wirdum; harmonie: Crescendo Gramsbergen; 
fanfare: Kunst Na Arbeid Houten; De Bazuin 
Meppel; Crescendo Heeg; Muziekvereniging Voor-
ne en Putten Hellevoetsluis; Juliana Doornspijk; 
brassband: Excelsior Veenwoudsterwal.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Harmonie 
‘67 Groningen; fanfare: Concordia Krimpen 
a/d  IJssel.
EERSTE DIVISIE: brassband: Excelsior Zalk.
CONCERTDIVISIE: brassband: Rijnmond 
Rotterdam.  

Het voorjaarsconcours van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) is opnieuw volge-
boekt. Voor de wedstrijd op 19 maart in theater De Lawei in Drachten hebben 18 orkesten ingeschreven.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Volle bak op Fries concertconcours

BLAASMUZIEK NIEUWS

Alex Schillings. 
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Hé, een bekende naam op de bok bij Civica 
Filarmonica di Lugano. Het uit negentig mu-
zikanten bestaande orkest staat onder leiding 
van Franco Cesarini. Ongetwijfeld hebben veel 
Nederlandse muzikanten wel eens een werk van 
deze Zwitserse componist op de lessenaar ge-
had. Logischerwijs spelen de Zwitsers in Utrecht 
een compositie van de hand van hun maestro: 
Symphony No. 1 The Archangels. “Het bijzon-
dere is dat deze symfonie recent geschreven is”, 
zegt woordvoerster Micol Tummino. “Zowel 
voor ons als voor het publiek geldt de uitvoering 
in Utrecht als eerste kennismaking met het stuk. 

Met de keuze voor dit werk willen we de al twin-
tig jaar durende relatie tussen orkest en dirigent 
onderstrepen.” 
Civica Filarmonica de Lugano geldt als een van 
de meest vooraanstaande harmonieorkesten in 
Zwitserland. In zijn 185-jarige geschiedenis won 
het orkest zeven keer het Swiss Federal Music 
Festival, de meest aansprekende titel in de Zwit-
serse muziekwereld. Tijdens de laatste editie 
van deze vijfjaarlijkse wedstrijd in 2011 versloeg 
Civica Filarmonica di Lugano maar liefst 530 
orkesten met samen meer dan 25.000 muzikan-
ten. Het orkest uit het Italiaans sprekende deel 

van Zwitserland scoorde in de hoogste categorie 
voor het verplicht werk Divertimento van Oliver 
Waespi 96,33 punten en voor het keuzewerk 
An American in Paris van George Gershwin 
95,67 punten. Na het optreden in de Tonhalle 
in Sankt Gallen werd het orkest onthaald op een 
drie minuten durende staande ovatie en ontving 
Filarmonica de prijs voor het beste Zwitserse 
symfonisch blaasorkest. 
Het Civic Philharmonic beheert een eigen 
muziekschool. Aan de School of Music worden 
jonge talenten klaargestoomd voor een opleiding 
aan het conservatorium. De Zwitsers kijken er 

Acht harmonieorkesten uit de superklasse van de blaasmuziek, afkomstig uit acht 

landen, strijden zaterdag 21 mei in Utrecht tijdens de eerste editie van het Euro-

pean Championship for Wind Orchestras (ECWO) om de Europese titel. In een 

drieluik stelt Klankwijzer de kandidaten aan u voor. In deze tweede aflevering de 

vertegenwoordigers van Zwitserland en Denemarken. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: CIVICA FILARMONICA / RØDOVRE CONCERT BAND

ECWO 2016 Utrecht: 
‘Een unieke kans om 
erkenning te krijgen’

Civica Filarmonica di Lugano.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Fikse korting voor 
 KNMO-leden
KNMO-leden ontvangen korting op de toegangs-

prijs voor de European Championship for Wind 

Orchestras (ECWO) op zaterdag 21 mei in 

TivoliVredenburg in Utrecht. De normale toegangs-

prijs aan de kassa is 17,50 euro. KNMO-leden en 

muzikanten van de deelnemende orkesten betalen 

10,00 euro, mits de kaarten in de voorverkoop 

zijn besteld. Dat kan via de website van de KNMO: 

www.knmo.nl.

Zweden komen niet
Landslageti blåsmusik - Swedish National Youth 

Symphonic Band is van de deelnemerslijst van 

ECWO afgevoerd. Het uit 80 jongeren bestaande nati-

onale jeugdorkest komt op 21 mei niet naar Utrecht.

volgens Micol Tummino naar uit om in Utrecht 
aan de start te verschijnen. “Deze wedstrijd brengt 
een aantal van de beste Europese orkesten samen 
onder één dak. Dat biedt elk van de deelnemers 
de kans om de specifieke kenmerken van hun 
muziekcultuur ten gehore te brengen. We zijn zeer 
vereerd om ons op dit podium aan een internati-
onaal publiek te kunnen presenteren. Voor ons is 
dit een unieke kans om internationale erkenning 
en waardering te krijgen.”

Denemarken wordt tijdens ECWO vertegen-
woordigd door de Rødovre Concert Band. Het 
orkest is opgericht in 1968 en bestaat uit circa 65 
leden. De Rødovre Concert Band treedt regel-
matig op voor de Deense radio en geeft concer-
ten in grote concertzalen waarbij vaak professi-
onele musici als gastsolist optreden. Iedere twee 
jaar gaat het orkest op tournee door Europa. 
Landen zoals Schotland, Duitsland, Nederland, 
België, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk, Oos-
tenrijk en Tsjechië werden inmiddels bezocht. 
Rødovre Concert Band heeft zestien cd’s uitge-
bracht met een breed repertoire variërend van 
originele concertwerken tot soloconcerten en 
premières van compositieopdrachten. Het gezel-
schap wordt financieel ondersteund door de ge-

meente en diverse publieke en private fondsen. 
Het orkest heeft in het verleden regelmatig met 
succes deelgenomen aan nationale en internatio-

nale wedstrijden. De afgelopen twintig jaar is de 
concertband echter niet meer op een concour-
spodium verschenen. Dat maakt de deelname 
aan ECWO voor de jonge Deense muzikanten 
extra spannend. “Hoe we ons in dit internationa-
le deelnemersveld zullen handhaven, is voor ons 
moeilijk in te schatten”, zegt voorzitter Jørgen 
Jensen. “Het is echter goed voor het orkest om 
een doel te hebben om naar toe te werken. We 
hopen daarmee de kwaliteit en de prestaties van 
het orkest te verbeteren. Het is ook geweldig om 
muzikanten en orkesten van andere landen te 
ontmoeten. Het beluisteren van nieuwe muziek 
en speelmanieren zal inspirerend werken. We 
zijn erg trots om Denemarken in deze competi-
tie te morgen vertegenwoordigen.”
Rødovre Concert Band staat sinds 1970 onder 
leiding van Jørgen Misser Jensen (1947). Hij 
is soloklarinettist van het symfonieorkest van 

de Deense omroep en docent aan het Konink-
lijk Deens Muziekconservatorium. Naast het 
verplicht werk Cerebral Vortex van de Noorse 

componist Øyvind Moe 
speelt het Deense orkest 
Dances from Crete van 
Adam Gorb, een compo-
sitie waaraan het orkest 
bijzondere herinnerin-
gen heeft. 

“Enkele jaren geleden heeft 
de Engelse Timothy Rey-
nish tijdens een dirigenten-
masterclass in Zwitserland 
dit werk bij ons geïntrodu-

ceerd. Hij gaf opdracht voor dit werk aan Adam 
Gorb als een herinnering aan zijn zoon die bij 
een klimongeval op Kreta overleed. Wat ons be-
treft is het een van de mooiste originele stukken 
die ooit voor harmonieorkest zijn geschreven.”  

‘ Het beluisteren van 
nieuwe muziek en 
speelmanieren zal  
inspirerend werken’

Rødovre Concert Band.
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De rijke wereld van de harmonieën, fanfares en 
brassbands biedt veel mogelijkheden voor jonge 
blazers en slagwerkers om zich als muzikant te 
ontwikkelen. Naarmate zij hun instrument beter 
leren beheersen, kunnen zij vanuit een jeugdorkest 
doorgroeien naar het ‘grote’ orkest. Het spelen in 
orkestverband is een fantastische ervaring. Veel 
spelers doen ook zo nu en dan solistische ervaring 
op door deel te nemen aan een solistenconcours. 
Maar er is meer!

Zelf ben ik als klarinettist opgegroeid in een har-
monieorkest. Op mijn zeventiende heb ik mij voor 
de eerste keer ingeschreven voor de Zomercursus 
Woudschoten. Hier werd kamermuziek gemaakt. 
In bezettingen van minimaal drie spelers studeerde 
ik gedurende tien dagen verschillende werken in, 
onder leiding van deskundige en ervaren docenten. 
Er ging een wereld voor mij open. Tijdens deze 
cursus leerde ik op een heel andere manier muziek 
maken dan in het orkest. In kamermuziek is iedere 
stem enkel bezet en speel je zonder dirigent. Je hebt 
dus een enigszins solistische rol, terwijl je tegelijk 
op elkaar bent aangewezen. Het komt ook het 
spelen in een orkest ten goede.

Bijzonder aan de Zomercursus Woudschoten 
is dat spelers met heel verschillende leeftijden, 
achtergronden, muziekinstrumenten en niveaus 
elkaar treffen. Het uitgangspunt is dat iedere 
deelnemer zich op zijn eigen niveau moet kun-
nen ontwikkelen. Tussen het intensief muziek 
maken door is ook ruimte voor allerlei andere 
activiteiten. In die bijzondere sfeer zijn al veel 

vriendschappen ontstaan, die soms tot de dag 
van vandaag voortduren.

Voor bespelers van blaasinstrumenten en 
slagwerkers biedt de zomercursus de mogelijk 
om kennis te maken met nieuw repertoire en 
met het samenspelen met heel andere soorten 
muziekinstrumenten, zoals strijkinstrumenten, 
piano en accordeon. Een gevorderde trompet-
tist kan bijvoorbeeld het trio voor trompet, 
trombone en hoorn van Poulenc instuderen, 
maar zou ook zijn vertrouwde koperhabitat 
kunnen verlaten en Serenata voor klarinet, fagot, 
trompet, viool en cello van Casella gaan spelen. 
Samenspelen met strijkers vergt een heel andere 
speelmanier dan samenspelen met blazers.

Bij de Zomercursus Woudschoten kiezen de 
deelnemers zelf welke muziek zij willen spelen 
en met wie zij een ensemble willen vormen. Zij 

kunnen zelf bladmuziek meenemen, maar er is 
ook een grote hoeveelheid bladmuziek aanwezig. 
Het streven is dat iedere deelnemer minimaal 
vier ensembles vormt en dus ook zeker vier 
verschillende composities instudeert, die aan het 
einde van de cursus ten gehore kunnen worden 
gebracht tijdens een concertmiddag- en avond.

Het decor van de cursus is het voormalige kloos-
ter Beukenhof. In de kerk van het kloostercom-
plex wordt gespeeld door ter plekke geformeer-
de symfonieorkesten, die solisten begeleiden in 
soloconcerten. Voor blazers en slagwerkers uit 
de blaasorkesten biedt dit de mogelijkheid om 
ook eens in een symfonieorkest te spelen.

Kortom, blazers en slagwerkers vanaf 12 jaar, 
meld je via www.zomercursuswoudschoten.nl 
aan om tien dagen te worden ondergedompeld 
in een onvergetelijke kamermuziekervaring!  

De Zomercursus Woudschoten is na vele tientallen edities een begrip geworden. Ieder jaar ko-

men rond de honderd musici van 12 tot 25 jaar uit heel Nederland naar het Brabantse Biezen-

mortel om te spelen in ensembleverband. De zomercursus biedt ook blazers en slagwerkers uit 

blaasorkesten de kans om gedurende tien dagen een onvergetelijke ervaring op te doen.

TEKST: BAS DE WILDE • FOTO: OTTO DEKKERS

Zomercursus Woudschoten
opent nieuwe werelden

ALGEMEEN PARTNERS IN MUZIEK
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Marketingjongens onderscheiden bij de intro-
ductie van een nieuw product het kooppubliek 
in vijf categorieën. Tot de eerste groep behoren 
de innovators die meteen op de eerste rij staan 
als er iets nieuws uitkomt. Vervolgens komen 
de early adopters aan de beurt. Een belangrijke 
categorie: als zij niet over de drempel gaan, 
moet je je als producent toch ernstige zorgen 
gaan maken. Met 21 deelnemers aan de derde 
editie kun je stellen dat de ONSK de eerste fases 
van het marketingadoptiemodel glansrijk heeft 
doorstaan. Dat betekent normaal gesproken dat 
het evenement een mooie toekomst tegemoet 
gaat. Want de marketingmodellen gaan ervan 
uit dat met de early majority, de late majority 
en de laggards de grote massa nog overstag 
moet gaan. Dat het ONSK zo’n bliksemstart zou 
maken, hadden de initiatiefnemers Wibrand 
van Norel, Martijn Vinke, Johan van Dorp en 
Nick van Klompenburg drie jaar geleden niet 
kunnen bedenken. “Nee, zeker niet”, zegt voor-
zitter Wibrand van Norel. “De opzet van deze 
wedstrijd blijkt enorm aan te slaan. Daaruit mag 
je concluderen dat er binnen de slagwerkwereld 

dus kennelijk een sterke behoefte bestaat aan 
een dergelijk podium.” 
De formule van de NBK heeft model gestaan 
voor de ONSK. Er wordt alleen een verplicht 
werk uitgevoerd, dat voor alle deelnemers bin-
nen een divisie hetzelfde is. Om beïnvloeding 
van visuele factoren uit te sluiten, wordt blind 
gejureerd. Het driemans juryteam neemt plaats 
in een gesloten box. De volgorde van optreden 
wordt door loting bepaald. 
Tijdens reguliere concertwedstrijden voor 
slagwerkensembles ligt het accent meer op de 
creatieve aspecten waarbij met name de pro-
grammering een belangrijke factor is. In de ogen 
van veel muzikanten is de jurering daardoor 
voor een belangrijk deel een kwestie van smaak. 
Deelnemers beoordelen op basis van hetzelfde 

werk legt de werkelijke krachtsverhoudingen 
duidelijker bloot. Daarmee voorkom je discus-
sies over appels met peren vergelijken. Wat ook 
meespeelt is dat de deelnemers niet hun hele 
instrumentarium mee hoeven te slepen. Alle 
mallets en grote instrumenten staan klaar op het 
podium. De firma Majestic stelt ook dit jaar weer 
het benodigde instrumentarium beschikbaar.
In de brassband- en fanfarewereld in Noord-Ne-
derland is deze formule al jaren een doorslaand 
succes. Maar ook in de slagwerksector slaat het 
concept dus kennelijk aan. Van Norel: “Het 
instuderen van één werk is voor veel clubs erg 
aantrekkelijk. We merken dat dit met name de 

Een enthousiast clubje pioniers stak drie jaar geleden zijn nek 

uit door een slagwerkwedstrijd naar het model van de Neder-

landse Brassband Kampioenschappen (NBK) op poten te zet-

ten. Dat de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen 

(ONSK) in zo’n kort tijdsbestek zo stevig wortel zouden schieten, 

hadden ook de baanbrekers in hun stoutste dromen niet kun-

nen bedenken. De derde editie op zaterdag 16 april in theater 

Veluvine in Nunspeet brengt 21 deelnemers aan de start.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Bliksemstart 
ONSK krijgt 
 vervolg

‘ De opzet van deze wedstrijd 
blijkt enorm aan te slaan’

SHOW MARS PERCUSSIE VOORBESCHOUWING
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kandidaten in de basisklasse erg aanspreekt. 
Bovendien staat geblindeerd jureren voor een 
bepaalde objectiviteit. Ook dat speelt bij veel 
verenigingen mee. Uit reacties maken we verder 
op dat de sfeer tijdens de wedstrijd, waarbij de 
ontmoeting tussen muzikanten en dirigenten 
centraal staat, erg op prijs wordt gesteld.” 
De vrees dat het ONSK net als zijn fanfarebroer-
tje zou uitgroeien tot een regionaal feestje blijkt 
tot nu toe ongegrond. Uit alle delen van het land 
stemmen zaterdag 16 april slagwerkensembles 
hun navigatiesysteem af op de Veluwe om deel te 
nemen aan de derde editie van het evenement. 
De deelname van de drumband van harmonie 
Kunst naar Vermogen uit het Belgische Moorse-
le onderstreept het internationale karakter van 
de wedstrijd. “De deelnemers komen dit jaar uit 
heel Nederland en er is één kandidaat uit België. 
Daar zijn we als organisatie heel tevreden over”, 
constateert Van Norel.
Toch is het wensenlijstje van de initiatiefnemers 

nog niet helemaal afgevinkt. De ambities om het 
evenement de komende jaren nog verder te laten 
groeien blijven nog open staan. “We zouden 
graag zien dat de deelname verder toeneemt en 
we er misschien wel de vrijdagavond aan moeten 
toevoegen om alle deelnemers geplaatst te 
krijgen. Daarnaast blijven we zoeken naar meer 
deelnemers uit het buitenland en uit provincies 

waaruit tot nu toe weinig respons komt. In de 
kantlijn van de wedstrijd willen we een sfeervol 
evenement organiseren met informatiestands 
van fabrikanten, ondernemers en uitgeverijen.”

De ONSK wil tevens een steentje bijdragen aan 
de vernieuwing van het repertoire van concer-
terende slagwerkensembles. Voor iedere editie 

Concordia Obbicht verdedigt de titel 

in de kampioensklasse.

ONSK-voorzitter Wibrand van Norel.
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worden daarom compositieopdrachten verstrekt 
voor drie nieuwe werken. “De componisten 
krijgen van ons maar één opdracht: schrijf een 
compositie die goed speelbaar is voor de klasse 
waarvoor de opdracht is verstrekt. Probeer 
daarbij vernieuwend te zijn. De enige beperking 
is dat er alleen slagwerkinstrumenten mogen 
worden gebruikt. Dus geen toevoegingen van 
andere instrumenten of elektronica.”
Voor het verstrekken van de opdrachten wordt 
niet alleen het lijstje met gevestigde namen 
afgelopen. ONSK geeft ook aanstormende 
talenten een kans. Voor de editie van 2016 heeft 

dit geresulteerd in compositie-opdrachten voor 
Niels Hak en Sam Gevers. Een bewuste keuze, 
stelt Van Norel. “Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. 
Beiden komen wel uit de percussiewereld. Niels 
Hak speelt al vele jaren in slagwerkensemble 
Elspeet. De Belg Sam Gevers speelt bij de Mu-
ziekkapel van de Belgische Marine en schreef in 
het verleden al voor de slagwerkgroep van WIK 
Zemst Laar, de WMC-kampioen van 2009.”

Sam Gevers liet zich bij zijn werk Frozen Planet 
voor de topklasse inspireren door de prachtige 
beelden van de gelijknamige natuurdocumen-
taireserie van de BBC. “Groteske landschappen 
en overweldigende natuur hebben een sterke 
aantrekkingskracht op mij. De talloze indrukken 
die ik tijdens mijn vele reizen opdeed in steden 
en natuurparken zijn steeds een belangrijke 
bron van inspiratie voor mijn composities.” Fro-
zen Planet is een muzikaal filmische schets van 
het besneeuwde, desolate en grillige landschap 
van Siberië, met al zijn schoonheid en gevaren. 
Gevers: “Ik heb getracht een uitdagende, kwali-
tatieve score te schrijven, die tot de verbeelding 
spreekt en toch toegankelijk blijft voor het grote 
publiek. Feit is dat ik de lat altijd hoog leg, zowel 
voor mezelf als voor de uitvoerders. En toege-
geven: Frozen Planet is een waar huzarenstukje 
geworden. Ik kijk dan ook enorm uit naar de 
ONSK, waar elk ensemble ongetwijfeld alles 
uit de kast zal halen om van Frozen Planet een 
knaller te maken!”
Niels Hak schreef voor de basisklasse het werk 
Laguna. “Laguna is een weerspiegeling van de 
menselijke psyche en met name het rustpunt 

daarin”, licht hij toe. “De volledige titel is dan 
ook Laguna, a haven for the mind oftewel een 
veilige haven voor de geest. Een lagune is een 
ondiep water aan zee, afgeschermd door een 
zandbank waardoor het water vrijwel altijd 
rustig is, maar toch altijd verbonden is met de 
open zee. Hoe wild en stormachtig de zee ook is, 
de lagune zal altijd een schuilplaats zijn om naar 
terug te keren. Dat probeer ik in deze compositie 
tot uitdrukking te brengen.”
Henk Smit schreef in 2014 de testpiece voor 
de topklasse en vorig jaar voor de basisklasse. 
Met Triptych (Drieluik) voor de middenklasse 
maakt hij het cirkeltje rond. “Er zit geen diepere 
gedachte achter het werk. Ik wilde een werk 
schrijven dat geschikt is voor de betere mid-
denklasdeelnemer. Uitdagend maar vooral met 
melodieën en thema’s die tot muziek maken 
verleiden en bijdragen aan het speelplezier. Het 
ongestemd slagwerk heb ik vooral functioneel 
geschreven. Dat betekent dat de uitvoerenden 
veel aandacht moeten schenken aan speel-
manieren, tuning en kleuring met de mallets. 
Dynamisch moet een en ander in een juiste 
klankverhouding en balans met het gestemd 
slagwerk gespeeld worden om het juiste effect 
te sorteren.” 

Kerngegevens ONSK
DATUM: zaterdag 16 april 2016.

LOCATIE: Theater Veluvine Nunspeet.

JURY: BASISKLASSE: Niels Hak, Richard Jan-

sen en Ruud Böhmer. MIDDEN- EN TOPKLAS-
SE: Anno Appelo, Henk Smit en Jos Schroevers. 

DEELNEMERS: BASISKLASSE: Prinses 

Margriet Staphorst/Rouveen; Juliana Doornspijk; 

Concordia Middelstum; SDG Ommen; Oefening 

en Uitspanning Beek en Donk; CMH Hattem; Cres-

cendo Voorthuizen; Volharding Beek. MIDDEN-
KLASSE: Soli Deo Gloria Alblasserdam; Kunst 

naar Vermogen Moorsele (België); Prins Bernhard 

Apeldoorn; Woudklank Grootegast; SDG Uithuizer-

meeden; Excelsior Cothen. 

TOPKLASSE: Elspeets Fanfare; Excelsior 

Oostendorp; Concordia Obbicht; Crescendo Ooij 

Zevenaar; Cadenza Twello; Wilhelmina Bedum; 

Avant Garde Klundert.

De slagwerkgroep van Elspeets Fanfare.

Jurylid en componist Niels Hak.
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Het ONK Show geldt voor de basisklasse, middenklasse en topklasse. Dat bete-
kent dat de winnaars van het dagconcours zich Nederlands kampioen mogen noe-
men in hun klasse. Dit geldt niet voor de jeugdklasse. De Nederlands Kampioen 
Show Jeugd wordt bepaald tijdens het Nationaal Jeugdfestival in Vlissingen. De 
jeugdklasse blijft wel een onderdeel van de ODSC. De organisatie van de ODSC is 
blij met de toewijzing. “We zien dit als een belangrijke erkenning van al het vrijwil-
ligerswerk van de afgelopen 17 jaar”, zegt voorzitter Sjaak Goedvolk. 

Het besluit geldt tot 2020. De naam ODSC blijft gehandhaafd. De organisatie 
verwacht dat de 18e editie op 18 juni 2016 door de toekenning een nieuwe 
dimensie krijgt. De Nederlandse kampioenen worden bepaald aan de hand van 
de resultaten tijdens de wedstrijden die overdag gehouden worden. De finals in 
de avonduren blijven bestaan. Hieruit wordt de uiteindelijke ODSC-kampioen 
bepaald. De inschrijving voor het ODSC is al geopend. Informatie is verkrijgbaar 
via: info@odsc-assen.nl.

De jaarlijkse Open Dutch Showcorps Championships (ODSC) in Assen krijgen met ingang van dit jaar 
de status van Open Nederlands Kampioenschap Show (ONK Show). De doelgroep Show, Mars en Per-
cussie van de KNMO en de Facilitaire Organisatie ODSC zijn dit overeengekomen.

FOTO’S: ODSC

Officiële status voor ODSC 

SHOW MARS PERCUSSIE NIEUWS
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Voor Kirsten Thijsse (27) is het vandaag een 
bijzondere dag. Na achttien jaar hangt ze de 
baton aan de wilgen. Kirsten staat door de week 
fulltime voor de klas als leerkracht van groep 5 op 
basisschool Onze Wereld in Den Haag. Daarnaast 
volgt ze nog de master Special Educational Needs, 
een opleiding voor het begeleiden van leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften. In de avond-
uren traint ze bij twirlvereniging Inspiration uit 
Voorhout. Daarmee zijn alle gaatjes in haar agen-
da wel zo’n beetje gevuld. “Ik heb het knap druk”, 
vertelt ze. “Daarom doe ik nu een stapje terug.”
Tja, want twirlen op hoog niveau doe je er niet 
zomaar even uit de losse pols bij. Drie avonden 
per week staat Kirsten op de vloer. In de aanloop 
naar belangrijke wedstrijden wordt de trainings-
frequentie nog wat opgevoerd. Dan schieten ook 
de weekeinden er bij in. Gemiddeld is ze vijftien 
uur per week bezig met haar hobby. “Vrienden 
weten dat ik er op bepaalde dagen niet bij ben als 

ze iets gaan ondernemen. Daar zijn ze inmiddels 
wel aan gewend geraakt.”
Twirlen is bovendien niet goedkoop. Kirsten 
rekent uit dat ze per jaar ongeveer drieduizend 
euro kwijt is aan haar hobby. Geld dat op gaat 
aan onder meer schoenen, pakken, materiaal, 
trainingen en deelname aan wedstrijden. Vanaf 
haar negende staat haar leven in het teken van de 
twirlsport. Als soliste behaalde ze tal van mooie 
prijzen. Met Inspiration vertegenwoordigde ze 
Nederland op diverse internationale wedstrij-
den. Wat maakt twirlen zo leuk dat een jonge 
meid zoveel tijd, geld en energie in deze sport 
steekt? Kirsten: “Twirlen is een sport die altijd 
interessant blijft. Op welke leeftijd dan ook. 
Door telkens nieuwe technieken en combinaties 
toe te passen, liggen er altijd uitdagingen. Zolang 
je het lichamelijk aan kan en merkt dat er nog 
steeds vooruitgang in zit, kun je ermee door-
gaan. Op den duur raak je er verslaafd aan.”

Trainster Caroline Meijvogel vult aan: “Twirl 
is niet voor de drumband uitlopen, zoals veel 
mensen nog steeds denken. Twirl is topsport. 
Het is ook mentaal een heel zware sport. In de 
Verenigde Staten krijgen twirlers zelfs beurzen 
om zich te kunnen toeleggen op deze sport. 
Daarom staat Amerika ook nog steeds aan de top 
in de wereld.”
De Nederlandse kampioenschappen zijn voor 
de twirlers het hoogtepunt van het jaar. In het 
Topsportcentrum Almere hopen ze de beloning 
te krijgen voor een heel jaar hard werken. Daar-
bij lopen de emoties soms hoog op. Regelmatig 
zien we hoe deelnemers na hun optreden achter 
de coulissen diep teleurgesteld of juist uitzinnig 
van vreugde bij hun coaches in de armen vallen. 
Caroline: “Je werkt een heel jaar naar deze wed-
strijd toe. Routines die op een training twintig 
keer goed gaan, kunnen hier bij de 21e keer 
zomaar fout gaan. Voetballers hebben na een 
verliespartij een heel jaar de kans om het goed te 
maken. Dat gaat niet bij twirl. Daarom zie je ook 
dat de teleurstelling hier soms zo groot is.”

Twirl (ronddraaien) is ontstaan op de Samoa-ei-
landen uit een vechtsport waarbij attributen zoals 
zwaarden, stokken en messen gebruikt werden. 
Aangenomen wordt dat onderdelen van deze 
traditie zijn overgewaaid naar het leger. Door 
ronddraaiende bewegingen te maken met zijn 

Twirling is ontstaan uit een vechtsport die op de Samoa-eilanden populair was. 

Maar wat doet deze sport eigenlijk onder de vleugels van de KNMO? Uw verslag-

gever greep de Nederlandse kampioenschappen in Almere aan om zich te laten 

meevoeren in de wereld van de windmill, de butterfly en de fronttwirl.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Twirling werkt 
 verslavend’

KNMO en NTSB om de tafel
De besturen van de KNMO en de Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB) zijn met elkaar in gesprek om een op-

lossing te vinden voor de in bijgaand artikel geschetste problematiek. “We zoeken naar een mogelijkheid om 

het lidmaatschap van verenigingen die expliciet als sportclub willen opereren, los te koppelen van de KNMO”, 

vertelt KNMO-voorzitter Bart van Meijl. “We hopen hierover over enkele maanden duidelijkheid te kunnen 

verschaffen. Helaas heeft de kerngroep NBTA ervoor gekozen de gesprekken hierover niet voort te zetten. Als 

KNMO werken we nu verder met de NTSB.”

MAJORETTE/TWIRL REPORTAGE
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geweer gaf de leider van het militaire korps tijdens 
parades commando’s aan zijn manschappen. 
Dat gebruik werd na de Tweede Wereldoorlog 
overgenomen door drum majors van marching-
bands, die met hun dirigeerstok twirls uitvoerden. 
Zo ontstonden ook de majorettegroepen die 
marcherend en in danspassen op muziek van 
het fanfarekorps jongleerden met hun baton. 
Vandaar dus de link met de muziekwereld. Vanaf 
1975 ontwikkelde twirling in Nederland zich 
echter steeds meer tot een sport. Terwijl de 
bewegingen bij majorettes meer gebaseerd zijn 
op dansvormen en exerceren, is twirlen meer een 
combinatie van ritmische gymnastiek en turnen. 
Steeds meer twirlafdelingen maakten zich los van 
muziekverenigingen om als zelfstandige vereni-
gingen te opereren. De relatie met de muziekwe-

reld vervaagde daardoor in de loop van de jaren 
steeds verder. Waarom twirl een onderdeel is van 
de KNMO en niet als sportbond valt onder de 
sportkoepel NOC*NSF is voor veel beoefenaars 
een raadsel. Coach Caroline Meijvogel: “Inspira-
tion was destijds een onderdeel van muziekver-

eniging Sint Cecilia uit 
Voorhout. Het doel 
van de muziekvereni-
ging was om muziek en 
plezier te maken. Bij de 
twirlers ging het echter 
om topsport. Omdat 
we niet meer dezelfde 
doelen nastreefden, 

‘ Twirlen is een sport die 
altijd interessant blijft’
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zijn we uit elkaar gegaan.” Caroline legt uit dat 
Inspiration desondanks nog steeds gezien wordt 
als een culturele vereniging. “We hebben diverse 
keren Europese en Nederlandse titels gewonnen. 
Toch kwamen we bij de gemeente nooit in aan-
merking voor een nominatie als sportploeg van 
het jaar. Dat komt omdat we onder cultuur vallen. 
Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor twir-
lverenigingen uit andere gemeenten. Ook in de 
krant staan berichten over successen van twirlers 
op de cultuurpagina en niet in het sportkatern.” 
De rangschikking onder de cultuursector heeft 
volgens Caroline ook voor de individuele sporter 
nadelen. “Twirlers krijgen niet de faciliteiten 
waar andere topsporters wel gebruik van kunnen 
maken. Zo krijgen onze leden veel minder vlug 
vrijstelling van school om bijvoorbeeld deel te 
nemen aan een Europees kampioenschap. Ook 
is het veel lastiger om als culturele vereniging 
sponsoren aan te trekken.”

Terwijl we gezellig doorbabbelen komt het 
einde van de carrière van Kirsten Thijsse akelig 
dichtbij. Haar solo-optreden in de Super-X-Strut 
Senior Kampioensklasse heeft ze inmiddels ach-
ter de rug. Nog twee keer moet ze de vloer op. In 
de klasse Solo Dance Twirl en met het team van 
Inspiration. Dan zit het leven als twirler er na 
achttien intensieve jaren op. “Het zal straks best 
zwaar vallen om afscheid te nemen”, voorspelt ze. 
“Maar ik blijf wel nog als trainster actief. Ik vind 
het leuk om alles wat ik heb meegemaakt over 
te brengen op leerlingen. Ook ben ik van plan 
om me te gaan toeleggen op jureren. Want dit 
wereldje helemaal loslaten, kan ik niet.”

We verlaten de wedstrijdarena en gaan op zoek 
naar Conny van Walraven. Zij is voorzitter van de 
National Baton Twirling Association (NBTA). 
Deze organisatie is als kerngroep verbonden aan 
de KNMO. Conny grijpt de nationale kampi-

oenschappen aan om een praatje te maken met 
de verenigingen. Ze wil horen wat er leeft in 
het veld. Tja, want hoe gaat het eigenlijk met 
de twirlsector in Nederland? Hoe is het met de 
aanwas van nieuwe leden gesteld? Is de sport 
populair bij de jeugd? Conny: “De twirlsport 
in ons land staat er nog goed voor. Het ledental 
blijft vrij stabiel. Er valt wel eens een vereniging 
af, maar zo nu en dan komt in een andere plaats 
er weer een club bij. De verenigingen merken 
wel dat het aanbod aan sportverenigingen groot 
is waardoor de jeugd meer te kiezen heeft. Ook 
wisselen kinderen vlugger van sport zonder een 

langdurig lidmaatschap aan te gaan. Verenigin-
gen moeten er hard voor werken om aanwas 
te krijgen. Tijdens mijn praatje met de vereni-
gingen heb ik al diverse goede tips gehoord om 
leden te werven. Zoals het uitgeven van een ver-
enigingsfolder bij de uitreiking van het zwemdi-
ploma. Kinderen kiezen na het behalen van het 
zwemdiploma vaak een andere sport. Het is dus 
een goed moment om je dan als twirlvereniging 
te presenteren.”

Ook op de internationale ladder neemt 
Nederland volgens Conny van Walraven nog 

‘ Verenigingen 
dringen steeds 
vaker aan op 
zelfstandigheid 
van de NBTA’

MAJORETTE/TWIRL REPORTAGE
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steeds een prominente plek in. “Nederland 
staat in Europa meestal bovenaan de ranglijst. 
Daar zijn we natuurlijk trots op. Op wereld-
niveau ligt dat iets anders. Dan is Amerika de 
topper. De NBTA werkt er hard aan om de 
stijgende lijn vast te houden. Via onze Twirl 
Academy bieden we workshops en trainings-
dagen aan. Deze activiteiten staan open voor 
alle niveaus, dus van beginner tot advan-
cer. Hiervoor nodigen we zowel Europese 
als Amerikaanse docenten uit om nieuwe 
technieken aan te leren. Daarnaast is er altijd 
een dansdocent aanwezig om de houding te 
verbeteren en nieuwe danservaringen op te 
laten doen. Voor de bijscholing van coaches 
houden we speciale kaderdagen.”

De samenvoeging van de beide landelijke muziek-
organisaties en daarmee gepaard gaande herstruc-
turering van de amateurmuzieksector heeft ook 
gevolgen gehad voor de twirlsector. Conny maakt 
uit de gesprekken met de twirlverenigingen op 
dat deze vernieuwing voor veel onduidelijkheden 
heeft gezorgd. Ook voelen veel clubs zich niet 
thuis in de nieuwe organisatie. “Veel twirlvereni-
gingen hebben geen idee hoe de structuur van de 
KNMO in elkaar steekt. Voor hun gevoel zijn ze 
lid van de NBTA. Ook hebben ze nagenoeg geen 
contact met de provinciale bonden. Het algemeen 
beeld heerst dat de bonden er alleen voor de 
muziekverenigingen zijn. Tijdens bondsvergade-
ringen komt twirl nagenoeg niet aan bod. Voor 
veel twirlverenigingen is dat een reden om geen 

bondsvergaderingen meer te bezoeken. Ondui-
delijkheid is er ook over het bestaan van twee 
kerngroepen met ieder hun eigen Nederlandse 
kampioenschappen. Twirlers willen graag aan 
veel wedstrijden deelnemen. Wie ze organiseert, 
maakt hen niet uit.”

Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke 
subsidies waren twirlverenigingen enkele jaren 
geleden beter af als onderdeel van de cultuursec-
tor. Omdat veel gemeenten beknibbelen op cul-
tuur gaat die vlieger in veel gevallen echter niet 
meer op. Dat heeft de positie van de twirlsector 
in een ander perspectief geplaatst. Conny van 
Walraven denkt dan ook dat de twirlsport zich 
momenteel beter zou kunnen ontwikkelen als 
onderdeel van een sportkoepel. “Bij de start van 
de nieuwe organisatie kregen we de indruk dat 
het goed zou zijn om bij de KNMO te blijven. 
Het zou niet alleen financieel beter uitpakken 
voor twirlend Nederland, maar ook duidelijker 
worden. Helaas blijkt de praktijk anders te zijn. 
De verenigingen dringen steeds vaker aan op 
zelfstandigheid van de NBTA. Ze betalen contri-
butie aan de bonden en zien er voor de twirlers 
weinig tot niets van terug. Toetreding tot een 
sportbond zou ook voor een betere internatio-
nale aansluiting zorgen. Het opent de deur naar 
samenwerking met de wereldbonden World 
Baton Twirling Federation en World Federation 
of National Baton Twirling Associations. Deze 
beide organisaties zijn verenigd in de Internatio-
nal Baton Twirling Federation die er naar streeft 
om twirl ooit op de Olympische Spelen te laten 
uitkomen. Aan die olympische droom willen 
ook wij ons graag vasthouden.” 

Voor de uitslag zie de aparte uitslagenpagina 

elders in deze uitgave.
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In een grijs verleden begeleidde Crescendo de 
gemeentezang in de Zuiderkerk van Drachten. 
De kerk beschikte destijds nog niet over een 
orgel. Elke zondag trad de fanfare twee keer aan 
om de diensten op te luisteren. Met name bij het 
kerkelijke volksdeel was Crescendo een begrip. 
Maar ook buiten de lokale kring van kerkgangers 
bouwde Crescendo een reputatie op. Vanwege 
de aansprekende koraalmuziek was het orkest 
regelmatig te horen in radioprogramma’s van 
de NCRV. Onder leiding van dirigenten zoals 
Rimmert Kuiken en Piebe Bakker leverden ook 
concoursdeelnames een aaneenschakeling van 
successen op. Na bijna tachtig jaar als fanfare 
door het leven te zijn gegaan, maakte Crescendo 
in 1995 onder dirigent Klaas van der Woude 
de overstap naar de harmoniebezetting. Een 

moeilijk besluit dat na enkele aanloopproble-
men uiteindelijk goed uitpakte. Crescendo telt 
momenteel 110 leden, verdeeld over drie orkes-
ten. “Crescendo is ondanks haar hoge leeftijd 
een jonge vereniging”, zegt voorzitter Elly Kieft. 
“Ongeveer 45 procent van onze leden is jonger 
dan 18 jaar. We verkeren in de luxepositie dat we 
over aanwas niet te klagen hebben. Naast het sa-
men musiceren zorgen we met spelmiddagen en 
-avonden, een barbecue en een studieweekend 
met verkleedpartijen ook voor tal van neven-
activiteiten. Onze deelname aan het jaarlijkse 
muziekfestival op Schiermonnikoog met allerlei 
door onszelf georganiseerde activiteiten roept 
ook bij oudere leden veel herinneringen op.”
Elly vervolgt: “De vereniging heeft binnen de ge-
meenschap van Drachten altijd een belangrijke 

plaats ingenomen. De aard is in de loop van die 
honderd jaar natuurlijk wel veranderd. Een mooi 
voorbeeld van hoe CMV Crescendo zich nu in 
Drachten manifesteert, was het nieuwjaarscon-
cert in De Lawei. Een aansprekend concert voor 
een breed samengesteld en enthousiast publiek 
in een uitverkochte zaal. Het voor ieder kind, 
ongeacht de achtergrond, mogelijk maken om in 
orkestverband een muziekinstrument te bespe-
len, is nog steeds onze belangrijkste taak.”

Toch is het wensenlijstje van Crescendo nog niet 
helemaal afgevinkt. De vereniging oefent mo-
menteel in een gehuurd voormalig bankgebouw. 
Het ontbreken van een eigen oefenruimte wordt 
gezien als een gemis. “Het probleem is vooral dat 
we een ruimte nodig hebben die qua akoestiek 
en opslag aan bepaalde eisen moet voldoen. 
Dit, in combinatie met de beperkte financiële 
middelen, maakt het lastig een geschikte vaste 
ruimte te vinden.”

Crescendo heeft voor de viering van het 
eeuwfeest een ambitieus feestprogramma 
samengesteld met activiteiten verdeeld over 
het hele jaar. De komende maanden staan nog 
een workshopdag in het asielzoekerscentrum 
in Drachten (maart-juni), een concert met de 
Groningse feestband Diep Triest (zaterdag 23 
april), het verzorgen van het galaconcert tijdens 
de Dutch Open Brass Band Championships 
(10 juni) en een reünie gecombineerd met een 
jubileumconcert met Karin Bloemen (zaterdag 
12 november) op het programma. Informatie: 
www.crescendodrachten.nl. 

Veel Friese fanfares stapten in de loop van de jaren over naar de brassbandbezet-

ting. De christelijke muziekvereniging Crescendo uit Drachten vormt daar een uit-

zondering op. Bij gebrek aan bugelspelers koos de vereniging voor een vervolg als 

harmonie. Voor de viering van het honderdjarig bestaan pakt Crescendo stevig uit.

TEKST: ONZE REDACTIE

Crescendo: van de 
kerk naar het theater 
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Vier jaar, dat is niet Adams’ gebruikelijke tijd 
voor het realiseren van een blaasinstrument. De 
c-trompet was volgens Miel echter een moeilijke 
opgave. “De stemming en intonatie zijn gevaar-
lijke gebieden. Ook de projectie heeft meer aan-
dacht nodig dan bij een normale bes-trompet.” 
In totaal biedt Adams tien verschillende soorten 
bes-trompetten, waarmee de Ittervoortse on-
derneming in de wereld van jazz en pop al goed 
vertegenwoordigd is. Door het missen van een 
c-gestemde variant had het bedrijf geen volledig 
antwoord op de vraag van de klassieke speler. 
Daar is nu verandering in gebracht. 

Samenwerking
Maar hoe weet Adams welke behoeften er leven 
in de muziekwereld? Miel vertelt over de nauwe 
samenwerking met muzikanten. Zowel voor de 
inbreng als de uitwerking van nieuwe ideeën 
maakt hij gebruik van de kennis  van ervarings-
deskundigen. Vaak zijn dit klanten die door an-
dere redenen bij het bedrijf zijn gekomen. “Deze 
mensen leer je kennen. Dan kom je erachter of 
het een geschikte partner is”, vertelt Miel. Vol-
gens hem vinden veel mensen het moeilijk om 
echt eerlijk te zijn. “Men wil over het algemeen 
graag aardig gevonden worden en niet negatief 
overkomen. Wij hebben juist kritiek nodig om 
ons product te verbeteren.” 

Persoonlijk bedrijf
Om aan te geven hoe persoonlijk de banden zijn 
tussen Miel en de muzikanten, vertelt hij over 
Christian Scott, een bekende Amerikaanse trom-
petspeler. “We spreken elkaar zeker één keer in 

De periode tussen de geboorte en de acceptatie van de c-trompet van instru-

mentenfabrikant Adams heeft in totaal vier jaar geduurd. Miel Adams gaat over 

de ontwikkeling van nieuwe blaasinstrumenten en is trots op zijn ‘kindje’. “Het is 

leuk om te zien hoe iets wat jij maakt, verandert naar een geliefd instrument.”

TEKST: IRIS SAVENIJE

De ontdekking van  
een koperblazer

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK

40



de drie weken. ’s Nachts word ik wel eens wakker 
gebeld omdat hij een nieuw instrument heeft 
ontworpen”, vertelt hij lachend. Adams is een 
groot bedrijf, maar Miel blijft benadrukken hoe 
belangrijk een persoonlijke benadering is. “Bij 
Adams zullen we er alles aan doen om toch dat 
één op één gesprek aan te gaan. Dat maakt ons 
uitzonderlijk; mensen voelen zich hier thuis.”

Zelf ontwerpen
Miel: “Voor Christian Scott bouw ik al zijn 
instrumenten. Ik ben ook snel geneigd om mee 
te gaan met zijn exotische ideeën. Het is leuk om 
iets unieks te maken.” De ontwerper legt uit dat 
in de wereld van de instrumentenbouw iedereen 
elkaar kopieert. “Soms komt een muzikant met 
een zelfgemaakt ontwerp en dan denk je: dat 
gaat echt niet werken. Maar als je nooit tijd en 
energie steekt in deze ideeën, maak je ook nooit 
iets nieuws.” Om deze reden probeert Adams 
het zelf ontwerpen te stimuleren door het Build 
Your Own-concept toegankelijker  te maken 
voor het grote publiek. “Iets wat uiteindelijk niet 
goed is, is geen verloren tijd: het is een uitkomst 
die je weg kunt strepen.”

100% Handgemaakt
Grotere bedrijven staan over het algemeen 
bekend als onpersoonlijk. Daarnaast is ook 
het ambachtelijke aspect vaak ver te zoeken. 
“Bedrijven die instrumenten fabriceren, kopen 
meestal overal verschillende delen en zetten het 
vervolgens zelf in elkaar. Wij maken alles nog 
met de hand”, legt Miel uit. De productie van het 
bedrijf gaat echter omhoog en dat betekent dat 
er ook steeds meer handen nodig zijn. Er worden 

daarom meer mensen aangenomen die intern 
worden getraind. Ook wordt er daar waar kan 
machinale hulp ingeschakeld. “In een ventiel-
huis moeten gaten worden geboord. Voorheen 
deden we dit met een handboor. Nu met een 
computergestuurde boor. Dit doet niks af aan 
het handwerk, maar zorgt er wel voor dat de klus 
sneller en preciezer geklaard wordt.” 

In de toekomst
Nu de c-trompet verlost is van haar kinderziek-
tes, is het tijd voor een nieuw project. “We krij-
gen heel vaak de vraag wanneer we nou eens met 

de trombone beginnen. De trombone sluit mooi 
aan bij ons huidige assortiment. Ik denk dat we 
binnenkort daarmee aan de slag gaan.” Het be-
drijf is tevens bezig met het verder ontwikkelen 
van de zeskwart-tuba en het efficiënter maken 
van de bes-trompet en de piccolo. De bes-trom-
pet? Maar deze heeft Adams toch al in tien 
soorten? “Vrijwel ieder muziekgenre gebruikt 
een ander soort trompet. Past het instrument bij 
pop, dan vaak niet bij klassiek. Natuurlijk zijn er 
ook popspelers die op een klassiek ontwikkeld 
instrument spelen, maar dat is niet gebruikelijk.” 
Ook per land zijn de blazers net weer wat anders. 
“In Frankrijk zoeken ze bijvoorbeeld een heel 
ander soort instrument dan in Amerika.”

Adams
Adams is opgericht door de oom van Miel, 
André Adams, in 1970. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste fabri-
kanten van slagwerk- en koperblaasinstrumen-
ten. Op dit moment worden daar instrumenten 
ontworpen, gerepareerd, gemaakt en verkocht. 
Adams is een echt familiebedrijf. “Iedereen van 
de familie Adams zit in de muziek.” Vroeger 
heeft Miel zelf instrumenten bespeeld, maar 
hij bleek toch meer interesse te hebben in het 
technische aspect dan in het zelf muziek maken. 
Nu ontwerpt hij en wanneer één van zijn ideeën 
succesvol wordt, is hij dolgelukkig. Dit heeft 
natuurlijk ook een keerzijde: “Als ik een instru-
ment zie van Adams dat slecht behandeld is, doet 
dat toch ook een beetje pijn.” 
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We kennen allemaal The Passion. De moderne 
verbeelding van het lijdensverhaal van Jezus is 
een waar kijkcijferkanon. Muziekvereniging Ons 
Genoegen uit het Overijsselse Heino zet zondag 
20 maart onder de noemer Passion Heino een 
lokale versie van het passieverhaal op touw. Ons 
Genoegen onderging de laatste jaren een succes-
volle metamorfose. Daarbij maakte het orkest de 
transformatie van marcherend tot zittend orkest. 
Bij concerten zoekt de vereniging telkens de 
samenwerking met andere kunstuitingen. Naast 
luistermuziek bevat elk concert nummers die 
het publiek kan meezingen. Sindsdien trekken 
concerten een breder publiek en is de beleving 
bij de concertbezoekers groter. Zo ontstond het 
idee voor een nog grotere interactieve uitdaging: 
Passion Heino. Drie lokale koren, plaatselijke vo-
cale en instrumentale solisten, een kruisbouwer, 
vertellers en schrijvers stonden in de rij om mee 
te doen. Ook de beide kerken in het dorp stellen 
zich open voor dit project. Via Scouting Heino 
speelt ook de jeugd een belangrijke rol. Na een 
stille tocht met een groot verlicht kruis door de 
winkelstraat gaat het richting PKN Kerk waar de 
gepassioneerde instrumentale en vocale opening 
plaatsvindt. Daarna gaat de stoet naar de RK 
Kerk, zo’n 150 meter verderop. Onderweg zijn 
er meerdere vertelmomenten, toneelacts en 
optredens van koren, solisten en een instrumen-
taal ensemble. Het muzikale repertoire vermeldt 
onder andere nummers zoals Ouverture Jesus 

Christ Superstar (Andrew Lloyd Webber), Alles 
is liefde (Bløf ), Laat me (Ramses Shaffy), De 
zee (Trijntje Oosterhuis), Mag ik dan bij jou? 
(Claudia de Breij), Sorry (Kyteman) en Iedereen 
is van de wereld (The Scene). Met een finale van 
een half uur in de RK Kerk door orkest, koren 
en solisten wordt het evenement afgesloten. Een 
werkgroep is volop in de weer om het spektakel 
met podia, geluidsversterking, live beeldregistra-
tie, projectie op schermen, speciale lichteffecten 
langs het traject en in gebouwen een profes-

sionele uitstraling te geven. Informatie: www.
passionheino.nl. 

Totaalbeleving
Op de grens van Brazilië en Argentinië ligt het 
paradijs Panambí, één van de laatste ongerepte 
natuurgebieden waar mens, dier en plantenrijk 
in volledige harmonie met elkaar samenleven. 
De prachtige natuur in dit gebied inspireerde de 
Argentijnse componist Alberto Ginastera tot het 
componeren van het ballet Panambí. Arrangeur 

Cross-overs, multidisciplinaire concerten, premières, theatraal-muzikale voorstel-

lingen, optredens met instrumentale en vocale solisten. Het voorjaar inspireert de 

amateurmuziekwereld tot frisse artistieke initiatieven. Dat blijkt uit de vele tientallen 

concertaankondigingen die de redactie van Klankwijzer ontving. We pikken er 

enkele bijzondere evenementen uit. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: KIM ROUFS (LIMBURGS JEUGDORKEST) - ARCHIEF ONS GENOEGEN - NIEUW GELUID

Lente zorgt voor 
 frisse ideeën

Het Limburgs Jeugdorkest brengt een ode aan de gesneuvelde soldaten in de Tweede Wereldoorlog. 
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Roger Niese maakte hiervan een transcriptie 
voor symfonisch blaasorkest. Op 1, 2 en 3 april 
brengt het Haagse projectorkest Nieuw Geluid 
deze bewerking in Theater De Nieuwe Regentes 
op een bijzondere manier in première. Voor het 
creëren van een totaalbeleving wordt het theater 
getransformeerd tot een Zuid-Amerikaanse 
jungle. Het publiek gaat in kleine groepen voor 
en achter de schermen van De Nieuwe Regentes 
onder leiding van een ervaren gids op expeditie. 
Tijdens de jungletocht op weg naar het para-
dijs Panambí wordt de bezoeker verrast door 
een verscheidenheid aan bijzondere muzikaal 
theatrale acts. Nieuw Geluid heeft hiervoor 
op de natuur geïnspireerde klassieke muziek 
bewerkt voor bijzondere cross-overs met andere 
podiumkunsten zoals dans, toneel, beeld en 
soundscape. De muzikanten zullen niet alleen 
musiceren maar ook acteren, improviseren, 
componeren, arrangeren en dansen. Uiteindelijk 
komen alle expeditiegroepen samen op de grote 
open plek in het hart van de jungle: Panambí. 
Daar brengt de volledige cast de gelijknamige 
compositie in première. Informatie: www.
nieuw-geluid.nl.

Heroïsch gevecht 
De benaming De Hel van ’63 laat bij oudere 
sportliefhebbers de bellen rinkelen. Het is een 
verwijzing naar de twaalfde Elfstedentocht. 
Het jaar dat Reinier Paping onder erbarmelijke 
weersomstandigheden de loodzware schaats-
klassieker over de Friese waterwegen won. Het 
heroïsche gevecht tussen de sporter en de natuu-
relementen inspireerde Hendrik de Boer tot een 
concertino voor euphonium en fanfareorkest. 

De Hel van ’63 gaat donderdag 24 maart in de 
gehoorzaal van de Rinkelbom te Heerenveen in 
première. Euphoniumsolist Robbert Vos en de 
christelijke muziekvereniging Eendracht Maakt 

Macht Oudega (SWF) nemen de luisteraar 
mee op een barre tocht langs bevroren sneeuw-
landschappen en verraderlijke ijsvlakten. Door 
gebruik te maken van een aantal verrassende 
audiovisuele aspecten wordt de compositie een 
enerverende muzikale herbeleving van de zwaar-

ste Elfstedentocht ooit. Rondom de première 
van De Hel van ‘63 is een aantal passende com-
posities geprogrammeerd. Klankkunstenaar en 
bioloog Sytze Pruiksma verleent medewerking 
met een muzikale reis door het Friese weide-
landschap en laat het publiek kennismaken 
met de schoonheid hiervan. Informatie: www.
hendrikdeboermusic.com.  

Muzikale ode
Het Limburgs Jeugdorkest is altijd op zoek naar 
gelegenheden om nieuw publiek aan te boren. 
Zo’n kans doet zich zondag 17 april (14.00 uur) 
voor in Theater Forum in Sittard. Daar gaat de 
documentaire Ageless Friends van filmmaker 
Marijn Poels in première. Ageless Friends (Tijd-
loze vrienden) vertelt het intieme verhaal over 
Heerlenaar Maarten Vossen die op dertienjarige 
leeftijd een graf adopteerde op de Amerikaan-
se begraafplaats Margraten. Hij startte zowel 
in Nederland als in West Virginia (USA) een 
zoektocht naar P.F.C. James E. Wickline. Het 
onderzoek bracht Vossen niet alleen dichter bij 
het verhaal achter één van de 8300 kruisen. Het 

laat ook zien hoe het respect voor 
de soldaten die vochten voor onze 
vrijheid, zeventig jaar na de bevrij-
ding nog steeds doorleeft in het 
hart van een Limburgse adoptant. 
Poels ontving voor zijn productie 
een Amerikaanse onderscheiding. 
Voorafgaand aan de filmpremière 
brengt het Limburgs Jeugdorkest 
een muzikale ode ter nagedachtenis 
aan alle gesneuvelden. Met onder 
meer het hoofdthema uit Soldaat 
van Oranje (Rogier van Otterloo), 
Hymn To The Fallen ( John Wil-

liams), de symfonische suite Band of Brothers 
(Michael Kamen), Finale from Symphony No. 5 
(Dmitri Shostakovich en El toque de queda uit 
Tormenta Del Desierto (Ferrer Ferran) put het 
orkest uit het uitgebreide repertoire dat op het 
thema oorlog en vrede is geïnspireerd.  

Het publiek gaat  
in kleine groepen  
op expeditie

Projectorkest Nieuw Geluid treedt regelmatig buiten de gebaande paden. 

Ons Genoegen Heino bereidt zich voor op Passion Heino.
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topkwaliteit arrangementen

artiestcontracten tegen de scherpste prijs (boek bij de 
bron!)

rechtenvrij promotiemateriaal

de totale muzikale coördinatie tussen u als 
opdrachtgever, de artiest en management 

optioneel extoptioneel extra licht- & geluid via onze betrouwbare 
partners

Nieuw in Nederland:

HaFaProducties is een samenwerking tussen 
Arrangeren.com en boekingskantoor BURO2010.

HaFaProducties verzorgt het totaalpakket bij het boeken 
van een artiest voor Uw orkest, inclusief:

De totale coördinatie bieden wij gratis aan als service.

Voor meer informatie: www.hafaproducties.nl

reparatiestudiowim

Specialist in reparatie,  
onderhoud, revisie en  
schadeherstel van klarinetten,  
dwarsfluiten en saxofoons.

Kielakker 71
7972 AE Havelte (Dr.)
Tel. 06-487 311 67
info@reparatiestudiowim.nl
www.reparatiestudiowim.nl 
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Magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland.

Wilt u adverteren in Klankwijzer neem dan voor 

de mogelijkheden contact op met:

Coen Broers

Tel. 040-8447644 of e-mail: c.broers@bcm.nl



Dertien kilo weegt zijn bastuba. Ga er maar 
eens aan staan. Een jonge vent in de kracht van 
zijn leven heeft er al een zware dobber aan. Laat 
staan als je 85 jaar  bent en de tand des tijds toch 
langzaam begint te knagen. Voor Jeu van Oerle 
is dat geen reden om het logge gevaarte aan de 
wilgen te hangen. Als erkend knutselaar bedacht 
de muzikant van Rothem’s Harmonie allerlei 
hulpmiddelen om zijn loodzware instrument 
makkelijker te kunnen hanteren. “Zolang je in 
goede gezondheid verkeert, kun je deze hobby 
met wat eenvoudige aanpassingen nog tot op 
hoge leeftijd beoefenen”, is de boodschap van 
Jeu van Oerle. Tijdens de repetities en concer-
tuitvoeringen zit Van Oerle op een aangepaste 
stoel. Daarop heeft hij een afneembare beugel 
gemonteerd waarop de bas kan steunen. Het 

hulpstuk is zodanig afgesteld dat het instrument 
op mond- en handhoogte komt te staan. Voor 
de dirigent heeft hij een headset met microfoon 
verbonden met een luidsprekerinstallatie zodat 
muzikanten met gehoorklachten zijn aanwijzin-
gen beter kunnen volgen. De geluidsinstallatie 
heeft hij ingebouwd in een 
makkelijk verplaatsbare kast 
op wieltjes. Ook voor het ver-
plaatsen van zijn tuba fröbelde 
hij een karretje in elkaar. Jeu 
van Oerle hoopt met zijn 
uitvindingen alle musicerende 
generatiegenoten in Neder-
land te inspireren om het 
instrument niet te vlug aan de 
kant te leggen.  

  

Met muziek maken kun je doorgaan tot op hoge leeftijd. Zeker als je 
zo vindingrijk bent als Jeu van Oerle uit Meerssen.

TEKST: ONZE REDACTIE •  FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES 

Muziek maken tot in lengte van dagen

ALGEMEEN NIEUWS
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Erg bekend is het Nederlandse vermogens-
fonds Kansfonds niet in de wereld van de ama-
teurmuziek. De recente naamswijziging brengt 
daar mogelijk verandering in. Vanaf 1 januari 
heet het SkanFonds Kansfonds (zie kader). Het 
fonds werd 58 jaar geleden opgericht onder de 
naam Katholieke Noden Stichting. Geven om 
een ander is en blijft het motto. Het fonds helpt 
lokale initiatieven waarin mensen omzien naar 
de kwetsbare medemens, op weg. 

Senior projectadviseur Janneke Hazelhoff en 
haar collega’s ontvingen in 2014 zo’n 1200 
aanvragen van uiteenlopende organisaties uit 
het hele land. “Dat zijn doorgaans projecten 
van organisaties op het gebied van welzijn en 
zorg, veelal burgerinitiatieven en buurtvereni-
gingen”, vertelt ze. Bijvoorbeeld projecten die 
als doelstelling hebben om zwerfjongeren te 
ondersteunen, senioren te beschermen tegen 

dreigende vereenzaming of mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. “Of 
dat nu gebeurt met kookcursussen, scholings-
activiteiten of bewegingsactiviteiten, het gaat 
ons om het resultaat voor de deelnemers.” 
Er komen weinig projectaanvragen uit de 
amateurkunst voorbij. En dat is eigenlijk 
best vreemd. Want samen muziek maken in 

verenigingsverband is naast een artistieke ook 
een sociale activiteit. In de harmonie, fanfare 
of slagwerkgroep oefenen jong en oud samen 
hun hobby uit, ongeacht maatschappelijke 
status of achtergrond. Meedoen in een groep 
of vereniging maakt immers dat je ergens bij 
hoort, dat je gezien, gekend en (zelfs letter-
lijk) gehoord wordt. 

Voor fondsenwerving richten muziekverenigingen zich doorgaans op vermogens-

fondsen met een culturele inslag. Kansfonds honoreert aanvragen vanuit een 

sociaal perspectief. In 2014 werden 566 initiatieven mogelijk gemaakt voor een 

totaalbedrag van bijna 10 miljoen euro. Muziek in de strijd tegen vereenzaming 

en uitsluiting; een nieuwe kijk op fondsenwerving waar slagwerkgroep Drum-

beatz uit Tegelen over kan meepraten. 
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Kansfonds helpt vanuit 
sociaal perspectief

Kansfonds keert bij 
10 miljoen euro uit
Kansfonds (toen nog Skanfonds) honoreerde 

in 2014 566 projecten voor een totaal bedrag 

van 9.921.263 euro. De gemiddelde bijdrage 

was 17.529 euro. De hoogste uitkering bedroeg 

189.450 euro. De laagste 260 euro. 

Kansfonds steunt onder andere het instrumentendepot van het Leerorkest Amsterdam.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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Culturele projecten die zich ten doel stellen 
om groepen kwetsbare mensen nieuw perspec-
tief te bieden, zijn in principe kansrijk om in 
aanmerking te komen voor financiële onder-
steuning vanuit Kansfonds. Toch komen ze nog 
weinig binnen bij Kansfonds. “Soms hebben we 

te maken met een aanvraag van een kunste-
naar die van een kunstzinnig project uit eigen 
ervaring de meerwaarde ziet voor een ander. 
Bijvoorbeeld omdat hij of zij merkt dat zijn 
eigen oma positief reageert op een activiteit.” 
De kunst staat dan in dienst van het eindresul-
taat en is geen doel op zich. “Ja, dat is voor ons 
het belangrijkste criterium”, licht Janneke toe. 
“Het gaat ons bij culturele projecten, dus ook 
bij muziekprojecten, niet om de muziek zelf, 
om het niveau van een orkest of om een mooi 
muzikaal eindresultaat. We vragen ons vooral af 
of een project mensen sterker maakt, meer zelf-
vertrouwen geeft of uit hun isolement haalt.” 
Verder let Kansfonds ook op de borging van 
het effect van een eenmalig project. “Het liefst 
zien we dat activiteiten die wij ondersteund 
hebben na afloop overgenomen worden door 
andere instanties of vrijwilligers.”  
  
Het initiatief tot dit type projecten ontstaat 
vaak aan de keukentafel, in de buurt of in het 
wijkcentrum. Daar waar het sociaal probleem 
gesignaleerd wordt. “Vaak zijn het vrijwilligers 
die zich willen inzetten voor projecten. Het is 
voor de meesten al lastig genoeg om een idee 
goed op papier te krijgen.” Op landelijk niveau 
ondersteunt Kansfonds onder andere het instru-
mentendepot van het Leerorkest Amsterdam. 
“Daar zijn ook wel andere landelijke fondsen 
bij betrokken. We ondersteunen dit project met 
name omdat het depot zelf activering en vrijwil-
ligerswerk biedt aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt”, aldus Janneke Hazelhoff. 
 
Voor het oprichten van een G-groep ontving de 
slagwerkgroep Drumbeatz uit Tegelen een bijdra-
ge uit Kansfonds. Voorzitter Geert Vervoort: “We 
hebben gemerkt dat kinderen en jongeren met 

een beperking graag in de weer zijn met slagwerk. 
In onze G-groep willen we ze de kans geven om 
daar samen plezier aan te beleven en gaandeweg 
diverse instrumenten te leren spelen. Ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Maar ja, ons instrumenta-
rium voorzag er niet in. Daarom hebben we een 

aanvraag gedaan bij Kansfonds.”  
De procedure verliep volgens Vervoort vrij vlot. 
“We hebben eerst de snelscan doorlopen. Toen 
bleek dat we een kansrijk project hadden, hebben 
we alle benodigde formulieren en bijlagen opge-
stuurd. Binnen een paar weken al hadden we po-
sitief bericht en werd er 1.400 euro overgemaakt 
op onze rekening.” Vrijdag 23 oktober 2015 
ging de G-groep van start met vier enthousiaste 
deelnemers en de hulp van drie verenigingsvrij-
willigers. Met kinderchampagne en chips vierden 
zij de start van de G-groep Drumbeatz. Vervoort: 
“Al snel bleek dat de leden van de G-groep een 
behoorlijk partijtje kunnen slaan. De meeste 

leden hadden thuis al een beetje geoefend op 
potten, pannen, emmers of een trommel. Na wat 
ritmische oefeningen op basedrum, snaredrum, 
tenordrums, percussie- en effectinstrumenten 
werd er al een echte samba ingestudeerd. Het 
was één groot feest.” De G-groep van Drumbeatz 
Tegelen komt elke maand bij elkaar. 

‘ We vragen ons vooral af of 
een project mensen sterker 
maakt’

Van Skanfonds naar 
Kansfonds 
Skanfonds heet vanaf 1 januari 2016 Kansfonds. 

“Alleen de volgorde van de letters is veranderd, 

maar zo is het een naam die iedereen goed kan 

onthouden en toch vertrouwd is”, vertelt Jojanne-

ke Nieuwenhuis, communicatiemedewerker van 

Kansfonds. De wijziging van de naam markeert 

een nieuw tijdperk. “We willen nadrukkelijker 

profileren waar we voor staan en hoe we naar de 

samenleving kijken.” Het lijnenspel van de hoofd-

letter K in het logo herbergt deze symboliek: op 

het punt waar de drie lijnen (het fonds, de gever 

en de ontvanger) samenkomen, wordt een drie-

hoek zichtbaar. Deze driehoek symboliseert een 

lichtpunt en een punt van reflectie. Het is ook het 

symbool van de heilige drie-eenheid en refereert 

daarmee aan de inspiratiebron van Kansfonds: 

het katholiek sociaal denken. Meer informatie over 

Kansfonds en het aanvragen van subsidies: www.

kansfonds.nl. 

De G-groep van Drumbeatz Tegelen kon van start dankzij een bijdrage van Kansfonds.
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Componist Ed de Boer raakte in de jaren tachtig 
in de ban van Armeense volksmuziek. “Ik ver-
zamelde bladmuziek en opnames en noteerde 
een aantal liederen en dansen, meestal van oude 
grammofoonplaten”, licht de componist toe. On-
der zijn pseudoniem Alexander Comitas begon 
hij composities te schrijven die sterk beïnvloed 
waren door Armeense volksmuziek. Zijn Ar-
meense Rapsodie no. 3 is zaterdag 9 april tijdens 
de ONFK in Drachten het verplichte werk in de 
eerste divisie. “Het werk is gebaseerd op twee 
volksliedmelodieën, een danswijsje en een lied 
van een in Armenië beroemde rondreizende 
troubadour”, verklaart de componist. “Na de 
opening met een middeleeuwse klaagzang klinkt 
een dansmelodie in 6/8 maat, gevolgd door het 
lied Insj konim ekimi (Ik heb geen dokter nodig) 
van de hand van Sayat-Nova, een Armeense 
bard die leefde in de 18e eeuw.” Bij Emergo uit 
Castricum zijn ze in hun nopjes met de keuze 

voor deze compositie. “Het werk zit technisch, 
muzikaal en harmonisch prachtig in elkaar”, zegt 
dirigent Erik van de Kolk. “De thematieken zijn 
goed gevonden en doordacht opgeschreven. De 
muzikanten moeten er heel hard voor werken. 
Maar dat is met dit werk geen straf. Het is voor 
elke sectie uitdagend.” Van de Kolk vervolgt: 
“Het werk is eigenlijk van de eerste tot de laatste 
maat gevaarlijk lastig. Het is een behoorlijke 
opgave om alles te laten aansluiten en te laten 
klinken.” Van de Kolk verwacht dat het publiek 
de grote winnaar wordt van de strijd in de eerste 
divisie. “Geweldig dat er zoveel mooie orkesten 
in de hoogste divisie uitkomen. Het wordt voor 
de luisteraars een prachtige avond om dit werk 
negen keer te horen.”

De kandidaten in de tweede divisie zetten hun 
tanden in Variations on a Scale. Philip Sparke 
schreef het stuk in opdracht van de christelijke 
muziekvereniging Excelsior uit Schraard bij 
gelegenheid van het negentigjarig jubileum in 
2012. De compositie bestaat uit zes variaties in 
verschillende lengtes, zonder een verbindend 
inhoudelijk thema. In plaats daarvan wordt elke 
variatie gekarakteriseerd door of een melodie 
gebaseerd op de noten van een toonladder of 
een opvallende toonladderfiguur in de bege-
leiding. “Mijn eerste indruk was dat het een 

‘bedacht’ stuk was”, zegt dirigent Michael de 
Graaf na de eerste repetities. “De titel verklaart 
alles over de inhoud. Het zijn variaties op veelal 
dorische toonladders. Maar er zijn ook heel 
mooie passages te beluisteren.” Vooral de vierde 
variatie springt eruit. Volgens de componist 
het hoofddeel dat vraagt om een mooie serene 
uitvoering met solo’s in de hoorn, trompet en 

Bondsconcoursen zijn bedoeld om de muzikale ontwikkeling 

van het orkest tegen het licht te laten houden. Bij kampioens-

wedstrijden gaat het maar om één ding: winnen! Wel zo prettig 

als het verplichte werk dan een beetje in de smaak valt. 38 fan-

fareorkesten bijten zich vast in de testpieces van de Open Ne-

derlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) op 8 en 9 april 

in Drachten. Hoe gaat het er aan toe in de repetitielokalen?

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

ONFK 2016 zet 
38 fanfares op scherp

ONFK in 2017 een 
maand later
De ONFK worden in 2017 een maand later 

gehouden. De reden is dat De Lawei in april niet 

beschikbaar is. De ONFK vinden volgend jaar 

plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei.

Aline Werkman-Schipper: “Goed om weer op 

scherp te staan.”

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING
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altsax. De Graaf is het daarmee eens. “Een prach-
tig deel waar je als luisteraar tot rust komt, maar 
waar je als muzikant je muzikale ei volledig in 
kwijt kunt.” Volgens De Graaf valt Variations bij 
de muzikanten wel in de smaak, hoewel ze er 
een stevige dobber aan hebben. “Het is voor veel 
individuen heel hard thuis studeren om de snelle 
noten in tempo te krijgen. Technisch gezien is 
het echt lastig voor de tweede divisie. De grote 
valkuil is wellicht het uitdiepen van de verschil-
lende karakters van de delen.”
Constantia is in Drachten regelmatig van de partij. 
Het ONFK heeft volgens De Graaf een grote aan-
trekkingskracht op de muzikanten. “Het ONFK 
is niet alleen een ultieme wedstrijd, maar ook een 
heel gezellig evenement. De meeste muzikanten 
blijven eten en zitten ‘s avonds ook in de zaal bij 

de eerste divisie, terwijl ze ’s morgen al geluisterd 
hebben naar de derde divisie. Veel leden kijken er 
lang naar uit.” De Graaf constateert dat Constantia 
na een dipje weer in de lift zit. “We willen graag 
het uiterste uit onszelf halen en laten zien dat we 
in de tweede divisie thuishoren. Als dat lukt op dit 
mooie podium mogen we tevreden zijn.”

Geesten heb je in alle soorten en maten. De 
Vuurgeesten waar Jan Bosveld in zijn gelijknami-
ge compositie uit 1997 over rept, zijn de geesten 
van doden die hun rust niet kunnen vinden en 
daardoor in nachtelijke uren in een vurige vorm 
op aarde ronddwalen. Volgens de volksverhalen 
hadden deze doden zich bij leven schuldig ge-
maakt aan landjepik. Alleen door het terugleg-
gen van de verschoven grenssteen kon hun ziel 
tot rust komen. Maar goed dat we daar tegen-
woordig een Kadaster voor hebben. Vuurgeest 
ofwel Gloeiigen schijnen vaak te zijn waargeno-
men in Oost-Brabant. Hoe komt de muzikale 

‘ Geweldig dat er zoveel   
mooie orkesten in de   
hoogste divisie uitkomen’

Erik van de Kolk: “Een prachtige avond voor 

de luisteraars.”

38 fanfareorkesten betreden het podium van De Lawei in Drachten.
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verklanking van deze zuidelijke overlevering 
binnen bij de nuchtere Friezen van De Bazuin 
uit Augustinusga? “Het orkest moest wel eerst 
wennen aan het klankidioom”, vertelt dirigent 
Jaap Musschenga. “Maar na een paar repetities 
heb ik de indruk dat de muzikanten het stuk met 
veel plezier spelen.” Volgens Musschenga is het 
verplichte werk in de derde divisie niet extreem 
moeilijk maar zijn er voor de negen kandidaten 
ritmisch wel een paar lastige hobbels te nemen. 
“Het is een beeldend stuk met verschillende 
sfeerstemmingen en wisselingen. Als dirigent 
kun je veel keuzes maken in balans en klank-
kleur. Het meest belangrijke bij dit werk is dat 
het muzikale verhaal overtuigend moet zijn.”
Met vijf deelnames behoort De Bazuin onder-
hand tot het meubilair van de ONFK. In 2011 
en 2012 veroverde de fanfare de titel in de vierde 

divisie. Ook nu zijn de verwachtingen weer 
hoog gespannen. “Door intensiever te repeteren 
verbetert het niveau hoorbaar en groeit de groep 
naar elkaar toe. Dat geeft natuurlijk een enorme 
boost om de bokaal te willen winnen. Maar zo 
gemakkelijk is dat niet. De derde divisie is altijd 
een lastige en kwalitatief zeer goede divisie 
met uitstekende orkesten en dirigenten. Onze 
intentie is dan ook om hard te werken, flink te 
studeren en te genieten van de komende perio-
de. Als dat op het podium allemaal samenkomt, 
is onze missie geslaagd.”

Homage, Variations on a Theme in Ancient Style 
van Jan de Haan is de scherprechter in de vierde 
divisie. “Een zeer geschikt werk voor de ONFK”, 
oordeelt Paul van Gils die met Crescendo uit 
Elst-Utrecht aan de bak moet tegen negen 
concurrenten. “Het is zeker geen gemakkelijk 
werk voor de vierde divisie. Alle secties ko-
men aan bod, maar ook het orkest als geheel. 
Verschillende stijlen worden aangesproken. 
Voor de muzikanten is het een stuk dat niet snel 
gaat vervelen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor 
het publiek.” Het werk uit 2013 bestaat uit zes 
variaties op een origineel thema in renaissance 
stijl. De Haan componeerde het stuk in opdracht 
van Stichting Culturele Activiteiten Opsterland 
als eerbetoon aan voorzitter en oprichter Germ 
Nicolaï. Volgens Van Gils valt het werk bij de 
muzikanten steeds beter op zijn plaats. “De uit-
dagingen zitten hem niet zozeer in de technische 
moeilijkheidsgraad. Ritmisch en qua instrumen-
tatie is het niet altijd even eenvoudig. Daarnaast 
heeft elke variatie op het thema een compleet 
ander karakter, waardoor de muzikanten een 
flink aantal keren snel de knop moeten omzet-
ten.” Crescendo is een van de debutanten op 
de ONFK. Van Gils: “We hebben de afgelopen 
4,5 jaar flink gebouwd. Promotie naar de vierde 
divisie in 2013, winst op de Betuwecup in 2014. 
Het leek ons een prachtige uitdaging om aan een 
evenement als de ONFK deel te nemen. Het is 
weer een andere manier om onszelf te toetsen en 
te meten met andere orkesten, maar vooral om 
onszelf te ontwikkelen.” 
 
Componist Rob Goorhuis brengt de luisteraar 
in Maori Songs in de sfeer van de Nieuw-Zeel-
andse tradities. Allerlei ceremonies, stokdansen 
en inheemse liederen, die door overlevering van 
generatie op generatie zijn doorgegeven, komen 
voorbij. Het resultaat is een afwisselend klank-
stuk waarin de karakteristieke elementen zeer 
herkenbaar zijn. Voor zijn thematisch materiaal 
gebruikte hij traditionele Maori-liederen zoals 

E Tangi ana Koe (Hine e Hine) en Pokare Kare 
Ana. Maori Songs is het testpiece in de vijfde 
divisie. “Het ligt soms heel open”, zegt dirigente 
Aline Werkman-Schipper die met Sereno uit 
Baflo een van de vier kandidaten is in deze divi-
sie. “Iedereen moet goed spelen, je kunt moeilijk 
iets verstoppen. Vooral van het middendeel 
met het rustige Hine e Hine kan iets heel moois 
gemaakt worden. Ook de slagwerkers hebben 
een interessante partij. Het is oppassen dat het 
niet fragmentarisch wordt, maar dat het stuk als 
één geheel klinkt. Het orkest dat goed, zuiver en 
gelijk speelt en daarnaast een interessant verhaal 
kan overbrengen, maakt de beste kans.”
Sereno doet al voor de vierde keer mee en kwam 
in 2013 als winnaar uit de bus. “De ONFK is 
een leuke uitdaging”, zegt Aline. “Het is goed 
om weer op scherp te staan en het beste uit het 
orkest te halen. Maar het zou ook mooi zijn om 
weer eens te winnen. Iedereen doet in ieder geval 
zijn best. Het eerste studieweekend hebben we al 
achter de rug.” 

Kerngegevens ONFK
DATUM: vrijdag 8 (16.00 uur) en zaterdag 9 

april (10.30 uur).

LOCATIE: De Lawei Drachten.

JURY: VIJFDE DIVISIE: Fried Dobbelstein, 

Durk Lautenbach, Alex Schillings. VIERDE 
DIVISIE: Fried Dobbelstein, Jan Van der Roost, 

Durk Lautenbach. DERDE DIVISIE: Jan Van der 

Roost, Alex Schillings, Rob Goorhuis. TWEEDE 
DIVISIE: Jan de Haan, Durk Lautenbach, Rob 

Goorhuis. EERSTE DIVISIE: Jan Van der Roost, 

Jan de Haan, Alex Schillings.

DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: De Bazuin 

Tijnje; Sereno Baflo; Concordia Netterden; Oplei-

dingsorkest Gooisch Fanfare Orkest Hilversum.

VIERDE DIVISIE: Prins Hendrik Scheemda; 

Harmonie Akkrum; Heide Echo Knegsel; De Lof-

stem Sumar; De Bazuin Lutjegast; Eensgezindheid 

Tjerkwerd; Looft den Heer Boornbergum; Crescen-

do Elst Utrecht; Euphonia Bakhuizen; Excelsior 

Bruchterveld.

DERDE DIVISIE: Eensgezindheid Egmond-Bin-

nen; De Bazuin Augustinusga; Vrede & Eendracht 

Kachtem (België); Halleluja Anjum; Studio It 

Heidenskip; Sint Cecilia De Zwaan Lichtervelde 

(België); Tida Kira Munnekezijl/Lauwerzijl; Looft 

den Heer Oudega; Oefening Baart Kunst Otterlo.

TWEEDE DIVISIE: Excelsior Ouwsterhaule; 

Beatrix Doezum; Oranje Assen; 

Constantia Menaam; Excelsior Grijpskerk. 

EERSTE DIVISIE: Oranje Grootegast; De 

Eendracht Den Ilp; Het Fanfare Collectief Alblas-

serdam; Jouster Fanfare Joure; Joost Wiersma Jis-

trum; Soli Deo Gloria Ommen; Emergo Castricum; 

Andels Fanfare Corps Andel; Excelsior Schraard.

Jaap Musschenga: “Genieten van de komen-

de periode.”
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Wie is Joop Boerstoel?
Iedereen die mij een beetje kent weet dat mu-
ziek veel, zo niet bijna alles voor mij betekent. 
In ons gezin speelt muziek gelukkig dan ook 
een grote rol. Mijn vrouw is actief als violiste 
en vioolpedagoog en onze zoons zijn of zelf 
muzikaal actief of doen een opleiding waarbij 
muziek een grote rol speelt. Het gaat hierbij 
niet om een bepaald genre of een bepaald 
niveau; we zijn wat dat betreft erg breed geori-
enteerd en kunnen van heel veel stijlen, genres 
maar ook uitvoeringsniveaus genieten. Alles in 
relatie tot wie het uitvoert. 

Hoe ben je in de muziekwereld 
 terecht  gekomen?
In mijn ouderlijk huis had muziek een heel 
belangrijke plaats in het dagelijks leven. Van 
mijn vaders kant speelde iedereen een instru-
ment of zong; mijn vader was en is nog steeds 
een zeer enthousiast klarinettist. Daarnaast had 
ik een oom die ook zeer fanatiek musiceerde en 
meespeelde in het orkest. Hij bracht mij de eer-
ste beginselen van het klarinetspelen bij. Al vrij 
vroeg wist ik dat ik ‘iets’ in de muziek wilde gaan 
doen, dus werden de lessen voortgezet aan de 
muziekschool Zutphen. Vervolgens toelatings-
examens gedaan en gekozen voor het toenmalige 
Twents Conservatorium om daar mijn beroeps-
opleiding te beginnen.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Toen ik wat ouder was, werd het voor mij steeds 
duidelijker dat het ‘iets in de muziek gaan doen’ 
te maken zou moeten hebben met dirigeren. 
Aangezien we thuis een schildersbedrijf hadden 
waren er wel eens penselen waar de haren van 
versleten waren. Deze konden nog uitstekend 
dienst doen als dirigeerstokje. In de tijd dat ik 
kind was, brachten we veel vakanties door in 
Bergen aan Zee. Er was altijd wel een keer een 
regenachtige dag; die brachten we dan meestal 
door in Wormerveer bij Molenaar Muziek-
centrale. De eerste lp’s uit de Molenaars Band 
Series gingen vergezeld van mooie boekjes met 
minipartituren. Deze verslond ik dan ook. Nadat 
ik was toegelaten tot de studie hafa-directie in 
Enschede zocht ik al spoedig contact met Jan 
Stulen. Jan was destijds vaak aanwezig als gastdi-
rigent bij het OPhO/Opera Forum. Ik wilde hoe 
dan ook breder kennismaken met het vak dan 
alleen de - weliswaar fantastische - blaasmuziek-
richting. Nog bijna dagelijks heb ik profijt van de 
tijd dat ik bij hem heb kunnen studeren, zowel 
privé als aan het Maastrichts Conservatorium.
 
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Voor mij is dit dé manier om noten te kunnen 
omzetten in klank, dus om muziek te kunnen 
maken. Verder vind ik het fijn om met mensen te 
werken. Zowel in het algemeen als in een orkest. 

Bijvoorbeeld door samen te werken aan het 
eigen maken van een compositie. Als dirigent 
probeer je deze mensen, die misschien allemaal 
een ander idee over een opvatting of interpreta-
tie hebben in gebaar en woord - en niet anders-
om! - tot eenheid te smeden. Ik ben misschien 
wel een beetje een persoon die wellicht niet 
direct de karaktertrekken van een dirigent heeft, 
of zoals Haitink het noemt een ‘anti-dirigent’. Ik 
bedoel hiermee dat ik mijzelf niet probeer voor 
te doen als diegene die het allemaal even zal 
vertellen, maar juist de muzikanten vertrouwen 
en verantwoordelijkheid probeer te geven en uit 
te nodigen om zelf actief mee te denken. Mijn er-
varing is dat veel orkestmusici hierdoor uit hun 
schulp kruipen en dan meer in hun mars blijken 
te hebben dan zijzelf - of een ander - vooraf 
dacht. Maar ik besef ook terdege dat orkestleden 
ook muzikaal leiderschap van ons dirigenten 
verwachten, dus wat dat betreft zal ik me ook 
weer niet té bescheiden opstellen.

Had of heb je een voorbeeld?
Voorbeelden zijn er genoeg te noemen, maar ik 
heb getracht om tussen alle fantastische voor-
beelden toch mijn eigen stijl te ontwikkelen. 
Er is volgens mij niets vervelender om naar een 
dirigent te kijken die alleen maar mooie bewe-
gingen van een ander imiteert, maar die niet uit 
hem/haarzelf - dus uit zijn of haar binnenste 

In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of in-

structeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Gelderse dirigent Joop 

Boerstoel zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ARCHIEF JOOP BOERSTOEL

‘ Openstaan voor 
 mondialisering met   
behoud van couleur locale’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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- komen. Verder komt daarbij dat je toch door 
vallen en opstaan je eigen koers moet bepalen en 
- dat heeft de tijd geleerd - keihard moet werken 
en soms moet afwegen of je ergens wel of niet op 
ingaat. En soms is er niets af te wegen. Dan moet 
je de kansen pakken die je krijgt, want - hoe 
cliché misschien ook - het echte dirigeren leer je 
toch voornamelijk door te doen.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Te veel om op te noemen: de ene keer is het die 
fijne repetitie waarin veel lukt en alles wat je 
laat zien of zegt op de goede plaats valt, of dat 
je mensen en jezelf een fijne muziekavond hebt 
bezorgd. De andere keer is het dat grote concert 
waaraan zoveel mensen hun steentje hebben bij-
gedragen. Of juist dat gesprek met iemand die je 
door jouw inzichten of woorden kunt troosten, 
helpen of weer ziet opbloeien.

Als lid van de Board of Directors van de 
World Association for Symphonic Bands 
and Ensembles (WASBE) zie je ook de ont-
wikkeling van de blaasmuziek op internati-
onaal niveau. Welke positie neemt Neder-
land momenteel internationaal gezien in? 
Niet alleen vanuit deze functie - want ik ben pas 
een driekwart jaar bestuurslid - maar ook vanuit 
mijn werkzaamheden bij het RIC en Musidesk 
Arnhem heb ik een redelijk beeld van wat er 
wereldwijd op de markt komt. Al jaren zijn er op 
verschillende fronten discussies gaande waarbij 
dit thema aan de orde komt met telkenmale een 
ander uitgangspunt als onderwerp of een andere 
insteek. Soms met dezelfde conclusies, soms 
ook met geheel andere uitkomsten. Factoren 
hierbij zijn bijvoorbeeld de samenstelling van 
de groep, de omvang en kwaliteit van orkesten 
en wat wil een vereniging of organisatie. Wat wel 
heel duidelijk zicht- en hoorbaar is, is het gegeven 
dat het doorsnee repertoire de laatste jaren qua 
instrumentatie bijvoorbeeld meer en meer op 
elkaar is gaan lijken, waarbij de eigen couleur 
locale van landen of stijlen minder herkenbaar 
is geworden. Maar het zijn vaak ook tendensen 
van een bepaalde tijd. Soms waaien ze over, soms 
blijven ze of soms komen oudere technieken weer 
terug. Het is hoe dan ook wel belangrijk dat we als 
Nederland ondanks mondialisering en openstaan 
voor andere stromingen onze eigen klanktraditie 
en instrumentatie niet verloren laten gaan.

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Het populaire tv-programma De Wereld Draait 

PASPOORT
Naam: Joop Boerstoel.

Geboortedatum: 25 april 1965.

Geboorteplaats: Vorden.

Woonplaats: Vorden, gemeente Bronckhorst.

Instrument: klarinet

Muziekopleidingen: klarinet (DM) aan het 

Conservatorium Enschede en hafa-directie (PD en 

UM) aan het Twents Conservatorium Enschede en 

Orkestdirectie, privé en aan het Conservatorium 

Maastricht.

Begonnen bij: Sursum Corda Vorden (de 

huidige Harmonie Vorden).

Dirigent bij: Symfonisch Blaasorkest Gaande-

ren (sinds 1998); harmonieorkest Prinses Irene 

Huizen (sinds 2003); Philharmonie Gelre Arnhem 

(sinds 2007).

Overige functies/activiteiten in de 
muziekwereld: senior adviseur muziek bij Mu-

sidesk/Rijnbrink Arnhem; Adviseur Harmonie/coördi-

nator bij Repertoire Informatie Centrum; geven van 

workshops, clinics en lezingen over onder andere 

repertoire; gastdirecties; coaching; examinator 

hafa-examens; jurylid solistenconcoursen.
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Door besteedde onlangs een hele thema-uitzen-
ding aan muziekles op de basisschool. In 2020 
moet muziek terug zijn in alle klaslokalen van 
de basisscholen, vertelde Matthijs van Nieuw-
kerk in zijn aankondiging, terwijl later in de 
uitzending gemeld werd dat er nu nog maar op 
zeven procent van de basisscholen muziek in 
het onderwijspakket zit. Hier is dus nog veel te 
doen, maar gelukkig ook nog veel braakliggend 
terrein, dus kansen. Eén van de trajecten die in 
Gelderland/Overijssel, maar ook met een pilot 
in Limburg en Friesland, wordt uitgezet is het 
Spelenderwijsorkest. Spelenderwijs ontwikkelt 
een samenspeelmethodiek die aansluit op de 
binnenschoolse ontwikkelingen van de afgelo-
pen jaren en de naschoolse mogelijkheden van 
muziekscholen en muziekverenigingen. Met dit 
project wil men een verbinding maken tussen 
binnenschools muziekonderwijs en buiten-
schoolse amateurkunst. Eén van de beoogde 
doelen is het bevorderen van doorstroom van 
leerlingen naar de muziekschool/muziekver-
eniging, met als bijeffect het verjongen van het 
ledenbestand van de muziekverenigingen. 

Wat zijn je ambities als dirigent?
Laat ik vooropstellen dat ik zeer gelukkig ben 
met mijn muzikale leven zoals ik het nu heb. Ik 
ben dankbaar dat ik van mijn hobby mijn beroep 
heb kunnen maken, dat ik de gelegenheid heb 

gehad om me te kunnen ontwikkelen en door de 
jaren heen veel mensen heb mogen ontmoeten 
waar ik veel van heb geleerd, vooral orkestle-
den, maar ook andere musici. Mensen met heel 
andere achtergronden, werk, studie, leeftijden 
enz. Wat een zegen om dagelijks hiermee in 

contact te komen. Vanuit dat kleine dorpje in de 
Achterhoek heb ik me via steden als Enschede en 
Maastricht stap voor stap kunnen ontwikkelen 
tot de persoon die ik nu ben, uiteraard met steun 
en hulp van familie of goede vrienden. Want 
soms denk je ook wel eens… waar ben ik mee 
bezig, waar doe je het voor? Maar ik verwacht 
dat iedereen dat wel eens heeft.  
Ambities zijn er ook nog genoeg. Deze liggen 
niet alleen op het vlak van directie, maar ook bij 
andere werkzaamheden die direct of indirect 
met mijn ambitie als dirigent te maken hebben. 
En tenslotte hoop ik dat een lang gekoesterde 
wens in vervulling gaat en dat is een concertserie 
te kunnen leiden met een (semi)-professioneel 
symfonieorkest. Ten tijde van dit interview staat 
het orkest in de steigers, maar moeten de details 
nog worden besproken. De signalen wijzen er 
echter op dat het allemaal goed gaat komen.

Wat ik echter het allerbelangrijkste vind is niet 
zozeer mijn eigen ambitie als dirigent, maar 
de hoop dat de maatschappij ooit weer balans 
gaat vinden tussen werk, economie enerzijds en 
leven, cultuur en maatschappij anderzijds. Pas 
als dat weer wat gestabiliseerd is en niet alles op 
het individu gericht is, zullen mensen ook weer 
meer tot innerlijke rust komen en zich weer 
kunnen gaan richten op andere activiteiten, 
waaronder musiceren in orkestverband. Daar 
ben ik heilig van overtuigd en daar hoop ik een 
steentje aan bij te mogen dragen. 
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“Verdi was een topmuzikant”, zegt acteur Ho-
ward van Dodemont. “De meest populaire Ita-
liaanse musicus van zijn tijd. Iemand die vanuit 
zijn hart muziek schreef. Het was niet moeilijk 
om van hem te houden.” Van Dodemont was te 
zien in theaterproducties zoals The Lion King 
(Scar en Pumbaa), Tarzan en Hij gelooft in mij. 
Ook speelde hij in televisieseries als Rozengeur 
en Wodkalime, Baantjer, Grijpstra en de Gier, 
Flikken Maastricht en Fashion Planet. Zaterdag 
2 april speelt hij in de Sint Adriaanskerk in het 
Zeeuwse Dreischor een heel andere rol. Tijdens 
het concert Viva Verdi! kruipt de in Nijmegen 
geboren acteur in de huid van de Italiaanse oper-
acomponist Giuseppe Verdi. Hij vertelt over de 

operamuziek uit de tijd van Verdi en legt daarbij 
parallellen met de huidige tijd. “Ik fungeer 
tijdens het concert als spreekbuis namens Verdi. 
In zijn persoon ben ik de verbindende factor van 
Verdi in zijn tijd naar de tijd van nu.”
Muziekvereniging Crescendo uit Dreischor be-
staat op 1 april 115 jaar. Het fanfareorkest viert 
dit lustrumfeest met een operaconcert rond de 
componist Giuseppe Verdi. Tal van melodieën 
uit het repertoire van de Italiaanse meester ko-
men voorbij. Van de Ouverture uit La Forza del 
Destino tot de Triomfmars uit Aïda, van aria’s uit 

Don Carlos tot het duet Tutte le feste al tempio 
uit de tweede akte van Rigoletto.
Voor dit concert heeft Crescendo de samen-
werking gezocht met het Houblon Ensem-
ble, waarvan bas-bariton Martijn Hop in 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concer-

ten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een 

bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het concert Viva Verdi! 

waarmee muziekvereniging Crescendo uit Dreischor zaterdag 2 april op een aan-

sprekende manier operamuziek van Giuseppe Verdi toegankelijk wil maken voor 

een breed publiek.

TEKST: ONZE REDACTIE 

Verdi is hot bij jeugd 
in Zeeuwse Dreischor

‘ Opera is  
niet stom  
en Verdi  
ook niet’

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

Acteur Howard van Dodemont.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND 
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Dreischorwoont. Het ensemble bestaat verder 
uit sopraan Marike Verbeek, pianist Bert 
Mooiman en acteur Howard van Dodemont. 
Het Houblon Ensemble brengt opera op een 
toegankelijke wijze bij het publiek. Onder 
meer door over het verhaal van de opera en de 
gespeelde scene te vertellen. Daardoor wordt 
opera geen statisch geheel, maar een levendige 
voorstelling waarbij de toeschouwer weet waar-
over wordt gezongen. “Verdi was van jongs af 
aan een bevlogen musicus”, vervolgt Van Dode-
mont. “Als het niet linksom ging, dan moest het 
maar rechtsom. Hij maakte veelal verbindende 
muziek. Niet alleen bedoeld voor concertbe-
zoekers, maar ook voor het gewone volk. Veel 
van zijn werk is als volksmuziek ingebed in de 
Italiaanse volkscultuur.”

Viva Verdi! sluit naadloos aan bij de muzikale 
visie van muziekvereniging Crescendo. Het or-
kest zoekt met zijn optredens naar eigentijdse, 
muzikale vernieuwing en ruimte voor jong ta-
lent, zonder afbreuk te doen aan de traditionele 
blaasmuziek. Behalve het grote fanfareorkest 
werken ook het leerlingenorkest CresKids en 
de middelbare scholierenband CR@SH! mee 
aan de uitvoering. In het kader van een leer- en 
afstudeerproject nemen leerlingen van Het 
Goese Lyceum, met ondersteuning van hun 
vakdocenten, het geluid, de techniek en decors 
voor hun rekening. 

Maar jeugd en operamuziek, gaat dat wel 
samen? Vinden jongeren deze muziek niet suf 
en saai? Is het niet wat al te zware kost voor 

de jeugd? In tegendeel, zegt voorzitter Riet 
van der Weijde. Ze legt uit dat opera hot is bij 
de jonge muzikanten van Crescendo. Vooral 
de verhalen en de filosofie erachter spreken de 
jeugd aan. “De muziek doet dienst als bekrach-
tiging van verhalen die in elke tijd passen. Dit is 
ook de wijze waarop onze jongerengroep CR@
SH! het project is ingegaan. Opera is niet stom 
en Verdi ook niet, behalve als we het mijden en 
op voorhand als suf en ouderwets bestempelen. 
Voor de leden en vooral voor de kinderen en 
tieners is opera en Verdi straks de normaalste 
zaak van de wereld. Dat opera of muziek van 
Verdi te zwaar is voor jongeren is onzin. Bied 
het gewoon aan en ze beleven het met volle 

teugen.” Van der Weijde vergelijkt daarbij Verdi 
met de popsterren van tegenwoordig. “Hij was 
ongekend populair en zou met zijn muziek 

met gemak alle 
talentenwedstrijden 
van zijn tijd hebben 
gewonnen. Crescen-
do gaat het publiek 
de populariteit van 
Verdi duidelijk maken 
tijdens het concert.”
Howard van Dode-
mont is het helemaal 
eens met die visie. “Er 
wordt vaak gesteld dat 
de jeugd klassieke mu-

ziek niet waardeert. Maar zelf heb ik ook de er-
varing dat als je de tijd neemt en jongeren meer 
vertelt over de achtergrond van deze muziek 
ze er toch naar luisteren. Ze gebruiken daarbij 
weliswaar niet dezelfde termen als volwassenen, 
maar het raakt hen wel. Verdi maakte muziek 
vanuit zijn hart. Dat spreekt mensen altijd aan. 
Ook de jeugd.” 

‘ Verdi zou alle 
 talentenwedstrijden 
van zijn tijd hebben 
 gewonnen’

Viva Verdi! door muziekvereniging Crescendo 

Dreischor en Houblon Ensemble: zaterdag 2 april, 

20.00 uur, Sint Adriaanskerk Dreischor, Informatie: 

www.crescendodreischor.nl. 

Muziekvereniging Crescendo uit Dreischor maakt muziek van Verdi breed toegankelijk.
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De concertavond Elements of Brass in Parkstad 
Limburg Theater Heerlen stond geheel in het 
teken van Van Laar Trumpets & Flugelhorns. 
Vier coryfeeën uit de artiestenstal van de Mar-
gratense instrumentenbouwer traden voor het 

voetlicht. Na de wereldpremière van de fanfare-
bewerking van Symphony No. 1 The Lord of the 
Rings van Johan de Meij door het Limburgs 
Fanfare Orkest schitterde de Russische trom-
pettist Andrei Kavalinski in een trompetversie 

van Gershwin’s Rhapsody in Blue. Na de pauze 
excelleerden Nanouck Brassers, Eric Vloeimans 
en Ack van Rooyen in modern en jazzy reper-
toire. Op deze pagina een beeldverslag van deze 
bijzondere muziekavond. 

In aanwezigheid van gasten uit vele landen brachten vier topsolisten met 

begeleiding van het Limburgs Fanfare Orkest een ode aan instrumentenbouwer 

Hub van Laar en zijn partner Heidrun Jöchner.

Topmusici brengen 
ode aan Hub van Laar

BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK
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√  UITSTEKENDE KWALITEIT    
√  PURE KLANK   

√  EXCELLENTE TUNING    
√  LEVENSLANGE GARANTIE

OLAF SCHIPPER SPEELT 
SYMPHONY FLUGEL

WWW.GENEVAINSTRUMENTS.COM

INTERESSE? BEL +31 (0) 6 53 85 30 47
OF E-MAIL HENK@GENEVAINSTRUMENTS.COM BeNeLux

OF BEZOEK ONS OP   FACEBOOK.COM/GENEVABENELUX

Symphony Flugel

VAKMANSCHAP 
VOOR IEDEREEN

  UITSTEKENDE KWALITEIT    
  PURE KLANK   

INTERESSE? BEL +31 (0) 6 53 85 30 47

√  UITSTEKENDE KWALITEIT    
√  PURE KLANK   



Met de focus op talentontwikkeling van eigen en 
nieuwe leden, werkt het Andels Fanfare Corps 
doelgericht aan blijvende vitaliteit van de vereni-
ging. Vita Aeterna is het credo, oftewel Eeuwig 
Leven geeft nieuw elan. Met nieuwe energie en een 
nieuwe dirigent werken leden en bestuur toe naar 
de viering van het 125-jarig bestaan in 2018.
Eigenlijk is het vreemd dat de leerlijn voor de jeugd 
niet doorgezet wordt naar volwassen leden. Want 
ook als je geen muziekles meer hebt, sta je als ama-
teurmuzikant nog wel open om jezelf te verbeteren. 
Die verwondering is de kern van de omslag die 

vorig jaar ingezet is bij Andels Fanfare Corps. “Tij-
dens reguliere verenigingsrepetities is er vaak niet 
genoeg tijd voor individuele ontwikkeling. Dan 
gaat het vooral om het orkest als geheel”, vertelt 
Wietske van den Heuvel, sopraansaxofoniste en 
bestuurslid. Zij is één van de initiatiefnemers en nu 
teamlid van het project Vita Aeterna. Het project 
luidde in het voorjaar van 2015 de nieuwe fase in de 
geschiedenis van de vereniging in. Vita Aeterna is 
niet alleen de titel van het grote fanfarewerk van de 
hand van Alexander Comitas dat op het repertoire 
prijkt van het groot orkest, het paradepaardje van 

de vereniging. Het is ook de naam van het project 
waarmee Andels Fanfare Corps inzet op individu-
ele groei van zowel de eigen muzikanten als die van 
amateurmuzikanten uit de regio. Een ambitieus en 
omvangrijk project met gedurende het hele seizoen 
2015-2016 diverse workshops en concerten.

“Wij hadden sterk het gevoel dat we als vereni-
ging een andere aanpak nodig hadden. Onze 
fanfare presteert al jaren op een hoog niveau. 
Daarmee willen we een voorbeeldfunctie in de 
regio vervullen”, legt Wietske uit. Het project-

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van Andels Fanfare Corps.

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: ARCHIEF ANDELS FANFARE CORPS

Andels Fanfare Corps 
zet in op nieuwe koers

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL
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team organiseert studiedagen en coachingses-
sies, verzorgd door instrumentale professionals 
uit binnen- en buitenland. Financiering is 
mogelijk dankzij subsidies en sponsoring van 
het VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, 
gemeenten en particuliere fondsen. “De projec-
tactiviteiten zijn niet alleen bedoeld voor onze 
eigen leden en leerlingen, maar ook voor andere 
leergierige amateurmuzikanten uit de regio. 
Voor elke instrumentgroep organiseren we zo’n 
eendagsacademy. Op 2 april zijn de koperblazers 
aan de beurt tijdens de Brass Academy.”
Bijzonder daarbij is de expliciete uitnodiging 

aan ambitieuze amateurmusici van andere 
verenigingen in de regio om bij het Andels 
Fanfare Corps te komen spelen. “We bieden ons 
aan als tweede orkest naast het lidmaatschap 
van de eigen lokale vereniging”, licht Wietske 
toe. Over de regiofunctie heeft het projectteam 

overigens goed overlegd met de besturen van 
collega-verenigingen. “Dat werkt heel goed, over 
en weer, want we zoeken niet de concurrentie 
maar bieden muzikanten iets extra’s. We hebben 
al wat nieuwe en potentieel nieuwe leden mogen 
verwelkomen.”
Concerten verzorgt het Andels Fanfare Corps het 
hele jaar door. Niet alleen het groot orkest maar 
ook het jeugdorkest laat regelmatig van zich ho-
ren. “We doen elk jaar mee aan het streekfestival, 
de kerstnachtdienst in Heusden en we geven een 
nieuwjaarsconcert en een pinksterconcert”, ver-
telt Wietske. “Daarnaast willen we ons in het ka-

der van onze regionale 
functie ook richten op 
bijzondere concerten, 
waarbij met name de 
grotere fanfarewerken 
aan bod komen. Bij-
voorbeeld in het kader 
van concertreeksen als 
Verrassende Ont-
moetingen in Tilburg 
en HRFSTWND in 
Gelderland. Dit najaar 

doen we voor het eerst mee aan de concertserie 
Blazen aan het Spui in Den Haag.”  
 
Met de vijfjaarlijkse verplichte deelname in zicht 
werd de concoursdeelname in het najaar 2015 
een onverwacht heikel punt. “Wij doen graag mee 
aan concoursen. Het zijn momenten van muzikale 
hoogtepunten. Maar de voorgenomen deelname 
van het groot orkest aan het bondsconcours op 
15 november in Enschede kwam bij nader inzien 
te vroeg  in het verbredings- en ontwikkelings-
traject van onze vereniging”, vertelt Wietske. Dat 
dit voortschrijdend inzicht tot een automatische 
degradatie uit de concertafdeling naar de eerste 
divisie betekent, was een uitkomst waar dirigent 
Danny Oosterman zich niet in kon vinden. Hij 
legde vorig jaar onverwacht de dirigeerstok neer.
Danny Oosterman is een van de toonaangeven-

de dirigenten in Nederland op het gebied van 
fanfare. Hij was 32 jaar lang de stuwende kracht 
die van het Andels Fanfare Corps een eigentijds 
symfonisch klinkend blaasorkest wist te maken. 
“Onder zijn leiding hebben we deelgenomen 
aan landelijke concertwedstrijden en het WMC 
in Kerkrade en hebben we diverse cd’s uitge-
bracht. We zijn hem daar erg dankbaar voor”, 
zegt Wietske. 
  
Floris van der Kooij, voormalig dirigent van 
het jeugdorkest van Andels Fanfare Corps, 
werd na een proefperiode aangesteld als 
vervanger. Onder zijn leiding neemt het groot 
orkest in april deel aan de Open Nederlandse 
Fanfare Kampioenschappen. Naast het groot 
orkest heeft de vereniging ook een jeugd-
orkest. “Onze docenten verzorgen naast de 
reguliere muzieklessen ook een oriëntatiecur-
sus op de lokale basisschool”, vertelt Wietske. 
Het jeugdorkest staat onder leiding van Paul 
van Gils. Leerlingen kunnen snel instromen 
en worden begeleid door ervaren leden. Hier-
door komen leerlingen direct in aanraking 
met de cultuur van de vereniging en pikken ze 
deze sneller op. 

Brass Academy 
Zaterdag 2 april houdt Andels Fanfare Corps in 

samenwerking met Brassband Oefening en Uit-

spanning Wijk en Aalburg in het Willem van Oranje 

College in Wijk en Aalburg onder de noemer Brass 
Academy een workshopdag voor alle koperblazers. 

Diverse professionele musici leiden een jeugd-

play-in en verschillende workshops. Deelname 

staat open voor muzikanten van alle niveaus.  De 

Brass Academy wordt afgesloten met een concert 

door het Andels Fanfare Corps en Brassband Oe-

fening en Uitspanning Wijk en Aalburg in Theater 

De Voorste Venne in Drunen. Informatie: www.

andelsfanfarecorps.nl.

Profiel
Naam: Andels Fanfare Corps. 

Opgericht: 23 april 1893.

Aantal leden: 65.  
Bijzonderheden: Het Andels Fanfare Corps 

wordt gevolgd door Omroep Brabant voor een do-

cumentaire die in september wordt uitgezonden.  
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Bombarie vindt plaats van 23 tot en met 26 juni in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Het festival is gericht op alle kunstdisciplines. Elke festivaldag zet een 
bekende Nederlandse artiest zijn creatieve uitdaging neer met een grote 
groep liefhebbers. Voor de sector blaasmuziek daagt New Cool Collective 
muzikanten van harmonieën, fanfares, brassbands en bigbands uit om op 
zaterdag 25 juni het grootste blaasorkest van Nederland te vormen. De 
vaste arrangeur van New Cool Collective, Willem Friede, bewerkt speciaal 
voor deze gelegenheid twee composities waarin alle blaasinstrumenten 
een rol krijgen. Vanaf 1 april staan de arrangementen online. Deelnemers 
studeren de partijen thuis individueel of met hun vereniging of groep 
in. Op de festivaldag worden de stukken in de Jaarbeurs onder leiding 
van leden van New Cool Collective in groepjes doorgespeeld. ’s Avonds 
volgt een optreden van alle muzikanten samen met New Cool Collective. 
Aanmelden kan via festivalbombarie.nl. 

Bigband New Cool Collective daagt amateurmuzikanten uit om het grootste blazersorkest van Neder-
land te vormen. Het optreden van het megaorkest is een onderdeel van het nieuwe festival Bombarie 
in Utrecht. Voor de organisatie van dit landelijke event voor amateurkunstenaars hebben ZIMIHC en de 
Jaarbeurs de handen ineen geslagen. Ook de KNMO werkt mee aan het evenement.

TEKST: ONZE REDACTIE

New Cool Collective daagt blazers uit 

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Zo spannend als de afgelopen jaren was het dit keer niet. Daarvoor staken met 

name de winnaars in de hoogste divisies te ver boven hun concurrenten uit. Dat 

betekent echter niet dat het publiek zich tijdens het Nederlands kampioenschap 

Concertwedstrijden voor Slagwerkensembles in Assen verveelde. De concerteren-

de slagwerkwereld onderstreepte haar reputatie als meest vooruitstrevende tak 

van de amateurmuziek. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Google als inspiratiebron 
voor slagwerkpioniers

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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De achtjarige Naomi Post staat een beetje 
schuchter om zich heen te kijken. Op het grote 
podium van theater De Nieuwe Kolk is het een 
komen en gaan van gehaaste en druk gebarende 
muzikanten met een instrument, lessenaar of 
percussietafel in hun hand. De taakverdeling 
binnen een mierenkolonie lijkt bij de leden 
van het B-ensemble van Elspeets Fanfarekorps 
model gestaan te hebben voor het opbouwen 
van het instrumentarium. Je ziet Naomi denken: 
‘Wat gebeurt hier allemaal?’ Geen wonder, de 
jonge slagwerkster speelt pas amper een halfjaar 
mee bij het jeugdensemble. En nu al mag ze mee-
doen aan de Nederlandse kampioenschappen. 
Dat neemt niemand haar meer af. 
Als alles op zijn plaats staat, spreekt dirigent Wi-
brand van Norel de jeugdige groep nog even toe. 
“Daarboven staat een kaarsje”, zegt hij, terwijl 
hij naar een denkbeeldige plek op het balkon 
van De Nieuw Kolk wijst. “Probeer dadelijk bij 
de presentatie het vlammetje uit te blazen. Dus 
mooi rechtop staan en naar voren kijken.” Ook 
haalt hij nog even de spanning van de strakke 
gezichtjes af. “Blijf lachen, ook als er iets misgaat. 
Ik zal ook blijven lachen. Geniet ervan!”

Het jeugdensemble uit Elspeet speelt onder 
meer The Butterfly Effect. Net als alle andere wer-
ken geschreven door Wibrand van Norel. Een 
stuk met een diepere betekenis. De Amerikaanse 
wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz 
ontdekte in 1961 dat bij de voorspelling van het 
weer kleine atmosferische storingen zomaar gro-
te invloed kunnen hebben op het weersverloop. 
Als metafoor voor deze ontdekking ontstond 

de uitdrukking: ‘Het wapperen van de vleugels 
van een vlinder in Brazilië kan een tornado in 
Texas veroorzaken.’ In de volksmond wordt het 
vlindereffect ook gebruikt om te symboliseren 
dat schier onbeduidende beslissingen op langere 
termijn van grote invloed kunnen zijn op het le-
ven van een mens. De compositie is als een maat-

pak afgestemd op de bezetting van het Elspeets 
ensemble. De partijen sluiten naadloos aan bij 
het niveau van ieder individueel lid. Eenvoudige 
stukjes voor de beginners en meer uitdagende 
muziek voor de al wat meer doorgewinterde mu-
zikanten. Zo kan Naomi al na een paar maanden 
mee op concours. “Nieuwe leden krijgen meteen 
een rol binnen het ensemble”, legt Van Norel 
uit. “Daar schrijf ik een eenvoudig partijtje voor. 
Daardoor kunnen ze al na een halfjaar mee naar 
het Nederlands kampioenschap. Zo zijn jongens 
zoals Erik van de Kolk en Tim van Klompenburg 
ook ooit bij deze club begonnen. Beiden hebben 
het geschopt tot professioneel musicus. Dat is de 
succesformule van Elspeet.”

De concerterende slagwerkwereld is al jaren het 
meest innovatieve lid binnen de KNMO-fami-
lie. Tijdens het Nederlandse kampioenschap 
Concertwedstrijden voor Slagwerkensembles 
2015 in Assen blijkt dat de rek er nog lang niet 
uit is. Daarbij speelt het internet een steeds 
belangrijke rol. Het mondiale netwerk brengt 
ook slagwerkculturen dichter bij elkaar. Zo 
liet de drumband van fanfare Sint Caecilia 
uit Schimmert een werk schrijven door de 
Zuid-Amerikaanse componist Carlos Passeg-
gi, geboren in Santiago de Chile als zoon van 

‘ Nieuwe leden krijgen meteen 
een rol binnen het ensemble’
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Argentijnse ouders. Op jonge leeftijd verhuisde 
hij naar Argentinië. Sint Caecilia strikte hem om 
een speciaal werk te componeren. Zijn creatie 
Galapagos, la verdad revelada is opgedragen aan 
het overleden fanfarelid Fon Heuts. Het stuk 
verklankt het bezoek van Charles Darwin aan de 
Galapagoseilanden in 1835. Aan het ongerepte 
leven op de eilandengroep ontleende de Britse 
natuurwetenschapper zijn evolutietheorie. Het 
resultaat is een vierdelig concertwerk voor een 
bezetting bestaande uit gestemde en ongestem-
de slagwerkinstrumenten. De typische kenmer-
ken van de Latijns-Amerikaanse cultuur zijn 
in ruime mate aanwezig. “Carlos Passeggi is als 
slagwerker onder meer actief in de Argentijnse 
tangowereld”, vertelt dirigent Etienne Houben. 
“Vorig jaar maakte hij met zijn band een tournee 
door Europa. Hij heeft toen een workshop geleid 
voor de slagwerkers van Sint Caecilia. Dan merk 
je pas echt dat deze mensen zijn opgegroeid in 
een heel andere cultuur. Vooral de uitwerking 
van het dansante karakter van zo’n werk is iets 
dat wij in Europa niet in de vingers hebben. 
Als wij dat spelen, klinkt het al snel zo vierkant. 

Behalve voor de muzikanten was de ontmoeting 
met Carlos Passeggi ook voor mij als dirigent 
een interessante ervaring.”

Ook dirigent Robbert Houtkamp heeft voor het 
programma van de slagwerkgroep van muziek-
vereniging Prins Bernhard uit Apeldoorn zitten 
googelen. Hij stuitte onder meer op een werk 
van de Amerikaanse componist Dustin Shulze. 
Het stuk, geschreven voor percussie-ensemble 
met piano, is bedoeld om een hypnotisch gevoel 
van euforie te creëren met gebruikmaking van 
minimal music en kleurrijke texturen. Toege-
geven, het is geen hapklare brok. Je moet ervan 
houden. Maar het is wel weer eens iets anders. 
“Dit soort werken vind je niet in Nederland”, 
merkt Houtkamp op. “Bij de samenstelling van 
een programma stel ik me altijd voor wat ik zelf 
wil horen als ik naar een concert ga. Dan wil ik 
ook graag een afwisselende avond hebben. Daar-
om is het fijn dat je tegenwoordig de mogelijk-
heid hebt om dit soort muziek te spelen. Ik vind 

het belangrijk dat mijn muzikanten in aanraking 
komen met zoveel mogelijk andere muziek.”

De A-Slagwerkgroep van Elspeets Fanfare 
Korps brengt met het werk Leap van Niels 
Hak een sfeer van serene rust. Dragende 
klanken van de marimba’s in het koraalachtige 
werk worden versterkt door samenspel met 
een sopraanzangeres en een cello. Het werk 
is oorspronkelijk geschreven voor symfo-
nieorkest. De slagwerkgroep van Elspeets 
Fanfare vroeg Hak om het stuk te arrangeren 
voor malletband. “Het is echter een compleet 
andere compositie geworden, langer ook dan 
het origineel”, zegt de componist die tevens 
lid is van de Elspeetse malletband. “Door de 
bezetting te reduceren naar één strijker en één 
zanger is het stuk veel intiemer geworden en 
dat is juist het gevoel dat ik zocht. Een grote 
open klank in de marimba’s, maar tegelij-
kertijd een intense en gevoelige sfeer in de 
solopartijen. De zachte, dragende klank van 

‘ Als wij dat spelen, klinkt 
het al snel zo vierkant’

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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marimba’s zorgt voor een prachtige afwisse-
ling in al het percussiegeweld. Het is een kant 
van de slagwerkmuziek die naar mijn mening 
erg onderbelicht blijft.”

Landscapes van Gian Prince behoort tot het 
ijzeren repertoire van de slagwerksectie. De 
slagwerkgroep Sint Caecilia uit Doornenburg 
presenteert de klassieker echter in een nieuw jas-
je. De compositie is oorspronkelijk geschreven 
voor ongestemd slagwerkensemble. Exclusief 
voor de Doornenburgse slagwerkers breidde 

de componist het werk uit met partijen voor 
melodische instrumenten. 

Zo komen er op deze dag tal van innovatieve cre-
aties voorbij. Overigens bieden al die vernieu-
wende hoogstandjes geen garantie voor hoge 
rapportcijfers. Bepalend is uiteraard de manier 
waarop de werken worden uitgevoerd. Daar is 
na afloop nogal wat over te doen. Eerst ontstaat 
er onrust over dreigende puntenafdruk wegens 
tijdsoverschrijding. Vervolgens barsten er dis-
cussies los over de vermeende onderwaardering 

van ongestemde slagwerkgroepen ten opzichte 
van melodische ensembles. Al die discussies 
doen echter niets af aan de verdiende zege van 
muziekvereniging Koningin Wilhelmina uit 
Delfzijl. Het 29-koppige ensemble van dirigent 
Theo van Kruistum is de absolute uitblinker 
tijdens deze nationale titelstrijd. Op de uit-

voering van Son Pendragon en Gaelforce - twee 
composities van Menno Bosgra uit 2009 - valt 
weinig af te dingen. Het oerdegelijke optreden 
in de eerste divisie wordt door de jury beloond 
met 97,33 punten. Goed voor de hoogste score 
van de dag.  

Zie voor de uitslag de aparte uitslagenpagina 

elders in deze uitgave.

‘ De dragende klank van  
marimba’s zorgt voor een 
prachtige afwisseling’
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Als er oorlog uitbreekt 
zou ik nooit vluchten.
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Wie op zoek is naar de waarheid,
moet wel durven twijfelen.
We hebben allemaal een andere kijk op het 
leven. Onze eigen waarheid. Maar stel dat we door 
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we dan twijfelen aan onze eigen waarheid? 
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NK Twirl 
DATUM: 9/10 januari.

PLAATS: ALMERE.

TWIRLING 2 BATON: Junior Intermediate: 1. Daisy Tetteroo (Inspiration); 

Senior Intermediate: 1. Danique van Stiphout (Imagination).

DUO TWIRLING: Senior Intermediate: 1. Iris Opmeer en Desirée de Ruiter 

(Accelerando).

SUPER-X-STRUT: Junior Intermediate: 1. Kyenne Groenendijk (Surprise); 

Senior Intermediate: 1. Jamila Robbeson (The Rainbows); Juvenile Kam-
pioensklasse: 1. Lynn van der Zanden (K.N.A.); Preteen Kampioensklas-
se: Jilena Baggerman (Les Fleurettes); Junior Kampioensklasse: 1. Naomi 

van der Drift (Inspiration); Senior Kampioensklasse: 1. Daniëlle Bergman 

(Inspiration).

DUO DANCETWIRL: Preteen Intermediate: 1. Isabel Vogelezang en 

Maybel Willemse (Oleander); Junior Intermediate: 1. Dafne van den Hurk 

en Esmee van der Vliet (Imagination); Senior Intermediate: 1. Michelle v.d. 

Meulen en Cynthia Schuurman (Liberation).    

ENSEMBLE DANCETWIRL: Senior Intermediate: 1. Ensemble Senioren 

Volharding. 

TWIRLING 1 BATON: Junior Intermediate: 1. Kim Nederstigt (SV Omnia); 

Senior Intermediate: 1. Yvonne Hoogenboom (The Moonlight Stars).

DANCETWIRL: Junior Intermediate: 1. Daisy Tetteroo (Inspiration); Seni-
or Intermediate: 1. Jamila Robbeson (The Rainbows ).

De uitslagen van de eerste kampioenswedstrijden in 2016.

FOTO’S: DL TWIRL SPORT PHOTOGRAPHY - FV MEDIA PRODUCTIES

Uitslagen 
 kampioenswedstrijden

Het A-peloton van Release uit Dokkum won in de klasse Junior Intermediate.

De drumfanfare van Oranje Minnertsga won in Waalwijk de titel bij de 

blaaskorpsen in de eerste divisie.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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TWIRLING 1 BATON: Juvenile Kampioensklasse: 1. Roos den Besten 

(K.N.A.); Preteen Kampioensklasse: 1. Danique Visker (K.N.A); Junior 
Kampioensklasse: 1. Femke Janmaat (K.N.A.); Senior Kampioensklas-
se: 1.Daniëlle Bergman (Inspiration); Senior Heren Kampioensklasse: 1. 

Richard Spaan (Infinity).     

TWIRLING 2 BATON: Juvenile Kampioensklasse: 1. Danique van Em-

merik (SV Omnia); Preteen Kampioensklasse: 1. Celina Byrne (SV Omnia); 
Junior Kampioensklasse: 1. Femke Janmaat (K.N.A.); Senior Kampi-
oensklasse: 1. Daniëlle Bergman (Inspiration).

DUO TWIRLING: Juvenile Kampioensklasse: 1. Roos den Besten en Iris 

Sassen (K.N.A.) ; Preteen Kampioensklasse: 1. Demi van Moerkerk en Dani-

que Visker (K.N.A.); Junior Kampioensklasse: 1. Femke Janmaat en Sabine 

Mouthaan (K.N.A.); Senior Kampioensklasse: 1. Sanne Copier en Naomi van 

der Drift (Inspiration).

SOLO DANCE TWIRL: Juvenile Kampioensklasse: 1. Roos den Besten 

(K.N.A.); Preteen Kampioensklasse: 1. Demi van Moerkerk (K.N.A.); Junior 
Kampioensklasse: 1. Evy Reijers (The Rainbows); Senior Kampioens-
klasse: 1. Lindsey Driessen (Surprise); Senior Heren Kampioensklasse: 
1. Richard Spaan (Infinity).      

SMALL TEAM TWIRLING: Junior Kampioensklasse: 1. Twirl team B 

Inspiration; Senior Kampioensklasse: 1. Team A The Rainbows. 

SMALL TEAM DANCE TWIRL: Junior Kampioensklasse: 1. Dance team 

B Inspiration; Senior Kampioensklasse: 1. Team A Vitality. 

LARGE TEAM: Junior Intermediate: 1. A-Peloton Release; Senior Kam-
pioensklasse: 1. Senior Large Team Inspiration. 

POMPON: Senior Kampioensklasse: 1. Pomsquad Liberation.

NK Marching & Music Contest
DATUM: 23 januari.

PLAATS: Waalwijk.

VIERDE DIVISIE: BLAASKORPSEN: concerterend en marcherend: 1. 

Sint Antonius Slek-Echt, 90 pt; marcherend: 1. Jong A.M.D.G. Kampen, 86,78 pt.

DERDE DIVISIE: SLAGWERKKORPSEN: concerterend: 1. Sint Cecilia 

Bocholtz, 95 pt; 2. Excelsior Genderen, 87,5 pt; 3. Amicitia Rietmolen, 85,17 pt; 4. 

Drumband & Showgroep Edam, 83,67 pt; concerterend -marcherend: 1. 

Sint Cecilia Susteren, 91 pt; BLAASKORPSEN: concerterend -marche-
rend: 1. Mystique Arnhem, 80,69 pt.

EERSTE DIVISIE: SLAGWERKKORPSEN: marcherend: 1. Excelsior Woer-

den, 90,67 pt; 2. Sint Cecilia Zegge, 90,11 pt; concerterend -marcherend: 
1. Deltaband Vlissingen, 94,06 pt; 2. Wilhelmina Numansdorp, 92,56 pt; 3. Harmo-

nie Slikkerveer Ridderkerk, 89 pt; 4. Excelsior Losser, 88,39 pt; BLAASKORPSEN: 
concerterend -marcherend: 1. Oranje Minnertsga, 87,81 pt.  

 

NK Concert Slagwerk
DATUM: 30 januari.

PLAATS: Assen.

JEUGDDIVISIE: 1. B-ensemble Elspeets Fanfare Korps Elspeet , 91,33 pt; 2. De 

Peelklank Ysselsteyn, 90 pt. 

VIERDE DIVISIE: 1. Sint Cecilia Helden, 91,33 pt.

DERDE DIVISIE: 1. Sirena Hooge Mierde, 92,5 pt; 2. Eendracht Maak Macht 

Heijen, 92 pt; 3. Philharmonie Leende, 91,08 pt; 4. Wilhelmina Den Dungen, 85,42 

pt; 5. Wilhelmina Pannerden, 84,92 pt; 6. Eendracht Maakt Macht Boekel, 84,75 pt; 

7. Oranje Bolsward, 83,58 pt. 

TWEEDE DIVISIE: 1. Sint Caecilia Schimmert 95,75 pt; 2. Prins Bernhard 

Apeldoorn, 85,5 pt; 3. Soli Deo Gloria Alblasserdam, 83,83 pt. 

EERSTE DIVISIE: 1. Koningin Wilhelmina Delfzijl, 97,33 pt; Soli Deo Gloria Om-

men, 93,92 pt; A-ensemble Elspeets Fanfare Korps Elspeet, 92,08 pt; Sint Caecilia 

Doornenburg, 89,67 pt; Sint Caecilia Gendt, 84,67 pt. 

SMP-voorzitter Cees Beerens (links) reikt in Assen de beker uit aan vertegenwoordi-

gers van Wilhelmina Delfzijl.
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de

volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte

onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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De initiatiefnemer Michiel van der Schaaf is geen 
onbekende in de brassbandwereld. Spelend ver-
gaarde hij ervaring als bas-tubaïst bij met name 
Brass Band Schoonhoven, waar hij tot voor kort 
actief was. Bestuurlijk en organiserend was hij 
initiatiefnemer van de Nederlandse kandidatuur 
voor de Europese Brassband Kampioenschap-
pen in Rotterdam (2012) en Utrecht (2018), 
maar ook de eerste edities van het Holland Brass 
Festival in het verleden, en ten slotte is hij verant-
woordelijk geweest voor de professionalisering 
van het Brass Info Management. Kortom voor, 
op, maar ook zeker achter het podium, een actief 
mens in de brassbandsector. 

Stoute schoenen
“Tja, ik heb de stoute schoenen maar gewoon 
aangetrokken”, zo start Michiel van der Schaaf 
zijn betoog. “Ik vond en vind onze brassband-
wereld ontzettend mooi en ben van mening dat 
de sector impulsen verdient. Ik had daarbij een 
platform in gedachten dat als plek kon fungeren 
voor overleg in de brassbandsector met daarbij 
de kampioensdivisiebands als voortrekkers. Niet 
alleen om overleg te kunnen houden, maar ook 
om een aantal nieuwe initiatieven te ontwikke-

len. Om het mogelijk te maken om namens de 
kampioensdivisiebrassbands met één mond 
naar buiten toe te treden. Als een organisator van 
Euro Brass had ik ervaren dat het daaraan vaak 

ontbrak. De bands bleken erg blij met het idee, 
en uit een eerste inventarisatie bleken er onder 
de bands veel issues te leven die een overleg 
op voorhand al rechtvaardigden. Bijvoorbeeld 

Begin 2014 ontwikkelde Michiel van der Schaaf het initiatief om een platform 

te creëren waarin de kampioensdivisiebrassbands van Nederland zich konden 

verenigen. Het initiatief werd omarmd door alle bands. Er bestond al lange tijd 

een brede wens om gezamenlijk eens van gedachten te wisselen over de meest 

uiteenlopende zaken. Plannen werden gemaakt en de eerste vruchten van het 

overleg zijn al geplukt. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN • FOTO:’S ROB GLASTRA - AMSTERDAM BRASS - FV MEDIA PRODUCTIES

Positief overleggende 
kampioensdivisiebands
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onderwerpen zoals: Hoe ga je om met ledenwer-
ving? Hoe houd je leden vast? Maar ook reper-
toire, de productie, de uitvoering en ervaringen 
bij diverse evenementen in Nederland of het 
inpassen van jeugd en/ of talentontwikkeling. 
Kortom: genoeg gespreksstof !”

Niet klagen
De waslijst aan onderwerpen bleek de aanlei-
ding voor een eerste overleg. “Ik vond het wel 
belangrijk dat er een positieve ‘vibe’ van het 
overleg zou uitgaan. Met samen gaan zitten zeu-
ren en klagen kom je niet verder. Ik wil bouwen 
aan de sector en daar mag best een kritische 
kanttekening bij zitten, maar het doel moet altijd 
zijn: samen vooruit!” De positieve berichten uit 
het overleg lijken direct effect te sorteren. De 
beslissing van het bestuur van de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen om in het najaar 
van 2014 de kampioenschappen in TivoliVre-
denburg te organiseren, viel op 11 maart 2014. 
“Je kunt niet stellen dat die beslissing door onze 
positieve en opbouwende geluiden tot stand 
kwam, maar feit is wel dat er meteen contact was 
tussen ‘ons’ en diverse afgevaardigden van het 
NBK-bestuur”, aldus Van der Schaaf. “We wilden 
expliciet niet zeuren, maar actief helpen in de 
ontwikkeling van dat evenement en vonden 
vooral in de toenmalige voorzitter Abel Veenstra 
een gewillig oor. “

Op één lijn
De kampioensdivisiebrassbands bleken allemaal 
op één lijn te staan ten aanzien van een flink 

aantal thema’s. “Zo bleek er behoefte aan een 
gezamenlijk startmoment van het seizoen, 
zoals het Holland Brass Festival dat altijd was. 
Een moment in de agenda waarbij een goede 
en mooie brassband wordt uitgenodigd om te 
inspireren. Een plek waar musici en liefhebbers 
elkaar in het publiek mogen ontmoeten aan de 
start van een seizoen. Om daarmee inspiratie op 
te doen en thuis mee aan de slag te gaan in dat 
nieuwe seizoen. Maar ook grote evenementen 
zoals de Nederlandse Brassband Kampioen-
schappen, het Wereld Muziek Concours of Euro 
Brass (tegenwoordig de Dutch Open Brassband 
Championships) hadden de interesse van de 
deelnemende brassbands”, aldus Van der Schaaf. 

Nederlandse Brassband Kampioenschap-
pen 2014
In 2014 verkasten de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen van Martiniplaza in Gro-
ningen voor het eerst naar TivoliVredenburg in 
Utrecht. Vriend en vijand waren benieuwd hoe 
deze zet van het toenmalige nieuwe bestuur uit 
zou pakken. Na 31 oktober en 1 november 2014 
waren de kampioensdivisiebrassbands unaniem 
enthousiast. Op 8 november werd dit naar elkaar 
uitgesproken tijdens een evaluatieoverleg en een 
dag later werden welluidende steunbetuigingen 
en de hartelijke complimenten aan het stich-
tingsbestuur van de NBK aangeboden. 
“Er was en is veel enthousiasme en meteen een 
overwegend positief beeld”, memoreert Michiel 
van der Schaaf die deze bijeenkomst voorzat. 
“Orkesten waren met name blij met een goede Michiel van der Schaaf.

Amsterdam Brass is een van de initiatiefnemers voor een nieuw festival. 
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zaal die goed klinkt, maar ook een zaal met een 
entourage die past bij een ambitieus evenement 
zoals de NBK. De locatie in het midden van het 
land werd als positief ervaren. Maar ook zaken 
achter de schermen zaten goed in elkaar. Zoals 
een goede en benaderbare organisatie ter plaatse 
(medewerkers TivoliVredenburg, maar ook 
de vrijwilligers) die positief gestemd was, hart 
voor muziek heeft en slimmigheidjes zoals een 
muziekgarderobe had uitgedacht. Ook de toen 
ingevoerde financiële steun voor de kampioen 
en de ontwikkeling van een Europese campagne 
is een mooie verandering. We vonden het fijn 
om te merken dat het bestuur bepaalde punten 
vanuit ons overleg direct kon oppakken.”

Verbeterpunten
“Er waren uiteraard ook verbeterpunten, die we 
netjes op een rij hebben gezet en hebben aan-
geboden aan het bestuur van de NBK. De foyer 
bleek na afloop wat donker en bedrukkend te zijn. 
Het was geen fijne plek om elkaar te ontmoeten 
en na te praten, wat toch een belangrijk aspect is 
van het NBK. Ook het backstage gedeelte bleek 
niet helemaal duidelijk te zijn, van kleedkamer 

naar chillruimte naar zaal. Tenslotte hebben we 
als kampioensdivisiebands aangegeven dat de live 
interviews van Brass Info, na afloop van een optre-
den, een bedenkelijk niveau hadden met weinig 
waarde”, aldus Van der Schaaf. “Het idee was leuk, 
maar we vonden dat deze opzet onze brassbands-
ector geen goed doet.”

Brass Festival van de Toekomst
“Tijdens de overleggen bleek er ook een duide-
lijke behoefte onder de bands te bestaan om ook 
‘niet competitieve’ evenementen met elkaar te 
organiseren. Brassband De Wâldsang, Altena 
Brass en Amsterdam Brass sloegen de handen 
ineen en dachten voor het collectief een nieuw 
gezamenlijk festival uit. Het idee was daarbij 
een jaarlijks evenement te organiseren waarbij 
brassbands zich kunnen presenteren in nieuwe, 
bijzondere, thematische concerten en optredens 
met als doel om het medium brassband te pro-
moten in brede zin. Een evenement dat elk jaar 
onder dezelfde naam plaatsvindt maar steeds 
georganiseerd wordt door andere brassbands. 
Een plek voor nieuwe werken, premières en 
arrangementen. Er werden in dat verband al wat 

voorzichtige contacten gelegd met het Conser-
vatorium in Utrecht, maar 2016 is nog wat te 
vroeg voor dit evenement”, aldus Van der Schaaf. 

Andere evenementen
Ook andere evenementen kwamen tijdens de 
overleggen uitgebreid aan bod. “Euro Brass of de 
Open Dutch Brassband Championships werden 
besproken en er werd feedback verstuurd naast 
een uitnodiging om aan te schuiven. Jammer 
genoeg is daar tot op heden nog geen gebruik 
van gemaakt. Het Wereld Muziek Concours is 
één van de grootste blaasmuziekevenementen 
ter wereld maar niet bijzonder populair in brass-
band Nederland”, stelt Van der Schaaf vast. “Hoe 
kan dat? Maar nog interessanter: wat kunnen 
we er samen aan doen om dat te verbeteren? We 
hebben artistiek leider Harrie Reumkens van 
het WMC een hartelijke uitnodiging gestuurd 
namens de kampioensdivisiebands. Reumkens 
is toen enkele maanden later aangeschoven bij 
het overleg om te komen praten. Prachtig om 
te zien dat een positieve insteek zijn vruchten 
afwerpt. Zoals gelukkig met vele dingen in het 
leven”, besluit Van der Schaaf.  

De verhuizing naar TivoliVredenburg is goed gevallen. 
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Europese Jeugd Brassband
De Europese Jeugd Brassband werd in het jaar 
2000 voor het eerst toegevoegd aan het meest 
toonaangevende evenement in de brassband-
wereld, de Europese Brassband Kampioen-
schappen. De organisatie van dit evenement is 
in handen van de EBBA, the European Brass 
Band Association. Kor Niehof, secretaris 
van de EBBA, vertelt: “Op dit moment zijn 
er dertien landen verenigd door de EBBA. 
Samen zorgen zij voor de complete bezetting 
van de EJBB. Ieder land levert in ieder geval 
een cornettist en daarnaast nog één of twee 
andere muzikanten. Voor Nederland zijn 
dat dit jaar dus een althoorn en slagwerker. 
Nederland is overigens één van de weinige 
landen die haar muzikanten selecteert mid-
dels het houden van audities. De complete 
lijst van muzikanten wordt gepubliceerd op de 
website van de EBBA.”

Auditie
De audities in Nederland worden gehouden in 
het conservatorium in Utrecht. Iedere deelne-
mer speelt een solo en etude naar eigen keuze en 
een werk à prima vista (op het eerste gezicht). 
Dit jaar waren er tien auditanten in de leeftijd 
van 18-22 jaar. Op zich niet erg veel, gezien het 
aantal jeugdige muzikanten dat ons kikkerland 
rijk is. EBBA Delegate Jappie Dijkstra: “Deelna-
me aan de Europese Jeugd Brassband is een hele 

bijzondere ervaring. Ik kan als EBBA Delegate 
deze unieke kans van harte aanbevelen bij de 
jeugd. Het is een ‘once in a lifetime opportunity’! 
Het vraagt echter wel het nodige van de muzi-
kanten. Er moet eerst voorgespeeld worden, wat 
toch als erg spannend ervaren wordt door de 
meeste muzikanten. Daarnaast moet je een week 
beschikbaar zijn voor de repetities en optredens. 
Nadat er in Nederland auditie is gedaan, wordt 
er in Lille nogmaals geauditeerd. Daarmee wordt 
de plaats/stoel binnen het orkest bepaald.”  
 
Althoorn
De 18-jarige Annemiek Lindeboom speelt 
althoorn bij Kunst naar Kracht De Goorn en is 
nu tien jaar muzikant. “Ik werd getipt over de 
audities door mijn dirigent Erik Kluin. Hij zei 
dat het een te gekke uitdaging en goede erva-
ring zou zijn om auditie te gaan doen. Ik werd 
enthousiast en deed mee om te kijken hoe ver 
ik zou komen. Dit was de eerste keer dat ik au-
ditie gedaan heb. Ik wilde graag leren hoe ik om 
kon gaan met de spanning van een auditie, want 
spannend was het zeker! Ook hoopte ik tips te 
krijgen om beter te leren spelen. Eigenlijk had 
ik geen verwachting na mijn auditie. Des te 
leuker was het, toen ik hoorde dat ik geselec-
teerd was. Het idee om met meerdere jonge 
muzikanten uit allemaal verschillende landen 
te mogen spelen is heel bijzonder. Het wordt 
een ervaring die ik nooit meer zal vergeten, ik 

Dit jaar gaan er drie muzikanten als Nederlandse afvaardiging naar de Europese 

Jeugd Brassband (EJBB) in Lille. Er was plaats voor een althoorn, een cornettist 

en een slagwerker. Gert Mollema, Annemiek Lindeboom en Marije van der Weg 

deden allemaal auditie voor hun plaats binnen de EJBB en zijn de uitverkorenen 

voor deze bijzondere trip.  

TEKST: HELEEN TALMAN-NICOLAÏ • FOTO: THEO ANNES, FV MEDIA PRODUCTIES, E.A.

Spelen in EJBB: once 
in a lifetime opportunity

Gert Mollema (slagwerk). 
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ga er zeker van genieten. Ik vind het een eer dat 
ik Nederland mag vertegenwoordigen!”

Slagwerk
De vacature voor slagwerker is ingevuld door 
de 20-jarige Gert Mollema. Gert is op zijn zesde 
begonnen met muziek maken bij Looft den Heer 
uit Beetgumermolen en heeft daarnaast ook 
bij de Friese Jeugd Brassband en De Bazuin uit 
Oenkerk gespeeld. “Vorig jaar mocht ik met De 
Bazuin Oenkerk mee naar de Europese Brass-
band Kampioenschappen in Freiburg. Dit vond 
ik een hele gave ervaring! De sfeer tijdens dit 
brassbandevenement is fantastisch en ik wilde 
graag nog eens op het hoogst haalbare podium 
spelen. Toen de oproep kwam voor slagwerkers 
voor de EJBB, heb ik me aangemeld. De auditie 
was erg spannend, je speelt toch helemaal alleen 
voor twee juryleden.” Gert is niet de eerste uit 
het gezin Mollema die geselecteerd werd voor 
de EJBB. “Tijdens de Europese Brassband 
Kampioenschappen in Rotterdam heeft mijn zus 
Sygrid mee mogen spelen in de EJBB. Door haar 
verhalen heb ik een goed beeld bij de invulling 
van deze muzikale week. Ik heb er zin in!” 

Cornet
Voor cornet deed de 19-jarige Marije van der 
Weg auditie. Marije is haar muzikale carriè-
re begonnen bij jeugdorkest Pro Junior uit 
Gerkesklooster/Stroobos. Nu speelt ze bij het 
A-orkest Gloria Deï en sinds anderhalf jaar ook 
bij De Wâldsang uit Buitenpost. “Ik kwam de 

reclame voor de EJBB tegen op Facebook. Ik ken 
meerdere mensen die meegedaan hebben aan 
voorgaande edities van de EJBB. Die waren stuk 
voor stuk allemaal enthousiast, een extra motiva-
tie om mijzelf aan te melden. De samenwerking 
met Erik Janssen lijkt me interessant, we hebben 
met Gloria Deï al eens een gastdirectie van hem 
gehad. Ik hoop op een gezellige, leerzame en 
fanatieke week muziek maken.” 

Europees netwerk
Robbert Vos (Euphonium) is in 2009 deelnemer 
geweest van de EJBB. “Je speelt in een fanatieke 
band op het hoogste niveau. Iedereen heeft het-
zelfde doel: een aantal mooie concerten geven. Je 
bouwt veel contacten op in de internationale bras-
sbandwereld. Zo ontmoet ik nog regelmatig muzi-
kanten waarmee ik destijds in de EJBB speelde.”

Dirigent 
Dirigent Erik Janssen is door de EBBA gevraagd 
om het Europese projectorkest te leiden. “Ik kijk 
erg uit naar deze week. Het repertoire is rond 
en ik heb de lijst van muzikanten uiteraard al 
gezien. Het is ontzettend gaaf om die verschil-
lende landen te verenigen in één orkest. Het 
worden prachtige repetities en concerten, want 
ik krijg erg talentvolle jeugd om mee te werken. 
We hebben een druk programma voor de boeg, 
met maar liefst zes concerten. We spelen tijdens 
de openingsceremonie en geven meerdere 
concerten in de omgeving van Douai, waar ook 
het conservatorium staat waar de repetities van 
de EJBB gehouden worden. Eén van de hoog-
tepunten wordt het galaconcert samen met de 
Black Dyke op de zaterdagavond in de prachtige 
concertzaal van Lille.” 

Marije van der Weg (cornet). Annemiek Lindeboom (althoorn). 

Erik Janssen (dirigent). 
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Met het programma Swiss Time heeft Altena 
Brass onder leiding van Anno Appelo het 
vijfhonderd koppen tellende Zwitserse publiek 
getrakteerd op een mooie combinatie van tradi-
tionele Zwitserse muziek en het moderne brass-
bandrepertoire. Altena Brass ondervond stevige 
concurrentie van twee Zwitserse topbands. De 
show Swiss Time is ontwikkeld in samenwerking 
met choreograaf René Ranzijn. Tijdens de show 
werd gebruik gemaakt van afwisselende visuele 
effecten, en werden zelfs de alphoorn en de ac-
cordeon uit de kast getrokken ter ondersteuning 
van de achtentwintig koperblazers. Ook heeft 
dirigent Anno Appelo hoogstpersoonlijk de 

Zwitserse volksmelodie Vo Luzern auf Wäggis 
zue gezongen. Dit kon het Zwitserse publiek 
zeer waarderen, zij beloonde Anno’s zangkun-
sten met een uitbundig applaus. Het publiek had 
echter ook verstand van zaken qua brassbandre-
pertoire, want ook voor het wedstrijdwerk The 
Triumph of Time gingen de handen enthousiast 
op elkaar.

De concurrentie bestond uit Brass Band Berner 
Oberland en Ensemble de Cuivres Valaisan, 
nummer 2 en 3 op de Zwitserse Brassband 
Kampioenschappen. Berner Oberland ging voor 
de derde achtereenvolgende keer met de winst 

naar huis met hun prachtig gespeelde show 
vol kippenvelmomenten BBO goes Wild West. 
Ensemble de Cuivres Valaisan moest genoegen 
nemen met een derde plaats met een zeer fraaie 
uitvoering van de show Aladdin. De drie bands 
waren als afsluiting van de avond samen te 
beluisteren in een oorverdovend Massed Band 
orkest.

De show Swiss Time van Altena Brass zal nog-
maals te bewonderen zijn op het jaarlijkse Paas-
concert van Altena Brass op zaterdag 26 maart 
in ‘t Uivernest te Hank. Voor meer informatie zie 
ook www.altenabrass.nl. 

Altena Brass heeft op zaterdag 23 januari deelgenomen aan de Grand Prix von 

Birmenstorf, een Zwitserse entertainmentwedstrijd voor brassbands. Het publiek 

beloonde de band met een terechte tweede plaats. 

Altena Brass eindigt 
tussen Zwitserse top

Anno Appelo leidt Altena Brass.Altena Brass tijdens de Grand Prix von Birmenstorf.
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Het is half november als ik bel voor kaartjes en 
mijn favoriete plaatsen blijken al vergeven. De 
vroegboekkorting doet zijn werk en omgere-
kend 110 euro voor een heel festival is een zeer 
schappelijke prijs. De publieke belangstelling 
is inderdaad flink gegroeid en niet alleen de 
concerten van de topbands trekken volle zalen, 
maar ook de evenementen buiten de concertzaal 
worden goed bezocht. 

Dit jaar heeft artistiek directeur Paul Hindmarsh 
de spotlights gericht op de muziek van de vorig 
jaar overleden John McCabe en op Joseph 
Horovitz en Michael Ball die in 2016 respec-
tievelijk hun 90ste en 70ste verjaardag vieren. 
Horovitz is te gast en vertelt over zijn muziek en 
hoe die enerzijds is beïnvloed door de Europese 
smeltkroes, die zijn geboortestad Wenen in het 
begin van de vorige eeuw is,  en anderzijds door 

de Britse muziek, die hij op twaalfjarige leeftijd 
leert kennen na de vlucht voor de opkomende 
nazi’s. Hij schrijft zijn twee grote werken voor 
brassband voor de Nationale Kampioenschap-
pen van 1983 en 1994. In tegenstelling tot Ballet 
for Band wordt Theme and Co-operation,  dat 
is geschreven in de vorm van een passacaglia, 
tegenwoordig nauwelijks nog gespeeld. Na de 
overtuigende uitvoering van de Foden’s Band 
blijkt hoe onterecht dat is. 

Daarnaast zijn het fameuze Euphonium Concer-
to, fraai gespeeld door Gary Curtin in aanwezig-
heid van de legendarische Trevor Groom, en het 
minder bekende Tuba Concerto blikvangers. De 
jonge aanstormende tubaspeler Ross Knight laat 
horen waarom hij vergeleken wordt met James 
Gourlay en inmiddels een betrekking heeft bij 
de Berliner Philharmoniker.

Cloudcatcher Fells 
John McCabe valt als peuter in het vuur van 
de open haard en kan daardoor jaren niet naar 
school. Tijdens herstelperiodes in Cumbria 
ontwikkelt hij zijn fascinatie voor landschap-
pen die zo kenmerkend is geworden voor zijn 
muziek. Hij schrijft uiteindelijk zes werken voor 
brassband, die niet allemaal even goed worden 
ontvangen. Dat Cloudcatcher Fells een meester-
werk is, wordt door veel mensen erkend, maar 
Images maakt in 1983 heftige reacties los als 
“veel te modern” verplicht werk voor de Regi-
onale Kampioenschappen. Ook The Maunsell 
Forts, geschreven voor de British Open van 
2002, krijgt geen warm onthaal, mede omdat het 
werk zacht eindigt en niet met een glorieus ein-
dakkoord. De kleurrijke uitvoering van Images 
door de Cory Band is één van de hoogtepunten 
van het festival en Desert II: Horizon en het veel 

Van 29 tot 31 januari jl. vond in het Royal Northern College of Music in Manches-

ter voor de 26ste keer het Festival of Brass plaats dat vanaf deze editie onder de 

naam RNCM Brass Band Festival verder gaat. Het festival is nu ook zuiver gericht 

op de instrumenten van de brassband en wordt in april gevolgd door een festival 

voor Winds and Symphonic Orchestras.

TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: JOHN STIRZAKER – BRITISH BANDSMAN

Het RNCM Brass 
Band Festival 2016
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bekendere Salamander krijgen mooie uitvoerin-
gen van de Tredegar Town Band en Grimethor-
pe Colliery.

Black Dyke Band en Nicholas Childs brengen een 
programma vol nieuwe muziek. In Panic on Pud-
ding Lane beschrijft de jonge componist en solo 
hoornist van de band Jonathan Bates de tragische 
gebeurtenissen tijdens de grote brand in Londen 
precies 350 jaar geleden. Muziek als een razende 
vuurbal. Philip Wilby heeft zijn weg terug naar de 
brassband gevonden en Five Rivers, A Pastorale 
Symphony (2015) is één van meerdere nieuwe 
werken. Samen met de muziek, die veel toeganke-
lijker is geworden, worden foto’s getoond die Wil-
by geïnspireerd hebben. Nieuw is ook Rampage 
van Simon Dobson, in opdracht geschreven voor 
Katrina Marzella, de baritonsoliste in het werk. 
Rampage is een moderne versie van de Schotse 
vertelling over Tam O’Shanter die na een heftige 
party probeert thuis te komen. Ook voor Katrina 
is het een avontuur, als blijkt dat de begeleiding 
van de band niet al te sympathiek is. Black Dyke 
besluit het concert met een reprise van het vrije 
werk van de Europese Kampioenschappen, Peter 
Graham’s Metropolis 1927.     

Odin – From The Land of Fire and Ice 
Onder leiding van Gary Cutt mag The Fairey 
Band zowel Ballet for Band als Cloudcatcher Fells  
uitvoeren. Tussen twee gedegen uitvoeringen 
van deze krakers in is het Tom Davoren die zijn 
eigen nieuwe werk The Divinity of Hell dirigeert. 
Davoren portretteert Iago, de manipulatieve 
moordenaar uit Shakespeare’s Othello, in 
beeldende muziek vol innerlijke tegenstellingen. 
Op het programma van de Tredegar Town Band 
staat werk van Michael Ball, die tegenwoordig 
even ten zuiden van Dublin woont en zich voor 
zijn werk …all the flowers of the mountain… 
liet inspireren door de vlakbij gelegen Killiney 
Hill. Het werk is nooit zo populair geworden als 
Whitsun Wakes, waarmee Grimethorpe het fes-
tival besluit, en ook het Euphonium Concerto dat 
David Thornton en de Foden’s Band uitvoeren 
is relatief onbekend gebleven. Gelukkig is er op 
dit festival wel plaats voor en het Concerto wordt 
één van de absolute hoogtepunten. 

Foden’s staat voor deze gelegenheid onder 
leiding van James Gourlay en dat is te merken 
ook. Minder klassiek en rond van klank dan 
voorheen klinkt de band plots moderner, maar 
nog steeds zeer hecht. Voor A Child Like You 
van Andy Scott wordt de band uitgebreid met 
sopraan, harpiste en vier leden van de Foden’s 

Gavin Higgings en Paul Hindmarsh.

Tom Davoren dirigeert zijn eigen compositie The Divinity of Hell.
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Youth Band. Scott snijdt in het werk grote actue-
le thema’s aan: de opvang van een vluchteling die 
daarna te maken krijgt met racisme. De manier 
waarop Scott dit heeft verklankt komt echter 
nogal opgeblazen over. Foden’s besluit haar con-
cert met Odin – From The Land of Fire and Ice 
van Arthur Butterworth. Een werk waarvan later 
dit jaar eindelijk een studio opname verschijnt, 
precies dertig jaar nadat het voor de Black Dyke 
Band en dirigent Peter Parkes werd gecreëerd. 
 
Audita Tremendi
Tijdens het concert van de Cory Band wordt de 
band voor het negende achtereenvolgende jaar 
gelauwerd als nummer één van de wereldrang-
lijst. De Cory Band maakt die positie vervolgens 
meer dan waar. De band is in topvorm zo vlak 
voor hun trip naar de Verenigde Staten. Principal 
Tom Hutchinson blinkt uit in de wereldpremière 
van Philip Harper’s Concerto for Cornet en ook 
het nieuwe werk van Alexander Comitas beleeft 
een indrukwekkende première. Audita Tremendi 
ontleent haar naam aan het pauselijk schrijven 
dat in 1187 verscheen nadat de kruisvaarders 
tijdens de tweede kruistocht vernietigend waren 
verslagen door de moslimlegers van Saladin. 
Het gevolg is een derde kruistocht die na een 
onbesliste strijd leidt tot een tweejarig beleg van 
de stad Acre. Niet verwonderlijk dat de muziek 
duister is en vol van woede, verdriet, wraak en 
ontreddering. Comitas gebruikt Middeleeuwse 
melodieën uit de Carmina Burana en ook het 
Dies Irae (dag des oordeels) klinkt in alle octa-

ven. Alleen de goede luisteraar hoort de wens op 
het einde van alle strijd die de componist heeft 
ingebouwd in de finale. De muziek van Comitas 
is heel eigen en herkenbaar. Het gebruik van 
melodie is dezer dagen eerder verrassend dan 
ouderwets te noemen en mist zijn uitwerking 
niet op het publiek dat ook dit duistere werk een 
warm onthaal geeft. De Cory Band heeft zo zijn 
reden gehad om het niet als vrij werk voor de 
Europese Kampioenschappen te kiezen, maar 

het was zeker interessant geweest om te zien hoe 
de reactie op Audita Tremendi zou zijn geweest.    

Naast de concerten valt er veel te genieten. 
Prachtige recitals van het A4 koperkwartet en 
van trombonist Peter Moore; de finale van de 
John Golland Award compositiewedstrijd, 
gewonnen door een groot nieuw talent Daniel 
Hall; een concert door de RNCM Brass Band 
met recent werk van Simon Dobson en Paul 
McGhee; de concerten van de jeugdband van 
het RNCM en van de verrassende Foden’s Youth 
Band; een componistenforum en een liefdevol 
gesprek met de weduwe van John McCabe.     

Als het festival uiteindelijk besloten wordt door 
British Open winnaar Grimethorpe Colliery 
onder leiding van Robert Childs klinkt ook daar 
nieuwe muziek. Further Adventures of the Same 
van Nigel Clarke is geschreven als een sound-
track van een typische zwart-wit film waarin 
sterren als Humphrey Bogart of James Cagney 
de hoofdrol hebben. Een toepasselijke titel voor 
het volgende festival lijkt me. 

Trevor Groom en Joseph Horowitz.

Cory Band met dirigent Philip Harper opnieuw nummer 1 in de World Ranking.
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Waar diverse Europese landen, door bezuini-
gingen en mismanagement, een afname laten 
zien in het aantal brassbands, kan Noorwegen 
zich verheugen in overheidssteun en goed 
opgeleide musici. Door deze structuur is het 
niveau in alle divisies bijzonder hoog. Zo spe-
len bands uit de vijfde en vierde divisie werken 
die in Nederland in hogere divisies niet zouden 
misstaan. Werken als The Forest of Dean 
(Bourgeois) en A London Overture (Sparke) 
werden in de vierde divisie geprogrammeerd, 
echter ook Labour and Love (Fletcher) werd 
door meerdere bands op prima niveau vertolkt. 
De derde divisie kende ook een mooie lijst van 

werken. Winnaar Tysnes Musikklag wist met 
haar vertolking van Vinter’s Variations on a 
Ninth 94 punten te behalen.  Meer klassiekers 
in deze divisie: de nummer twee, Lindås Brass, 
speelde Harmonious Variations on a Theme 
of Handel  van Gordon Langford en behaalde 
hiermee 92 punten. Eveneens met een good old 
werk, Triumphant Rhapsody (Vinter), werd 
Manger Old Star Brass derde.
De tweede divisie kende een duidelijke winnaar. 
Flesland Musikklag met dirigent Thor-Arne 
Pedersen gaf een indrukwekkende uitvoering 
van Trittico (Curnow) wat resulteerde in een in-
drukwekkende score van 95 punten. Het kiezen 

van werken met een hoge moeilijkheidsgraad 
kan ook een lagere klassering in de hand werken, 
werken als Dove Descending (Wilby) en Ende-
avour (Sparke) bleven steken in de middenmoot.

De keuze om voor de eerste divisie niet te kiezen 
voor een verplicht werk, maar voor een keuze-
werk, leverde voor het publiek veel te genieten 
op. Ook in deze  divisie werden werken, waar 
menig Nederlandse topband de handen vol aan 
zou hebben, door de Noorse eerste divisiebands 
zeer knap gespeeld. Het lijstje werken bevat 
topwerken als REM-Scapes (Doss), As If a Voice 
were in Them (Waespi), Sketches from Nowhere 
(Doss)en Harmony Music (Sparke). Kleppe 
Musikklag met dirigent John Philip Hannevik 
wist Tertnes Brass met dirigent David Roberts 
nipt voor te blijven.

De meeste aandacht tijdens dit weekeinde ging 
uit naar de verrichtingen in de hoogste divisie. 
Opvallend in deze divisie is het groot aantal 
Britse dirigenten, van de tien deelnemende or-
kesten zagen we dat maar liefst acht topdirigen-
ten moesten zorgen voor een hoge klassering. 
Veelvuldig kampioen Eikanger deed ditmaal een 
beroep op Nicholas Childs. Na twee dagen bleek 
dit orkest met een minimale marge Manger Mu-
sikklag, ditmaal met dirigent Philip Harper, voor 
te blijven. Op nummer drie eindigde de kam-
pioen van 2014, Stavanger Brass, met evenveel 
punten als Manger, maar het orkest behaalde 
op het verplichte werk Searching for Light (Stig 
Nordhagen) één punt minder. 

De brassbandcultuur in Noorwegen bloeit, het aantal aanmeldingen voor de na-

tionale kampioenschappen bevestigt dat de sector springlevend is. Meer dan 70 

orkesten hadden zich weer intensief voorbereid op hun deelname aan dit evene-

ment dat wederom in de Grieghallen in Bergen werd gehouden. 

Noors kampioenschap 
weer van hoog niveau

Philip Harper leidde Manger Musikklag tijdens de Noorse kampioenschappen. Foto: Ian Clowes.
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deelnemers op

NK-majorette

Festivalklasse:
testcase zonder 
concoursstress

Marswedstrijd
moet weer 

fun worden

Concertwerken
in première 

TROMP-winnaar
Dominique Vleeshouwers

Color Guard:
Pietje Bell van de KNMO
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Interview
Erik Janssen

Outdoor marsconcours 
heeft toekomst
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Wintercircuit CGN
goede leerschool 

Weer verrassingen
op NBK

Jury aan huis 
beleeft première
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PROVINCIE DRENTHE

Jubilarissen bij 
Wilhelmina Hoogeveen
De Muziekbond Groningen-Drenthe heeft Wim Bun-

ning, Jan Oosterveen en Roelanda Marissen gehuldigd 

voor respectievelijk hun zeventig-, vijftig- en veertigjarig 

jubileum. De drie jubilarissen zijn lid van de christelijke 

muziekvereniging Wilhelmina Hoogeveen.

Projectpresentaties in Beilen
Het VSBfonds heeft twee blaasmuziekprojecten in Dren-

the gehonoreerd met een bijdrage in het kader van de 

slogan Maak het in Drenthe. Vrijdag 1 april presenteren 

zij in Beilen samen de resultaten van hun project. De 

deelnemers aan de cursus Komcomponeren brengen 

hun eigen composities lichte muziek in première met 

medewerking van het Komcomponeren-werkorkest 

onder leiding van componist/dirigent Henri Gerrits die 

de artistieke leiding had over het project. 

Bigband Biggle Baggle Assen (foto) demonstreert de 

uitkomsten van een serie workshops rondom improvi-

satietechnieken. Deze muzikale en informatieve avond 

wordt georganiseerd door Buro Reprise en is gratis 

toegankelijk voor belangstellenden. Informatie: www.

buroreprise.nl. 

Jeugd van Oranje Assen
in de spotlights
De jeugd staat zaterdag 19 maart (20.00 uur) in 

zaal Schakelveld in Assen in de spotlights tijdens het 

voorjaarsconcert van fanfare Oranje Assen. Behalve het 

fanfareorkest tonen de Orange Youth Band (OYB), de 

Orange Kids Band (OKB) en het saxofoonkwartet wat 

ze in huis hebben. De uitvoering van Variations on a 
Scale (Philip Sparke) geldt voor de fanfare als try-out 

voor de deelname aan de Open Nederlandse Fanfare 

Kampioenschappen.

Lentekriebels bij blaaskapellen 
De Zuidema Kapel Grootegast (Mährische blaas-

muziek), de Maasgalmkapel Kessenich (Böhmische 

blaasmuziek) en De Snippefangers Bakhuizen (Eger-

länder- en amusementsmuziek) zorgen zondag 17 

april (12.30 uur) in zalencentrum Hofsteenge in Rolde 

voor sfeer en schwung tijdens het voorjaarsconcert 

Lentekriebels. Pittige polka’s en romantische walsen, 

instrumentaal afgewisseld met zang, zorgen voor een 

gezellige sfeer. Informatie: www.rmm.net.

Projecten van stichting 
Betoeterd van start 
Drenthe kent sinds kort een nieuwe onafhankelijke stich-

ting die zich inzet voor het organiseren en faciliteren 

van innovatieve muziekprojecten. Onder het motto Mu-
ziek verbindt staan er in 2016 drie provinciale projecten 

op stapel. Op 9 april start het nieuwe swingbandproject 

Grenzeloos Swing, toegankelijk voor amateurmuzikan-

ten. Repetities zijn op zaterdagmiddag, in Midden-Dren-

the. Informatie: www.swingband.info.

Het Drents Vakantie Orkest 2016 staat open voor 

deelname van (verenigings)muzikanten uit Drenthe. 

In de zomervakantie komt dit projectorkest weer elke 

woensdagavond bij elkaar. Informatie: www.betoeterd.

nl. Na de zomerperiode is een setlist van speciaal 

gearrangeerde hafabra-versies van Drentstalige liedjes 

van het Drèents Liedties Festival te horen tijdens 

verenigingsconcerten van diverse muziekverenigingen. 

Informatie over deze gratis te gebruiken setlist van vijf 

liedjes is verkrijgbaar via secretariaat@betoeterd.nl.

M A A R T

Vr 11 EMMEN, DE MUZEVAL 19.30 UUR Met het concert Lokale Finale nemen harmonie Euterpe, fanfare Laus Deo en andere amateurverenigin 

   gen uit Emmen afscheid van theater De Muzeval. 

Zo 13 WESTERBORK, DE TURFSTEKER 10.00 UUR Saxy Sunday, studiedag voor saxofonisten o.l.v. Karl Veen m.m.v. Saxofoonorkest Drachten. 

Zo 13 WESTERBORK, MEURSINGE 15.30 UUR Saxy Sunday Concert m.m.v. Het Saxofoonorkest Drachten. 

Za 19 ASSEN, SCHAKELVELD 20.00 UUR Concert door jeugdleden fanfare Oranje Assen. 

A P R I L

Vr 01 BEILEN, ZAAL DE LINDE 20.00 UUR Projectpresentaties Komcomponeren & Biggle Baggle Bigband. 

Zo 17 ROLDE, ZALENCENTRUM HOFSTEENGE 12.30 UUR Lentekriebels. Blaaskapellenfestival van het Noorden. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Jubilaris in Lelystad
De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft 

Adri van de Wetering in de bloemen gezet. De muzi-

kant van Harmonieorkest Lelystad vierde zijn veertig 

jarig jubileum als muzikant.

M A A R T

Za 19 ALMERE  Color Guard Nederland Championships (CG/IPC/IWC). 

PROVINCIE FRIESLAND

Paulus de Jong en Looft 
den Heer uit elkaar
Na tien jaar komt er een einde aan de verbintenis 

tussen dirigent Paulus de Jong en Brassband Looft 

den Heer Beetgumermolen. Onder leiding van De Jong 

won Looft den Heer onder meer twee NBK- en Euro-

brass-titels en de open Vlaamse en Duitse kampioen-

schappen. Zaterdag 12 maart leidt De Jong Looft den 

Heer tijdens een concert met soliste Simone Rebello 

en op zaterdag 11 juni tijdens het MGD Borkum Festi-

val. Het afscheidsconcert is op zaterdag 9 juli. De Jong 

blijft wel als docent aan de vereniging verbonden.
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Iris Kroes te gast bij De Bazuin
Harpiste Iris Kroes, winnares van The Voice of Holland 

2012, is zaterdag 12 maart in de Trynwâlden in Oen-

kerk te gast tijdens het SELLEkonsert van brassband De 

Bazuin B Oenkerk. De band staat tijdens de zevende 

editie van dit voorjaarsconcert onder leiding van haar 

nieuwe dirigent Jan Werkman. Foto: Laura Oldenbroek

Voorjaarsconcert met 
Egerländer Oldehovekapel
De Oldehovekapel houdt zondag 10 april (15.00 uur) 

in MFC Dorpshuis in Tytsjerk het voorjaarsconcert met 

Böhmische en Egerländer muziek. Romantische wals-

en en pittige polka’s, zowel instrumentaal als met zang, 

wisselen elkaar af. Informatie: www.oldehovekapel.nl.

Themabijeenkomsten 
bij federatie Femuza
De Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súd-

west-Fryslan (Femuza) houdt diverse themabijeenkom-

sten voor de dertig aangesloten muziekverenigingen 

en koren. Dinsdag 12 april en maandag 23 mei zijn er 

informatieavonden met als thema subsidies, fondsen 

en crowdfunding. Woensdag 21 september staat de 

bijeenkomst in het teken van Culturele Hoofdstad 2018 

en European Youth Music Festival 2018 in Sneek.

Meiinoar op reis bij 
brassband Halleluja
Meiinoar op reis is zaterdag 23 april (20.00 uur) in 

zaal Aans de titel van het concert waarin brassband 

Halleluja Drachtstercompagnie en de plaatselijke 

toneelvereniging het publiek meenemen op een reis 

om de wereld. Muziek uit alle werelddelen wordt met 

sketchjes van de toneelclub aan elkaar verbonden. 

Jubilarissen bij 
Friese muziekbond
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

heeft Wim Hoornstra (Harmonie Wolvega) en Pieter 

Bouma (Concordia Joure) gehuldigd vanwege hun 

zestigjarig lidmaatschap. Marja Kremer (Harmonie 

Wolvega) en Arie Holwerda (IN Schiermonnikoog) 

vierden hun vijftigjarig jubileum als muzikant. Dienke 

Wisman en Dineke Veeter (SDG Alkmaar), H. Willemsen 

(Crescendo Holwerd), Trea Hemmes, Jentina Bloemhof 

en Anneke Hanewald (Harmonie Wolvega) en Gea de 

Jong (Concordia Joure) werden in de bloemen gezet 

vanwege hun veertigjarig jubileum. Op 19 maart wordt 

Anne Luchtenveld gehuldigd vanwege zijn zeventigja-

rig lidmaatschap bij Excelsior in Jubbega.

Excelsior Ferwert en 
Di Gojim in (lente)concert 
De Klezmerband Di Gojim is zaterdag 19 maart (20.00 

uur) in de Liudgertsjerke in Ferwert te gast tijdens het 

voorjaarsconcert van de christelijke brassband Excel-

sior Ferwert. Tijdens een muzikaal-theatraal program-

ma komt een mix van Oost-Europese volksmuziekstij-

len, zigeuner- en Joodse muziek voorbij. Informatie: 

www.excelsiorferwert.nl.

Concert met Gerrit Heeringa 
Orkest en mannenkoor
Het seniorenorkest Gerrit Heeringa Orkest is zaterdag 

23 april (20.00 uur) een van de deelnemers aan een 

concert in de Sint Franciscuskerk in Franeker. Verdere 

medewerking verlenen het christelijk mannenkoor 

Laus Deo regio Franeker en de zangeres Aletta Been 

uit Sneek.

Korpsenfestival Femuza 
met twaalf deelnemers
Voor het competitieve HaFaBra-festival van de Federa-

tie voor Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Frys-

lân (Femuza) op zaterdag 12 maart in multifunctioneel 

centrum De Mande in Nijland hebben twaalf orkesten 

ingeschreven. De deelnemers zijn Hosanna Wons, 

Fanfare Blauwhuis, Concordia Gaastmeer, Wubbenus 

Jacobs Arum, Eensgezindheid Tjerkwerd, Excelsior 

Scharnegoutum, Studio It Heidenskip, Oranje Bolsward, 

Harmonie Sneek, Excelsior Nijland, Hallelujah Makkum 

en Excelsior Schraard. Het Gelders Fanfare Orkest 

tekent voor het slotconcert. De kandidaten brengen 

een programma waarin tenminste één concourswerk 

is opgenomen. De verdere programmakeuze is vrij. 

De optredens worden beoordeeld door Jacob de 

Haan en Danny Oosterman. De winnaar mag op 18 

juni deelnemen aan het Galaconcert van Femuza in 

Theater Sneek.

De Woudklank bestaat 90 jaar
Muziekvereniging De Woudklank Noordwolde viert 

zondag 13 maart (14.00 uur) het negentigjarig be-

staan met een concert in ’t Buurthuus te Noordwolde. 

Behalve het fanfareorkest komen ook het jeugdorkest, 

de malletband, de majorettegroep en diverse jeugdige 

blazers en slagwerkers in actie.

Top Brass Noord in Burdaard
De topbrassbands Soli Brass Leeuwarden, De Wâlds-

ang Buitenpost, De Bazuin Oenkerk en de nationaal 

kampioen Provinciale Brassband Groningen delen 

zaterdag 26 maart (19.30 uur) in MFC Het Spectrum 

in Burdaard het podium tijdens Top Brass Noord. Zon-

der enige vorm van competitie brengt elke band een 

afwisselend concertprogramma tot klinken. 

Simone Rebello soleert 
bij Looft den Heer 
Percussionist Simone Rebello treedt zaterdag 12 maart 

(20.00 uur) in de PKN-kerk te Beetgumermolen op als 

gastsolist tijdens het voorjaarsconcert van Brassband 

Looft den Heer. Haar optreden dankt de brassband aan 

de overwinning tijdens de Deutsche Open Brass-

bandmeisterschaften in 2012. Op het programma 

staan onder meer haar solowerken Zimbasamba en 

Spinning Song. 

Donateursconcert 
door Excelsior Jubbega
Muziekvereniging Excelsior Jubbega houdt zaterdag 

19 maart in café De Alde Slûs het jaarlijkse dona-

teursconcert. Bij die gelegenheid wordt oud-voorzitter 

en es-bassist Anne Luchtenveld gehuldigd voor zijn 

zeventigjarig lidmaatschap van Excelsior.

Try-out ONFK in Joure
Acht orkesten uit diverse afdelingen nemen zondag 

3 april (14.00 uur) in De Triangel in Joure deel aan 

een try-out-concert voor de Open Nederlandse Fanfare 

Kampioenschappen. De deelnemers zijn De Bazuin 

Tijnje (5e divisie), Eensgezindheid Tjerkwerd (4e 

divisie), Excelsior Ouwsterhaule, Wilhelmina Easterein, 

Excelsior Grijpskerk en Constantia Menaldum (alle 2e 

divisie), Excelsior Schraard en Jouster Fanfare Joure 

(beide 1e divisie).
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Fanfare Hâld Moed 
gaat op z’n Hollands
Fanfare Hâld Moed Oosthem presenteert zaterdag 19 

maart (20.00 uur) in het Himsterhûs een Hollandse 

avond. Onder meer de ‘echte’ look-a-like van André Ha-

zes treedt samen met het orkest op. Ook streektalenten 

brengen samen met het orkest Hollandse meezingers 

ten gehore. Informatie: fanfarehaldmoed@live.nl. 

33e Oranjeconcert met 
acteur Stanley Burleson
Choreograaf en musicalacteur Stanley Burleson (Belle en 
het Beest, Cats, Evita, Miss Saigon, Chicago) is woensdag 

27 april (20.00 uur) in sporthal De Olde Steense te 

Wolvega de publiekstrekker van het 33e Oranjeconcert 

van brassband Euphonia Wolvega. De presentatie is 

in handen van zanger/tekstschrijver/presentator Paul 

Passchier. Informatie: www. euphoniawolvega.nl.  

Piter Wilkens zingt 
bij Spijkerpakkenband 
De Spijkerpakkenband deelt zaterdag 19 maart (20.00 

uur) in De Beijer in Rinsumageest het podium met de 

Friese zanger Piter Wilkens. Band en zanger tekenen 

voor een Fleurige Fryske Feestjûn in een gezellige 

kroegsfeer. Informatie: www.spijkerpakkenband.com. 

Voorjaarsconcert Brass 
Fantasy door Gloria Deï
Brassband Gloria Deï Gerkesklooster/Stroobos presen-

teert zaterdag 19 maart (19.30 uur) in de Gerefor-

meerde Kerk het voorjaarsconcert. Het thema is Brass 
Fantasy. Samen met jeugdbrassband Projunior wordt 

muziek uit de films van Harry Potter, maar ook werken 

zoals Kingdom of Dragons gespeeld. Informatie: www.

gloriadei.nl.

M A A R T

Za 12 OENKERK, TYRNWÂLDEN  Concert door De Bazuin B Oenkerk m.m.v. Iris Kroes. 

Za 12 SNEEK, MFC DE MANDE  Korpsenfestival Femuza met deelname van twaalf verenigingen. 

Za 12 BEETGUMERMOLEN, PKN-KERK 20.00 UUR Concert door Looft den Heer Bitgummole m.m.v. percussionist Simone Rebello. 

Zo 13 NOORDWOLDE, ’T BUURTHUUS 14.00 UUR Jubileumconcert door muziekvereniging De Woudklank Noordwolde. 

Za 19 OUDESCHOOT, SIONSKERK 20.00 UUR Voorjaarsconcert dor Brassband Advendo Oudeschoot m.m.v. troubadour Jan Nota. 

Za 19 FERWERD, LIUDGERTSJERKE 20.00 UUR Lenteconcert door Excelsior Ferwert m.m.v. Klezmerband Di Gojim. 

Za 19 HARKEMA, FÛGELKAMP 20.00 UUR Voorjaarsconcert door ‘t Heideblomke m.m.v. popkoor Samar. 

Za 19 JUBBEGA, CAFÉ ALDE SLÛS  Donateursconcert door Excelsior Jubbega. 

Za 19 RINSUMAGEEST, MFC DE BEIJER 20.00 UUR Concert door Spijkerpakkenband m.m.v. Piter Wilkens. 

Za 19 GERKESKLOOSTER/STROOBOSGEREF. KERK 19.30 UUR Voorjaarsconcert Brass Fantasy’ door brassband Gloria Deï’Gerkesklooster/Stroobos. 

Za 19 OOSTHEM, IT HIMSTERHÛS 20.00 UUR Concert door fanfare Hâld Moed. 

Do 24 HEERENVEEN, DE RINKELBOM 20.15 UUR Première van De Hel van ‘63 door euphoniumspeler Robbert Vos en fanfare Eendracht Maakt Macht  

   Oudega (SWF). 

Za 26 BURDAARD, HET SPECTRUM 19.30 UUR Concert Top Brass Noord met Soli Brass Leeuwarden, de Wâldsang Buitenpost, de Bazuin Oenkerk en  

   Provinciale Brassband Groningen. 

A P R I L

Vr 01 URETERP, DE WIER  Gouden Spiker Festival met 5e divisie brassband. 

Za 02 URETERP, DE WIER  Gouden Spiker Festival met 4e/ 3e divisie brassband en festivaldivisie. 

Zo 03 JOURE, DE TRIANGEL 14.00 UUR Try-out ONFK met De Bazuin Tijnje, Eensgezindheid Tjerkwerd, Excelsior Ouwsterhaule, Wilhelmina Easte 

   rein, Excelsior Grijpskerk, Constantia Menaldum, Excelsior Schraard en Jouster Fanfare Joure. 

Za 09 BEETGUMERMOLEN, DE MOLEWJUK 20.00 UUR Concert door Harmonie Beetgum jeugdkorps De Roekebinde en kinderen van het schoolproject. 

Zo 10 TIETJERK, YN’E MANDE 15.00 UUR Voorjaarsconcert door Egerländer Oldehovekapel. 

Za 23 DRACHTSTERCOMPAGNIE, CAFÉ AANS 20.00 UUR Concert door Brassband Halleluja m.m.v. toneelvereniging Drachtstercompagnie. 

Za 23 FRANEKER, SINT FRANCISCUSKERK 20.00 UUR Concert door Gerrit Heeringa Orkest m.m.v. mannenkoor Laus Deo en zangeres Aletta Been. 

Do 27 WOLVEGA, DE OLDE STEENSE 20.00 UUR Oranjeconcert door Euphonia Wolvega m.m.v. musicalacteur Stanley Burleson. 

PROVINCIE GELDERLAND

Die Innsbrucker Böhmische 
naar Ooy-Zevenaar
Op uitnodiging van de Isseltaler Musikanten treden 

zaterdag 9 april (19.30 uur) Die Innsbrucker Böhmi-

sche op in schuttersgebouw EMM, Slenterweg 2, in 

Ooy-Zevenaar. Het orkest behoort tot de crème de la 

crème van de Böhmische blaasmuziek in Europa. In 

het voorprogramma spelen de Isseltaler Musikanten. 

Informatie: www.isseltalermusikanten.nl. 

Jubileumconcert door 
Die Urndorfer Musikanten
Die Urndorfer Musikanten bestaan dertig jaar. Het jubi-

leum wordt zondag 10 april (14.00 uur) gevierd met 

een jubileumconcert in theater ’t Mozaïek in Wijchen. 

Informatie: 024 - 64 18 158.

Voorjaarsconcert door 
muziekvereniging Ontwaakt 
Zondag 10 april (15.00 uur) houdt muziekvereniging 

Ontwaakt Hattem in multifunctioneel centrum De 

Marke het jaarlijkse voorjaarsconcert. Voor de pauze 

klinken klassieke werken zoals Goodnight Sarajevo en 

Choral for a Solemn Occasion. Na de pauze volgt een 

licht programma met onder andere MacArthur Park, 

Colors of the Wind en Mag ik dan bij jou. 
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Tien jaar NovioMagum 
met musicalklassiekers
NovioMagum Wind Orchestra (NMWO) bestaat tien 

jaar. Het orkest viert het lustrumfeest zaterdag 12 

maart (20.15 uur) met een concert in De Vereeniging 

in Nijmegen. Samen met popkoor Switch Nijmegen 

wordt muziek uit de musicals Jesus Christ Superstar, 
Miss Saigon, The Lion King, The Wizard of Ozz, Chicago 

en The Jungle Book uitgevoerd. Informatie: www.

nmwo.nl.

March & Showband Rheden 
op weg naar WMC 2017
March & Showband Rheden heeft met het oog op 

de deelname aan het Wereld Muziek Concours 

in 2017 een lange termijnplan gemaakt. Met de 

benoeming van Eric Westerink als dirigent is in mei 

2015 een eerste stap gezet. Ook het repetitiesche-

ma is op de schop gegaan en het huidige repertoire 

is onder de loep genomen. Voor het schrijven van 

nieuwe muziek heeft het korps Peter Kleine Schaars 

(foto), majoor-dirigent van de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine, aangetrokken. Informatie:  

www.march-showbandrheden.nl.

Jaarconcert door 
Amicitia Lienden
Muziekvereniging Amicitia houdt zaterdag 26 maart 

(20.00 uur) in Het Wapen van Lienden het jaarcon-

cert. Na de pauze treedt blaaskapel Amicitia voor het 

voetlicht. Informatie: www.amicitia-lienden.nl.

Sprookjesconcert bij 
Sint Cecilia Millingen
Het themaconcert van fanfare Sint Cecilia Millingen 

aan de Rijn op zondag 3 april (15.00 uur) in sporthal 

De Duffelt staat in het teken van sprookjes. Een vertel-

ster vertelt met muzikale ondersteuning het verhaal 

van De Rattenvanger van Hamelen en Rapunzel. Het 

jeugdorkest speelt het sprookje van Assepoester. Ook 

Belle en Elsa en Anna komen voorbij. Informatie: www.

fanfare-stcecilia.nl. 

Voorjaar bij Accoord
De christelijke muziekvereniging Accoord Haarlo/Nee-

de luidt zaterdag 9 april (20.00 uur) het voorjaar in 

met een concert in De Olde Mölle te Neede. Zowel de 

malletband als de brassband zorgt voor een afwisse-

lend programma.

Lintje voor scheidend 
dirigent Arend Keijzer
Dirigent Arend Keijzer is bij zijn afscheid van het 

Veluws Senioren Orkest benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje-Nassau. Keijzer was sinds 1998 dirigent 

van het orkest. In die periode is het ledental verdub-

beld. Ook bekleedde hij diverse (bestuurs)functies 

zowel binnen als buiten het Veluws Senioren Orkest. 

Vrijdag 1 april (20.00 uur) neemt het Veluws Senioren 

Orkest tijdens het jaarconcert in theater Veluvine in 

Nunspeet het publiek mee op een muzikale reis langs 

diverse landen. Informatie: www.veluvinenunspeet.nl.

4e Taptoe voor KIKA 
met negen korpsen 
De Jan Massinkhal in Nijmegen is zaterdag 23 april 

(19.00 uur) het decor van de vierde editie van Taptoe 

voor KIKA. Negen korpsen werken belangeloos mee. De 

deelnemers zijn Exempel Empel (foto), Juliana Amers-

foort, Bernhard Amersfoort, Irene Ede, Sint Sebastianus 

Gendt, Scheepjeswolharmonie Veenendaal, OBK Rhe-

nen, Batavorum Pipes and Drums Nijmegen en Oranje 

Garde Klundert. In het voorprogramma verzorgt het 

Arnhems Trompetter Korps een miniconcert. Informatie: 

www.taptoevoorkika.nl. 

Kunst en Vriendschap 
geeft jaaruitvoering
Zaterdag 19 maart (19.30 uur) geeft muziekvereni-

ging Kunst en Vriendschap Maurik de jaaruitvoering 

in verenigingsgebouw ’t Klokhuis. Zowel de tamboers, 

de majorettes, het leerlingenorkest als de harmonie 

komen in actie. Het muzikale menu vermeldt werken 

zoals The Olympic Spirit, Tuba Tiger Rag (solist Ron van 

Ewijk), Anteneo Musical en Dogon. 

Jubilarissen bij MBGF
Tal van jubilarissen vierden hun muzikantenjubileum 

bij de Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF). 
Een overzicht.

Zeventig jaar: A. Terpstra (Harmonie Garmerwolde).

Zestig jaar: Wim Engelen en Jo Seegers (D.E.S. 

Leuth); Theo Peters (Sint Caecilia Doornenburg); 

Roelof Rens (De Eendracht Wezep); R. Stol (Harmonie 

Garmerwolde).

Vijfenvijftig jaar: Jan Baars (Mystique Arnhem).

Vijftig jaar: Piet van Uden (DOV Wijchen); Roelof 

Roelofse (Mr.H.M.van der Zandt Velp); Dick Eijgenraam 

en Cees Jansen (Oefening Baart Kunst Bennekom); 

Piet Schrijver en Poliet Schrijver (Volharding Huissen); 

J.Pijkeren (Harmonie Epe); Herman Kooy, Rita Ooster-

wegel, Lia de Vries (March & Showband Rheden); Henk 

Dukkerhof (Sint Franciscus Babberich); Henk Wieggers 

(Fanfare Concordia Netterden).

Veertig jaar: José Hulsen-van Rossum ( Sint 

Lambertus Alphen a/d Maas); Erwin Heijink (Mr. H.M. 

van der Zandt Velp); Helga Arends en Ronnie Gerretzen 

(Oefening Baart Kunst Westervoort); Bert Baggermans 

(De Harmonie Wageningen); Albert Bartray, Trudie 

Roelofs, Paul Wolters, John Wolters (Volharding 

Huissen); Jaap Snel (Oefening Baart Kunst Benne-

kom); J.C.Bijsterbosch-Vijge (Harmonie Epe); Wieske 

van Bekkum-Hollander (De Eendracht Wezep); Geert 

Huuskes en Arno Roelofsen (Sint Gregorius Giesbeek); 

Jolanda Visser (Sint Franciscus Babberich).

Het Mysterie… spannend 
verhaal met muziek
In het kasteel van baron Maestoso speelt een groep 

muzikanten. Plotseling klinkt een mysterieus geluid en 

raakt de ene na de andere muzikant zijn geluid kwijt. 

Een monster of een boze tovenaar misschien? Dat is 

de rode draad van de familievoorstelling Het Mysterie 
van het Verdwenen Geluid die Symfonisch Blaasorkest 

Gaanderen zondag 10 april (15.00 uur) presenteert. 

Doel is om zoveel mogelijk jonge mensen te enthou-

siasmeren voor het maken van muziek. Sport- en 

cultureel centrum De Pol wordt voor deze gelegenheid 

omgetoverd tot een bioscoop met live-muzikanten 

en een levensgroot scherm. Zowel het publiek als de 

orkestleden zijn de hoofdrolspelers in het verhaal. De 

presentatie is in handen van professionele presentato-

ren/topmusici. Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. De 

voorstelling is een onderdeel van het overkoepelende 

project Het Mysterie van het Verdwenen Geluid in en 
rondom De Achterhoek, ondersteund door De Ideefa-

briek Achterhoek. Het project is bedacht en ontwikkeld 

door Elsbeth de Jong en Renske Wijma. 

Sint Jan & Friends in 
voorjaarsconcert Winterswijk
Sint Jan & Friends is de titel van het voorjaarsconcert 

van muziekvereniging Sint Jan Meddo. Het concert 

vindt plaats op zondag 24 april (19.00 uur) in Theater 

de Storm in Winterswijk. Het Popkoor Friends uit Lich-

tenvoorde verzorgt een gastoptreden.
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Oosterbeekse orkesten 
blazen voorjaar in
Zaterdag 23 april (20.00 uur) blazen het opleidings-

orkest DA CAPO en het Symfonisch Blaasorkest van de 

Koninklijke Harmonie Oosterbeek (foto) het voorjaar 

in met een concert in zalencentrum Lebret. DA CAPO 

speelt onder meer nummers zoals James Bond Main 
Theme, Everything I Do, Hawaï 5-0, Down Under, Van 
Timothy Travis, Woepsie en On The Movieset. Het 

Symfonisch Blaasorkest brengt onder andere de 

première van de drie lichte muziekwerken The Dolphin, 
Kervansaray en The Druid Festivals Suite van Werner 

Janssen. Verder klinken de suite Venetian Collection 

(Johan de Meij), Jungla (Ferrer Ferran) en Huldigungs-
marsch (Richard Wagner). 

Crescendo Voorthuizen 
luidt de lente in
Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen houdt 

zaterdag 19 maart in ’t Trefpunt haar lenteconcert. Na 

optredens van het opleidingsorkest en de slagwerk-

groep (try-out voor het ONSK) brengt het fanfareorkest 

een afwisselend programma. Informatie: www.crescen-

do-voorthuizen.nl.

Workshop lichte muziek
met Peter Kleine Schaars
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen houdt 

zaterdag 2 april in zaal Het Hoogepad een workshop 

lichte muziek onder leiding van Peter Kleine Schaars, 

dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

De studiedag begint om 10.00 uur en wordt om 16.00 

uur afgesloten met een concert.

Fanfaremuziek met LowBRASS 
in de spotlight
Zaterdag 2 april (20.00 uur) verzorgen het Gelders 

Fanfare Orkest en de Christelijke Muziekvereniging 

Hattem een gezamenlijk concert in MFC De Marke in 

Hattem. Solistische inbreng komt van de Sterling-ar-

tiesten Steve Sykes (esbassist) en David Thornton 

(euphonium). Beiden spelen bij topbrassbands in 

Groot-Brittannië. 

Voorjaarsconcert door 
Excelsior Warnsveld
Zaterdagavond 16 april (19.30 uur) geeft muziekver-

eniging Excelsior Warnsveld in sportcomplex De Kei 

het voorjaarsconcert. Het programma vermeldt onder 

meer Ross Roy (Jacob de Haan) en de mars Mercury. 

Ook het leerlingenorkest doet mee. 

Voorjaarsconcert door 
regionaal seniorenorkest
Zaterdag 30 april (20.00 uur) verzorgt het regionaal 

seniorenorkest Luctor et Emergo Ingen een voorjaars-

concert in centrum ’t Zoetzand in Beusichem. Het 

seniorenorkest viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan. In 

het kader hiervan neemt het orkest op 14 april deel 

aan een seniorenfestival in Austerlitz en organiseert 

Luctor et Emergo op 26 mei zelf een seniorenfestival 

in ‘t Zoetzand te Beusichem. Informatie: www.rsolucto-

retemergo.nl. 

M A A R T

Za 12 NIJMEGEN, DE VEREENIGING 20.15 UUR Jubileumconcert door NovioMagum Wind Orchestra (NMWO). 

Za 19 BENNEKOM  Kurios Klarinetdag. Organisatie: OBK Bennekom. 

Za 19 MAURIK, ’T KLOKHUIS 19.30 UUR Concert door muziekvereniging Kunst en Vriendschap m.m.v. Ron van Ewijk (bas). 

Za 19 VOORTHUIZEN, ’T TREFPUNT  Lenteconcert door muziekvereniging Crescendo Voorthuizen. 

Za 26 LIENDEN, HET WAPEN VAN LIENDEN 20.00 UUR Jaarconcert door muziekvereniging Amicitia Lienden. 

A P R I L

Vr 01 NUNSPEET, VELUVINE 20.00 UUR Jaarconcert door het Veluws Senioren Orkest. 

Za 02 DOETINCHEM, MUZIEKSCHOOL GELDERLAND-OOST  Solistenconcours voor blazers en slagwerkers. Organisatie: MBGF. 

Za 02 BOVEN LEEUWEN, D’N DULPER 20.00 UUR Concert door Wildetaler Blasmusik en Die Reifholzkapelle. 

Za 02 HATTEM, MFC DE MARKE 20.00 UUR Concert door Gelders Fanfare Orkest en de Christelijke Muziekvereniging Hattem. 

Za 02 BEEKBERGEN, ZAAL HET HOOGEPAD 10.00 UUR Workshop lichte muziek o.l.v. Peter Kleine Schaars,. Organisatie: Prinses Juliana Beekbergen. 

Zo 03 MILLINGEN AAN DE RIJN, DE DUFFELT 15.00 UUR Sprookjesconcert door fanfare Sint Cecilia Millingen aan de Rijn. 

Za 09 OOY-ZEVENAAR, SCHUTTERSGEBOUW EMM 19.30 UUR Concert door Die Innsbrucker Böhmische en De Isseltaler Musikanten.  

Za 09 NEEDE, DE OLDE MÖLLE 20.00 UUR Voorjaarsconcert door CMV Accoord Haarlo/Neede. 

Za 09 ZUTPHEN, HANZEHOF 20.00 UUR Theatershow Slagveld door Shuffle Percussion Group. 

Zo 10 DOETINCHEM, AMPHION 14.30 UUR Theatershow Slagveld door Shuffle Percussion Group. 

Zo 10 WIJCHEN, ’T MOZAIEK 14.00 UUR Jubileumconcert door Die Urndorfer Musikanten. 

Zo 10 HATTEM, MFC DE MARKE 15.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Ontwaakt Hattem. 

Zo 10 GAANDEREN, DE POL 15.00 UUR Themaconcert Het Mysterie van het Verdwenen Geluid door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 

Za 16 WARNSVELD, DE KEI 19.30 UUR Voorjaarsconcert door Excelsior Warnsveld. 

Za 23 OOSTERBEEK, ZALENCENTRUM LEBRET 20.00 UUR Voorjaarsconcert door opleidingsorkest DA CAPO en de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. 

Za 23 NIJMEGEN, JAN MASSINKHAL 19.00 UUR Taptoe voor KIKA met Exempel Empel, Juliana Amersfoort, Bernhard Amersfoort, Irene Ede, Sint Sebastia 

   nus  Gendt, Scheepjeswolharmonie Veenendaal, OBK Rhenen, Batavorum Pipes and Drums Nijmegen,  

   Oranje Garde Klundert. 

Zo 24 WINTERSWIJK, DE STORM 19.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Sint Jan Meddo m.m.v. popkoor Friends. 

Za 30 BEUSICHEM, CENTRUM ’T ZOETZAND 19.30 UUR Voorjaarsconcert door Regionaal Seniorenorkest Luctor et Emergo Ingen. 
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9x
voor slechts 

€ 51,45
Luister is hét toonaangevende 
klassieke muziektijdschrift en 
verschijnt negen keer per jaar.

Nu nog méér pagina’s vol 
interviews, recensies, 
beschouwingen en portretten van 
componisten en uitvoerenden! 

Word abonnee of geef cadeau!
 

Ga snel naar www.luister.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

€ 7.95

NR 707, SINDS 1952 |  JUNI 2015 2015 Passie voor klassiek

Janine 
Jansen

‘Kamermuziek is mijn grote liefde’

Pierre Boulez 90 jaar 
Overzicht van een 
fabelachtige carrière

Carolyn Sampson 
Ode aan de bloemen

MAfestival Brugge 
Het bekendste 
oude-muziekfestival 
ter wereld

Robeco SummerNights 
Een festival waar je 
je vakantie voor 
annuleert

€ 7.95

Passie voor klassiekNR 704, SINDS 1952 |   JANUARI |  FEBRUARI 2015

Evgeny Kissin 
Romanticus van het zuiverste water

Vladimir Horowitz 
Herinneringen aan 
een klavierleeuw

Salzburger Festspiele 
Een vooruitblik op 2015

Storioni Trio 
‘Onze roots liggen in Brabant’

Passie voor klassiek

€ 7.95

NR 708, SINDS 1952 |   JULI  |  AUGUSTUS 2015

Fadokoningin 
  Mariza
leert zichzelf opnieuw begrijpen

Chant for Peace
Monniken zingen  
voor wereldvrede

Hortus Festival
Botanische  
tuinen als podia

Salvatore Sciarrino
Magische  
klankenmenger in 
Parco della Musica

Robeco  
SummerNights
Hoogtepunten  
uit de programmering

NR 705, SINDS 1952 |   MAART 2015 Passie voor klassiek

€ 7.95

Diana 
    Damrau 
brengt vuurwerk met Fiamma del Belcanto

Nederlands eredoctoraat 
voor Masaaki Suzuki

De magie tussen 
Argerich & Abbado
Geïnspireerd partnerschap

De comeback van vinyl
Lp verovert harten van jong en oud

Jan-Willem Rozenboom
Poppianist met klassiek bloed 
in de aderen



PROVINCIE GRONINGEN

Jubilarissen bij MGD
De Muziekbond Groningen-Drenthe (MGD) heeft Anco 

Terpstra (Harmonie Garmerwolde) onderscheiden voor 

zijn zeventigjarig jubileum. Antoon Telkamp (Wilhel-

mina Delfzijl) en Roelf Stol (Harmonie Garmerwolde) 

vierden hun zestigjarig jubileum als muzikant. Marie 

Bruggers (Wilhelmina Delfzijl) kreeg een insigne voor 

het veertigjarig muzikantenjubileum.

FOTO 9

Gruno’s Postharmonie 
speelt met Ellen ten Damme
Twee weken nadat zij de rol van Maria in het tv-spek-

takel The Passion vertolkt, staat Ellen ten Damme 

zaterdag 9 april als speciale gast samen met Gruno’s 

Postharmonie Groningen in De Oosterpoort te Gronin-

gen. Tijdens het themaconcert Theater, Theater!! met 

muziek van onder andere Bernstein, Kachaturian en 

Tschaikovsky ligt het accent op theatrale muziek. Me-

dewerking verlenen leerlingen van de opleiding Kunst, 

Theater, Media en Muziek van het Noorderpoortcollege. 

Informatie: www.gph.nl.

Hans Toebes leidt Uit 
Vriendschap Opende
Muziekvereniging Uit Vriendschap Opende heeft Hans 

Toebes uit Briltil benoemd tot dirigent. Hij debuteert 

tijdens het voorjaarsconcert op zaterdag 9 april in het 

Barontheater in Opende. Toebes studeerde aan het 

Conservatorium in Leeuwarden. Hij is docent muziek 

en runt een muziekuitgeverij. Informatie: http://uit-

vriendschap.jouwweb.nl.

Drie bezettingen op
podium in Winschoten 
De drie blaasmuziekbezettingen delen zaterdag 19 

maart (19.30 uur) het podium tijdens een hafa-

bra-concert in de Vennekerk in Winschoten. De drie 

secties worden vertegenwoordigd door fanfare Prins 

Hendrik Scheemda, harmonieorkest Stedelijke Mu-

ziekvereniging Nieuw Leven en Nederlands kampioen 

Provinciale Brassband Groningen. 

Voorjaarsconcert DOK 
met regiokoor Boven Wotter
Muziekvereniging DOK geeft zaterdag 23 april (19.30 

uur) het voorjaarsconcert in zalencentrum Het Oude 

Wapen te Blijham. Medewerking verleent regiokoor 

Boven Wotter. Informatie: www.muziekverenigingdok.nl. 

De Bazuin presenteert 
Bommen Berend 
Muziekvereniging De Bazuin Groningen presenteert 

zaterdag 19 maart (20.00 uur) in wijkcentrum De 

Schakel in samenwerking met de schrijversvakschool 

Verhalenboot de muzikaal-theatrale voorstelling 

Bommen Berend. Bommen Berend is de bijnaam van 

de bisschop van Münster die in 1672 zijn beleg op 

de stad Groningen zag mislukken. Terwijl een verteller 

het verhaal van Bommen Berend vertelt, zorgt een 

sneltekenaar voor de visualisatie en De Bazuin met 

nummers zoals Children of Sanchez, Backdraft, de 
Martinimars en Gulliver’s Travels voor de muzikale 

omlijsting. Informatie: www.debazuingroningen.com. 

Brassband Elad speelt koralen 
Zondag 20 maart (19.00 uur) verzorgt de christelijke 

brassband Elad Muntendam een koralenconcert in De 

Kandelaar te Veendam. Ds. A.M. Postma geeft een toe-

lichting op de verschillende werken. Ook samenzang 

is onderdeel van deze avond. Het repertoire bestaat 

uit bewerkingen zoals Consolation (Jan de Haan), The 
Trumpet Call (Rieks van der Velde) en How great Thou 
art (Eric Ball). Koraalmuziek ligt dicht bij de doelstelling 

van Elad. De band wil met deze muziek het Evangelie 

verspreiden. Informatie: www.brassbandelad.nl.

Patrimonium en circus Santelli 
presenteren Dubbelspel 
Zaterdag 16 april (15.00 en 20.00 uur) presenteren 

harmonie Patrimonium en jeugdcircus Santelli de 

voorstelling Dubbelspel XL in het zeefgebouw van de 

voormalige Suikerunie in Groningen. Met muzikale 

omlijsting van Patrimonium vertoont Santelli acts met 

clowns, trapezeartiesten, acrobatiek en een paard. 

Informatie: www.harmonie-patrimonium.nl.

Aprilconcert door Prins 
Hendrik Scheemda 
Zaterdag 23 april (19.30 uur) houdt de christelijke 

muziekvereniging Prins Hendrik Scheemda in de 

Eextahal het jaarlijkse Aprilconcert. Het fanfareorkest, 

de percussieband en de pompon- en twirlteams 

presenteren een non-stop programma met muziek 

en show. Ook de blazersklassen van de basisscholen 

Annewieke en OBS Jaarfke laten zich horen. Informatie: 

www.prinshendrikscheemda.nl.

Uit Vriendschap Opende 
houdt voorjaarsconcert
Zaterdag 9 april (20.00 uur) houdt muziekvereniging 

Uit Vriendschap Opende in het Barontheater het voor-

jaarsconcert. Duo Dobbeljoe verzorgt een gastoptre-

den. Uit Vriendschap speelt muziek van onder andere 

Queen en Frank Sinatra. De broers Koos en Jaap 

Wieringa (Dobbeljoe) zingen liedjes in de Wester-

kwartierse streektaal. Informatie: http://uitvriendschap.

jouwweb.nl.

M A A R T

Vr 11 HOOGEZAND, NATIONAAL BUS MUSEUM 19.45 UUR Optreden Grunneger Blech Musikanten. 

Za 19 WINSCHOTEN, VENNEKERK 19.30 UUR Concert Provinciale Brassband Groningen,  fanfare Prins Hendrik Scheemda en harmonieor kest stedelijke  

   muziekvereniging Nieuw Leven. 

Za 19 GRONINGEN, DE SCHAKEL  Concert door christelijk muziekgezelschap De Bazuin Groningen i.s.m. de Verhalenboot. 

Zo 20 VEENDAM, DE KANDELAAR 19.00 UUR Koralenconcert door christelijke brassband Elad Muntendam. 

A P R I L

Za 09 GRONINGEN, OOSTERPOORT  Concert door Gruno’s Postharmonie m.m.v. Ellen ten Damme. 

Za 09 OPENDE, BARONTHEATER 20.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Uit Vriendschap Opende. 

Vr 15 - Zo 17 GRONINGEN REPETITIELOKAAL GRUNO’S  Workshop Böhmische muziek onder leiding van Freek Mestrini. 
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Za 16 GRONINGEN, VOORMALIGE SUIKERUNIE 15.00 UUR Concert door harmonie Patrimonium m.m.v. jeugdcircus Santelli. 

Za 23 BLIJHAM, HET OUDE WAPEN 19.30 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging DOK. 

Za 23 SCHEEMDA, EEXTAHAL 19.30 UUR Aprilconcert door christelijke muziekvereniging Prins Hendrik Scheemda. 

M E I

Zo 01 FINSTERWOLDE, CAFÉ VAN DE PAARD 16.00 UUR Optreden van de Grunneger Blech Musikanten. 

PROVINCIE LIMBURG

Drumbandtreffen MLZW 
in Cadier en Keer
Fanfare Sint Blasius Cadier en Keer houdt zaterdag 2 

april (18.30 uur) het jaarlijkse drumbandtreffen van 

korpsen aangesloten bij de Muziekfederatie Limburg 

Zuid West. Na een muzikale rondgang presenteren de 

acht deelnemende korpsen zich tijdens een concer-

toptreden in het gemeenschapshuis ’t Keerhoes. De 

beoordeling is in handen van Jo Zinzen. 

Da Blechhauf’n met 
primeur naar Posterholt
Posterholt heeft op zondag 17 april een primeur: 

op uitnodiging van harmonie Wilhelmina speelt Da 

Blechhauf’n zijn nieuwe show Die Wirtshausrunde 

voor het eerst in Nederland. Het optreden van de zeven 

Oostenrijkse koperblazers in sporthal De Wieë vindt 

plaats daags na het spektakel Amazing Postert. Tijdens 

dit tweejaarlijks evenement zingt het publiek aan de 

hand van songteksten op grote schermen mee op 

muziek van de harmonie. Medewerking verlenen de 

Limburgse zanger Erwin, de lokale zangtalenten Debby 

Thebrath, Robin Schreurs en Mandy Mullenders, leerlin-

gen van basisschool De Draaiende Wieken en de band 

10 Feet Up. Meer dan dertig nummers van pop tot 

rock en van licht klassiek tot Limburgstalig staan op de 

playlist. Tijdens het onderdeel sjlaonde herrie formeren 

zoveel mogelijk slagwerkers een massadrumband. 

Informatie: www.amazingpostert.nl.

Concertmiddag Muziek over 
de Maas in Beegden
Zondag 10 april (15.00 uur) houdt harmonie Cres-

cendo Beegden in gemeenschapshuis ’t Leuke een 

concertmiddag  onder de titel Muziek over de Maas. 

Behalve Crescendo treden Brassband Merum en de 

Koninklijke harmonie Lentekrans Linne op. De drie 

orkesten komen uit dorpen gelegen aan de Maas. 

Met deze concertmiddag wordt het jaarthema van de 

gemeente Maasgouw (Kracht van Water) benadrukt. 

Informatie: www.crescendo-beegden.nl.
 

Jubilarissen bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft 

Leopold Clabbers (Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen) 

en Jef Bonten (Sint Agatha Eys) in de bloemen gezet 

voor hun zestigjarig jubileum.

De overige jubilarissen:

Vijftig jaar: Theo Lommen (Fanfare Velden); P.J.C. 

Driessens (Sint Lucia Neeritter); Nico Adema (Sint Ger-

lachus Oirsbeek); Lambert van ’t Groenewolt (Fanfare 

Broekhuizenvorst & Ooyen).

Veertig jaar: Erich Kaesler (Unitas et Fidelitas 

Gennep); Jan Engels (Unie Sevenum); Petra Noij-Wijn-

hoven en René Groenen (Crescendo Milsbeek); Jo 

Theunissen en Simen Spinder (Harpe Davids Bruns-

sum); Marcel Roberts (Sint Gerlachus Oirsbeek).

Voorjaarsconcert door 
orkesten van Thorn en Puth
Zondag 20 maart (19.00 uur) verzorgen de Koninklijke 

fanfare Sint Cecilia Puth (foto) en de Koninklijke Harmonie 

van Thorn een voorjaarsconcert in het Forum Theater in 

Sittard. De Koninklijke van Thorn speelt met muziek van 

Ravel, Maslanka en Moe de première van het programma 

waarmee het orkest op 21 mei in TivoliVredenburg Utrecht 

deelneemt aan het Europees kampioenschap voor 

harmonieorkesten. Informatie: http://kht.nl.

Brassbands Merum en Keulen
Brassband Merum en Cologne Concert Brass Keulen 

(Duitsland) ontmoeten elkaar zaterdag 19 maart 

(20.00 uur) tijdens het Duo Brass Concert. Plaats 

van handeling is gemeenschapshuis ’t Schoolpad in 

Roermond.

Harmonieorkesten delen 
podium in Eijsden
Zaterdag 9 april 2016 (20.00 uur) verzorgen de 

Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) en de 

fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid een gezamenlijk 

concert in de zaal van de KOH in Eijsden. Informatie: 

www.koheijsden.nl.

26e Oranjeconcert door 
Sint Jozef Kaalheide
Op Koningsdag, woensdag 27 april, brengt harmonie 

Sint Jozef Kaalheide Kerkrade haar 26e Oranjeconcert 

in theater Aula Major op Rolduc. Op het programma 

staan delen uit de Schilderijententoonstelling (Modest 

Moessorgski). Gastsolisten zijn de jeugdige violist Enzo 

Kok (Superkids) en zanger, musicus en schrijver Gé 

Reinders. Informatie: www.harmoniekaalheide.nl.

Aurora Baexem met 
Brassband Willebroek 
Fanfare Aurora Baexem zet zaterdag 16 april (20.00 

uur) in De Bombardon in Heythuysen het 130-jarig 

bestaan luister bij met een gezamenlijk optreden met 

drievoudig Europees kampioen Brassband Willebroek 

(België). Informatie: www.fanfareaurora.nl. 

Concertavond bij 
Juliana Munstergeleen
Zaterdag 19 maart (19.30 uur) houdt fanfare Juliana 

Munstergeleen een concertavond in het gemeen-

schapshuis ‘t Trefpunt in Munstergeleen. Naast de 

organiserende vereniging treedt harmonie Excelsior 

Nijswiller met haar percussiegroep voor het voetlicht. 

Informatie: secretaris@juliana-munstergeleen.nl.

Theatershow The MusicCalls 
bij Sint Caecilia Spaubeek
Fanfare Sint Caecilia Spaubeek presenteert zaterdag 

23 april (19.00 uur) en zondag 24 april (15.00 uur) 

in samenwerking met Dance Studio Fame in sporthal 

De Haamen in Beek de show The MusicCalls. De 

voorstelling vindt plaats in het kader van het 150-jarig 

bestaan. De drumband en fanfare Sint Caecilia spelen 

met ondersteuning van een ritmesectie, zanggroep 

Cosi Cantare en de dansers van Dance Studio Fame 
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muziek uit The Lion King, Les Miserables, The Sound of 
Music en The Phantom of the Opera. Videofragmenten 

uit alle musicals zorgen voor visuele ondersteuning. 

Informatie: www.facebook.com/fanfarespaubeek.

Concierto de primavera 
bij Willibrordus Stramproy
Fanfare Sint Willibrordus Stramproy houdt zaterdag 

9 april onder de noemer Concierto de primavera 
een themaconcert in Spaanse sferen. Samen met 

gemengd koor Da Capo, gitarist Theo Collaert en een 

flamenco danseres klinken traditionele paso dobles, 

delen uit de opera Carmen en de film Zorro en vrolijke 

Spaanse zonmuziek. Tijdens de voorstelling kan het 

publiek genieten van Spaanse gerechtjes en wijn. 

M A A R T

Za 12 WELL, ONS HUIS  40e solistenconcours Well. Organisatie: muziekvereniging Oefening Baart Kunst Well. 

Za 12 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Cursus De Maestro met kamermuziek in het orkestspel en begeleiden. 

Za 19 ROERMOND, ’T SCHOOLPAD 20.00 UUR Concert door brassband Merum en Cologne Concert Brass Keulen. 

Za 19 MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT 19.30 UUR Concertavond door fanfare Juliana Munstergeleen. 

Zo 20 SITTARD, FORUM THEATER 19.00 UUR Voorjaarsconcert door Koninklijke Harmonie van Thorn en Koninklijke fanfare Sint Cecilia Puth. 

A P R I L

Za 02 CADIER EN KEER, ’T KEERHOES 18.30 UUR Drumbandtreffen met acht drumbandkorpsen. Organisatie: fanfare Sint Blasius Cadier en Keer. 

Za 02 / Zo 03 VENLO, KUNSTENCENTRUM  Saxy saxofoondagen met workshops en presentaties voor saxofonisten van  alle leeftijden en alle niveau’s. 

Za 09 EIJSDEN, ZAAL KOH 20.00 UUR Concert Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (KOH) en fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid. 

Za 09 STRAMPROY, DE ZAAL  Concierto de primavera door fanfare Sint Willibrordus Stramproy. 

Zo 10 BEEGDEN, ’T LEUKE 15.00 UUR Concertmiddag Muziek over de Maas door harmonie Crescendo Beegden, Brassband Merum en de  

   Koninklijke harmonie Lentekrans Linne. 

Za 16 / Zo 17 HEEL, DON BOSCO  Eurofestival. 

Za 16 HEYTHUYSEN, DE BOMBARDON 20.00 UUR Jubileumconcert door fanfare Aurora Baexem en brassband Willebroek. 

Zo 17 POSTERHOLT, SPORTHAL DE WIEË  Optreden Da Blechhauf’n. Organisatie: harmonie Wilhelmina Posterholt.

Zo 17 MAASBRACHT, DE SPIL 11.00 UUR Concert door harmonie Concordia Melick en fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. 

Zo 17 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 10.00 UUR Finale Flute Factor. 

Zo 17 SITTARD, FORUM THEATER 14.00 UUR Concert door Limburgs Jeugdorkest bij première van de documentaire van Ageless Friends. 

Za 23 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Cursus De Maestro met als thema nieuw repertoire en componist en uitgevers. Praktijkorkest: Koninklijke  

   Harmonie van Thorn. Gasten: uitgevers en componisten. 

Za 23 / Zo 24 BEEK, SPORTHAL DE HAAMEN 19.00/15.00 UUR Theatershow The MusicCalls door fanfare Sint Caecilia Spaubeek m.m.v. Dance Studio Fame. Spaubeek. 

Do 27 KERKRADE, ROLDUC 20.00 UUR Oranjeconcert door harmonie Sint Jozef Kaalheide m.m.v. Enzo Kok en Gé Reinders. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Blazersdag bij kunstencentra
De kunstencentra De Aleph, Waalwijk, H19 en Het 

KunstPodium houden zondag 13 maart (9.00 uur) in 

samenwerking met philharmonie zuidnederland een 

Regionale Blazersdag. Tijdens deze dag in het complex 

van de Voorste Venne te Drunen kunnen muzikanten 

van amateurverenigingen (blazers en slagwerkers) 

kennismaken met muzikanten die van hun hobby hun 

beroep hebben gemaakt en nu als beroepsmuzikant 

spelen in de philharmonie zuidnederland. De deelnemers 

krijgen in samenspelgroepen voor hout en koper op twee 

verschillende niveaus les van musici van de philharmonie 

en docenten van de kunstencentra. Ook verzorgen de 

philharmonie-musici masterclasses en workshops ritme 

en improvisatie. Informatie: muziek@de-aleph.nl. 

Concertontmoeting ROWB 
en JongNBE West
Onder de titel Swingin’ Spring ontmoeten Regio Orkest 

West Brabant (ROWB) en het JongNBE West elkaar 

zaterdag 23 april (20.00 uur). De locatie wordt nog be-

kend gemaakt. Het ROWB speelt Ferdivedaasje (Leon 

Vliex), El Camino Real (Alfred Reed), Mercury (Jan 

Van der Roost), Wrong Note Rag (Leonard Bernstein), 

Glenn Miller (Naohiro Iwai) en Salute to American Jazz 

(Sammy Nestico). Het JongNBE West brengt Hongaar-
se dansen no.16 (Johannes Brahms), Los Canarios 

(Gasper Ganz), Crucifixus (Antonio Lotti), Aeroplana 
Kai Vaporia (Dionysis Savvopoulos) en Reverie (Claude 

Debussy). Informatie: www.regio-orkest.nl. 

De Wildetaler Blasmusik 
te gast in Brabant
De muzikanten van de Wildetaler Blasmusik uit het 

Duitse Ellershausen verzorgen twee optredens in Ne-

derland. Zaterdag 2 april (20.00 uur) tijdens het vrien-

denconcert bij Die Reifholzkapelle in zaal D’n Dulper 

in Boven Leeuwen en zondag 3 april (13.00 uur) met 

Blaskapelle Fresia (foto) en het ensemble Pr-acht-ig 

Böhmisch tijdens het vierde Fresia Blaasmuziekfestival 

in zaal De Phoenix in Schaijk. Informatie: www.diereif-

holzkapelle.nl en www.blaskapelle-fresia.nl.

Jubilarissen bij Brabantse 
muziekbond
Harrie Roothans (Philharmonie Leende) is door de 

Brabantse Bond van Muziekverenigingen onderschei-

den voor zijn 75-jarig jubileum als muzikant. 

De overige jubilarissen:

Zeventig jaar: Tonny Cortenbach (Sint Cecilia 

Asten); Kees van der Mooren (Excelsior Genderen); 

Tonny Thonen (Gaudete in Domino Cuijk); Tony van 

Rooij (Sub Umbra Veldhoven).

Zestig jaar: Chris Hendriks, Jan Raaijmakers, Koos 

Verstegen en Arie van Bree (Sint Joseph Stevensbeek).

Vijftig jaar: Gerard Hoefnagels (Sint Cecilia Lies-

sel); Herman Plasman (Eindhovens Muziekcollectief); 

Jan Janssen (Philharmonie Leende); Monny Otgens 

(Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch); C.F.J. de Meijer 

en C.N.G. Stravers (Sint Caecilia Best).

Veertig jaar: Rini Robben (Eindhovens Muziekcol-

lectief); Elly Collaris (De Herleving Vierlingsbeek); Jack 

Rombouts en Joop Verhees (De Volharding Duizel); 
Herman Nolde (De Goede Hoop Eersel); Elly van Agt-

Swaans (De Vriendschap Oost, West en Middelbeers); 
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Brassband Excelsior ’s-Heer Arendskerke

is op zoek naar een enthousiaste

DIRIGENT
 -  die amateurmuzikanten van ieder niveau en leeftijd 

kan stimuleren en motiveren;
 -  die de sfeer binnen de vereniging respecteert en samen 

met ons de muzikale lijn voor het orkest uitstippelt.

Reacties uitsluitend per e-mail: inakole299@gmail.com

Voor vragen kunt u ’s avonds tussen 20.00 en 21.00 uur 
contact opnemen met:
06-52583293 - Christiaan
06-20968157 - Ina

Een proefdirectie maakt deel uit van de selectie-procedure.

22 enthousiaste leden
21 jeugdleden  
in opleiding 

(drie verschillende 
niveaus)

Repetitie: maandag 
19.00- 21.45 uur

www.excelsior-shak.nl



Els Janssens (Sub Umbra Veldhoven); Peter van den 

Berk (Taxandria Oisterwijk); Frans Jacobs en Marc 

Meulendijks (Sint Cecilia Asten).

Japans ensemble KODO 
speelt in Eindhoven
Woensdag 23 maart (20.15 uur) speelt KODO in 

Muziekgebouw Eindhoven. Het Japanse ensemble 

vergezelde Bløf tijdens de Umoja-tour. KODO wordt 

gezien als het meest beroemde Taiko-drumgezelschap 

ter wereld. Ongeveer dertig muzikanten spelen in 

Eindhoven hun theaterprogramma Mystery. 

Sophia’s concerteert
in Chassé Breda
Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand verzorgt 
zondag 17 april (14.30 uur) samen met Amor Musae 

Prinsenbeek een concert in het Chassé Theater Breda. 

Het programma vermeldt Symphony no. 4 (David 

Maslanka), Ouverture Wilhelm Tell (Gioacchino Rossi-

ni), Hongaarse Dans no. 1 (Johannes Brahms, arr. José 

Schyns) en fragmenten uit West Side Story (Leonard 

Bernstein). Informatie: www.sophiasvereeniging.nl.

Walddrum Musikanten 
luiden voorjaar in
De Walddrum Musikanten luiden zondag 10 april 

(14.30 uur) met Egerländer en Böhmische blaasmu-

ziek het voorjaar in tijdens een concert in Hotel de 

Druiventros in Berkel Enschot. Het programma bevat 

naast het bestaande repertoire ook vele nieuwe num-

mers, zowel vocaal als instrumentaal. Informatie: www.

diewalddrummusikanten.nl.

Lenteklanken bij Oefening 
en Uitspanning 
Brassband Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg 

luidt zaterdag 2 april (20.00 uur) in De Voorste Venne 

in Drunen de lente in met een gezamenlijk concert 

met het Andels Fanfare Corps. O&U speelt onder meer 

A London Overture (Philip Sparke), Flashlight (Jan Van 

der Roost) en Hymn for Diana (Joseph Turrin). Andels 

Fanfare Corps brengt onder meer Armeense Rapsodie 
no. 3 (Alexander Comitas) als try-out voor de Open 

Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Als solisten 

werken Harmen Vanhoorne (cornet), Jeffrey Kant 

(trombone) en Pieter Hunfeld (hoorn) mee. Informatie: 

kaartenoenu@gmail.com.

Orventus en Kempenbloei 
spelen in concertserie
Zaterdag 16 april spelen Orkest Orventus en de 

Koninklijke fanfare Kempenbloei Achel (België) in de 

Concertzaal in Tilburg de finale van de serie Verras-

sende Ontmoetingen. Orkest Orventus speelt met 

Symfonie nr. 0 (Bart Picqueur) en De Vuurvogel (Igor 

Stravinsky) avontuurlijke blaasmuziek voor een klein 

orkest. WMC-kampioen Kempenbloei komt met werken 

zoals Festival Bells (Thomas Doss), Rhapsody in Blue 

(George Gershwin) met op piano Dorenda Notermans 

en Vitae Aeterna Variations (Alexander Comitas). 

Informatie: kaartverkoop@orventus.nl. 

M A A R T

Za 12 BERLICUM, DEN DURPSHERD  Wedstrijd voor solisten en kleine ensembles percussie. Organisatie: BBM. 

Za 12 HAAREN, SPORTHAL BEEKDAL 19.00 UUR Youth4Talent met jeugdorkesten Sint Gregorius Haaren, Concordia Berkel-Enschot, solisten  en ensembles. 

Zo 20 SAMBEEK, DE ELSENHOF  Wedstrijd voor solisten en kleine ensembles, blazers en percussie. Organisatie: BBM. 

Wo 23 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW  Optreden door Taiko-drumgezelschap KODO. 

A P R I L

Za 02 HILVARENBEEK, ELCKERLYC 20.00 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Apollo’77 en Concordia Reusel. 

Zo 03 HILVARENBEEK, ELCKERLYC 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met De Vooruitgang Stiphout en Tango Sextet 6-2. 

Zo 03 SCHAIJK, DE PHOENIX 13.00 UUR Optreden door Wildetaler Blasmusik en Blaskapelle Fresia. 

Zo 10 BERKEL-ENSCHOT, DRUIVENTROS 14.30 UUR Optreden door Die Walddrum Musikanten. 

Vr 15 BREDA, CHASSÉ THEATER  Afscheidsconcert Jos Pommer bij Orkest van de Luchtmacht. 

Za 16 TILBURG, THEATERS TILBURG 20.00 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Orkest Orventus en Kempenbloei Achel. 

Zo 17 BREDA, CHASSÉ THEATER 14.30 UUR Concert door Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand. 

Za 23 OUD GASTEL, ’ T VEERHUIS 19.30 UUR Voorjaarsconcert door Senioren Harmonie Harvano m.m.v. zangvereniging Vox Populi. 

Zo 24 HILVARENBEEK, ELCKERLYC 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Orpheus Tilburg en jeugdorkest Kempenbloei Achel. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Muziek Smaakt! tijdens 
dinnershow door Excelsior
Muziekvereniging Excelsior Andijk presenteert vrijdag 

8 en zaterdag 9 april (19.00 uur) in Zaal Cultura de 

avondvullende dinnershow Muziek Smaakt! Onder het 

genot van een driegangenmenu begeleidt Excelsior 

diverse artiesten tijdens een gevarieerd muzikaal 

programma. Informatie: www.excelsior-andijk.nl.

Voorjaarsconcerten door 
Ouderen Orkest
Het Noord-Hollands Ouderen Orkest geeft zondag 17 

april (11.30 uur), maandag 18 april (20.00 uur) en 

zondag 24 april (11.30 uur) in de Parkschouwburg in 

Hoorn zijn voorjaarsconcerten. Tijdens een afwisselend 

programma wordt De Stem van Noord-Holland geko-

zen. Vier kandidaten hebben hiervoor auditie gedaan 

en brengen hun lied ten gehore. Het publiek bepaalt 

de winnaar. De presentatie is in handen van Hans 

Kazàn. Informatie: www.nhoo.nl.
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Wie wordt de 
Maestro van Heiloo? 
In navolging van het populaire televisieprogramma 

Maestro houdt Muziekvereniging Eensgezindheid 

Heiloo een dirigentenwedstrijd. De kandidaten worden 

zondag 20 maart (11.00 uur) tijdens een workshop 

in het repetitielokaal van Eensgezindheid in Heiloo 

klaargestoomd. De winnaar mag zaterdag 9 april het 

groot orkest dirigeren tijdens het voorjaarsconcert in 

Fletcher in Heiloo dat in het teken staat van Heiloo Got 
Talent. Informatie: www.mv-eensgezindheid.nl. 

Jubilarissen bij MNHU
Nico Raadgers van muziekvereniging Winnubst Den 

Helder is door de Muziekorganisatie Noord-Hol-
land en Utrecht gehuldigd vanwege zijn 
zeventig jarig jubileum als muzikant. 

Overige jubilarissen: 

Zestig jaar: Cor van Doorn (Amicitia IJsselstein); 

Dirk de Vries (Ons Genoegen Amsterdam).

Vijftig jaar: Jos van Ophem (Sint Caecilia Wervers-

hoof); Dirk Drijver en Thijs Entes (Hildegardis Tuitjenhorn); 

Marja Bobeldijk (Excelsior Noord Scharwoude); Gerrit 

Burggraaf (Abcouder Harmonie); Ton Bruinhout (Winnubst 

Den Helder); Louis Vos (TTM Simson Koog aan de Zaan); 

Ron Kelders (Ons Genoegen Amsterdam).

Veertig jaar: Theo Wenker, Jos de Wit en Jan de 

Wit (fanfare Accordando Spierdijk); Nelleke Orde-

man-Noome (Beemsters Fanfare); Eelco Graafsma, 

Hans Heeremans en Jan Meijer (Soli Driehuis Velsen); 

Jaap Greeuw (Excelsior Noord Scharwoude); Ad 

Bockting (Diemer Harmonie); Elly Gorter (Excelsior 

Hoofddorp); Rina van Rooij-Joningh en Willem Knip 

(Fanfare Zuiderwoude); Rob Meijer (Ons Genoegen 

Amsterdam).

Musica Nostra in 
centrum Mare Nostrum
Zaterdag 19 maart (19.30 uur) geven Orkest Irene 

en Alkmaar Brass in wijkcentrum Mare Nostrum in 

Alkmaar een gezamenlijk concert met als titel Musica 
Nostra (Latijn voor Onze muziek). Tijdens dit muzika-

le tweeluik kiest Orkest Irene voor lichte muziek en 

filmmuziek, terwijl Alkmaar Brass moderne brassband-

muziek met een verwijzing naar weersverschijnselen 

programmeert.

Stedelijk Harmonieorkest en 
docenten Artiance samen
Samenwerken is het thema van het voorjaarsconcert 

van SDG Alkmaar op zaterdag 23 april (20.15 uur) 

in Theater De Vest. Het Stedelijk Harmonieorkest 

begeleidt de docenten Thijs Dapper (hobo), Christiaan 

Poel (hoorn), Ben Wezel (klarinet) en Florian Krouwel 

(fagot) van de Alkmaarse muziekschool Artiance 

in werken van onder andere Jacob de Haan, André 

Waignein en Otto M. Schwarz. Het orkest speelt verder 

Highlights from Chess, Gulliver’s Travels en muziek van 

Joe Cocker. Informatie: www.sdg-alkmaar.nl. 

Wilhelmina Volendam 
zoekt de samenwerking
Zondag 3 april (15.00 uur) treedt Fanfarecorps Wilhel-

mina Volendam in PX Volendam op tijdens een concert 

van de Zangertjes van Volendam. Koor en orkest 

brengen twee gezamenlijke medleys van ABBA en The 

Supremes. De fanfare hoopt door deze samenwerking 

in contact te komen met ander publiek. Informatie: 

www.fanfarewilhelminavolendam.nl.

ZFC in Opgeblazen Verhalen
Het Zaandijks Fanfare Corps (ZFC) brengt zondag 

17 april (14.00 uur) in het Saenredam College te 

Zaandijk het kinderconcert Opgeblazen Verhalen. 

Acteur Hakim Traïdia neemt het publiek mee in het 

verhaal van de Britse animatiefilm Chicken Run en de 

klassieker Peter en de Wolf (Sergej Prokoviev). Het ZFC 

tekent voor de muzikale omlijsting. 
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M A A R T

Zo 13 DE WEERE, THERESIAHUIS 11.00 UUR Koffieconcert door fanfare Crescendo. 

Za 19 OOSTZAAN, DE KUNSTGREEP 20.00 UUR Concert Made in Holland door Excelsior Oostzaan m.m.v. live band, accordeonist en zangeres. 

Za 19 ALKMAAR, MARE NOSTRUM 19.30 UUR Concert Musica Nostra door Orkest Irene en Alkmaar Brass. 

Zo 20 HEILOO, LOKAAL EENSGEZINDHEID 11.00 UUR Dirigentenworkshop bij Eensgezindheid Heiloo. 

A P R I L

Zo 03 VOLENDAM, PX 15.00 UUR Concert door Wilhelmina Volendam m.m.v. Zangertjes van Volendam. 

Vr 08 / Za 09 ANDIJK, ZAAL CULTURA 19.00 UUR Dinnershow Muziek Smaakt! door Excelsior Andijk. 

Zo 17 HOORN, PARKSCHOUWBURG 11.30 UUR Voorjaarsconcert door Noord-Hollands Ouderen Orkest. Presentatie Hans Kazàn. 

Zo 17 ZAANDIJK, SAENREDAM COLLEGE 14.00 UUR Concert Opgeblazen Verhalen door Het Zaandijks Fanfare Corps m.m.v. Hakim Traïdia. 

Zo 17 BUSSUM, THEATER ’T SPANT 14.30 UUR Concert door muziekvereniging Het Gooi. 

Ma 18 HOORN, PARKSCHOUWBURG 20.00 UUR Voorjaarsconcert door Noord-Hollands Ouderen Orkest. Presentatie Hans Kazàn. 

Za 23 ALKMAAR, DE VEST 20.15 UUR Voorjaarsconcert door Stedelijk Harmonieorkest en Blazerssectie Artiance!

Zo 24 HOORN, PARKSCHOUWBURG 11.30 UUR Voorjaarsconcert door Noord-Hollands Ouderen Orkest. Presentatie Hans Kazàn. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Lustrumconcert door 
De Eendracht/Excelsior 
De Hengelose Orkest Vereniging De Eendracht en de 

Koninklijke muziekvereniging Excelsior Hengelo onder-

strepen zaterdag 12 maart (20.00 uur) hun vijfjarige 

samenwerking met een concert in het Rabotheater in 

Hengelo. Met medewerking van Vocaal Theater HOOV 

Hengelo en Dansschool Inmotion Delden passeren 

film- en musicalmelodieën de revue.

In de foyer treden de leerlingengroepen Essentials en 

One2Play en slagwerkgroep Clatch! op. 

Jubilarissen bij Apollo Olst
De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) 

heeft Bennie Bourgonje, Han Bijsterbosch en Harry 

Regterschot gehuldigd. Ze vierden alle drie hun zes-

tigjarig jubileum bij de Koninklijke muziekvereniging 

Apollo Olst.

Activiteiten voor de jeugd 
bij Overijsselse bond
Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) 

houdt de komende maanden diverse activiteiten 

voor jeugdige muzikanten. Zaterdag 9 april houdt 

de bond in het Kulturhus in Borne in samenwerking 

met de muziekcollectie Borne een festival voor leer-

lingorkesten en kleine samenspelgroepen. Inschrij-

ven kan nog tot 19 maart via: secretaris@obmov.

nl. Zaterdag 25 juni organiseert de OBM samen met 

Kaliber Kunstenschool een jeugdfestival in Theater 

Prismaire Enschede. Informatie: www.obmov.nl. 

Zaterdag 28 mei houdt de Overijsselse bond in het 

gebouw van SDG in Ommen een solistenconcours 

voor blazers en slagwerkers. Inschrijven tot 15 april 

via: secretaris@obmov.nl.

Crescendo speelt lovesongs 
Zaterdag 19 maart (19.30 uur) betovert Crescendo 

het multifunctionele centrum de Carrousel in Ommen 

met lovesongs. Alle leden, van de jongste leerling op 

snaredrum tot de nestor van het A-orkest (95 jaar) op 

baritonsax, spelen mee. Het muzikale menu omvat 

Somebody to love (Freddy Mercury), Perhaps love 

(John Denver), Music was my first love (John Miles) 

en I will always love you (Dolly Parton) met solo’s van 

altsax, klarinet en fluit. De malletband speelt onder 

andere Lord of the Dance, Mamma Mia, Love is in the 
air en een bewerking van Carmen (Bizet).

Voorjaarsuitvoering door 
Toutenburgher Muzikanten
De blaaskapel Toutenburgher Muzikanten Vollenho-

ve viert zaterdag 23 april (20.00 uur) het 35-jarig 

bestaan met de voorjaarsuitvoering in zalencentrum 

De Burght in Vollenhove. Medewerking verleent de 

accordeongroep Accordeon Team Putten. Informatie: 

06 - 20 50 13 46.

Wilhelmina Glanerbrug: 
Queen in Concert
Wie is er niet bekend met de muziek van Queen? 

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug eert de 

band rond zanger Freddie Mercury zaterdag 16 april 

(20.00 uur) in het Wilminktheater in Enschede met 

de uitvoering The Queen Symphony (Tolga Kashif, arr. 

Erik Somers). Aan de uitvoering van dit symfonische 

werk werken een gelegenheidskoor bestaande uit 

125 leden van Koor Woudklank Roden, Toonkunstkoor 

Enschede en Gospelkoor TODA Rijssen en solisten 

van Het Orkest van het Oosten op viool, cello, harp en 

piano mee. Na de pauze komen hits zoals Bohemian 
Rhapsody en Barcelona voorbij. Informatie: www.

wilhelminaglanerbrug.nl. 

M A A R T

Za 12 HENGELO, RABOTHEATER 20.00 UUR Lustrumconcert door HOV De Eendracht/KMV Excelsior Hengelo. 

Za 12 OLST, HOLSTOHUIS 19.30 UUR Slagwerkconcert door Olster Harmonie.

Za 19 OMMEN, DE CARROUSEL 19.30 UUR Voorjaarsconcert door Crescendo Ommen. 

Zo 20 HEINO, CENTRUM  Uitvoering Passion Heino door muziekvereniging Ons Genoegen en lokale koren en artiesten. 

A P R I L

Za 02 ZWOLLE, ARTEZ  Workshop voor bariton, euphonium- en bastuba-spelers door Steven Sykes (bastuba), David Thornton  

   (euphonium), Robbert Vos en Gerd Wensink. 

Za 09 BORNE  Jeugdorkestenfestival. Organisatie: OBM. 
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Za 16 ENSCHEDE, WILMINKTHEATER 20.00 UUR Queen in Concert door Wilhelmina Glanerbrug. 

Za 23 VOLLENHOVE, DE BURGHT 19.30 UUR Voorjaarsuitvoering door Toutenburgher Muzikanten, Vollenhove. 

PROVINCIE UTRECHT

Voorwaarts Zeist viert 95-jarig 
bestaan met themaconcert
Muziekvereniging Voorwaarts Zeist luistert zaterdag 

9 april (20.00 uur) in het theater Figi het 95-jarig 

bestaan op met het themaconcert Deining in Zeist. 
Samen met twee piratenkoren in klederdracht klinkt 

muziek waarin de zeevaart van vroeger en nu, 

heimwee en smart, maar ook avontuur en gezang 

de sfeerbepalende elementen zijn. Informatie: www.

voorwaarts-zeist.nl.

Utrechtse jubilarissen bij 
muziekbond MNHU 
Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht huldigde 

enkele Utrechtse jubilarissen. J.Th. Steenbeek (Hosan-

na Amersfoort) kreeg een insigne voor zijn zeventigja-

rig jubileum als muzikant. Jan van Lunsen (Constantia 

Werkhoven) vierde zijn 65-jarig jubileum. De overige 

jubilarissen:

Zestig jaar: Cor van Doorn (Amicitia IJsselstein).

Vijftig jaar: Piet Homan (UCM de Bazuin Utrecht).

Veertig jaar: Gerrit Spit en Ad van de Flier (OBK 

Zeist); Hannie van Veggel-Baars (Amicitia IJsselstein); 

René Teunissen (UCM de Bazuin Utrecht); J.D. Nicolai 

(Aurora Driebergen-Rijsenburg).

15e Senioren Muziekfestival 
Austerlitz met zes orkesten
Donderdag 14 april houdt het Senioren Harmonie Or-

kest Provincie Utrecht (SHOPU) voor de vijftiende keer 

het Senioren Muziekfestival in Dorpshuis ‘t Trefpunt 

te Austerlitz. Onder het motto Met elkaar voor elkaar 
presenteren zes seniorenorkesten vanaf 10.30 uur een 

programma van drie kwartier. Deelnemende verenigin-

gen zijn Regionaal Senioren Orkest Luctor et Emergo, 

Dagorkest Voorne Putten Rozenburg, Veluws Senioren 

Orkest, Senioren Orkest Amstelland, Kennemer Har-

moniekapel voor ouderen Oud Goud en het Senioren 

Harmonie Orkest Provincie Utrecht. 

Informatie: jan.meeuwsen@ziggo.nl.

Voorjaarsconcert door 
Zeister harmonie KZHM
Zaterdag 19 maart (20.00 uur) geeft de Zeister har-

monie KZHM in de Sionskerk in Zeist een voorjaars-

concert. Tijdens dit eerste optreden onder leiding van 

de nieuwe dirigent Thomas Lowe komen werken met 

als thema Een nieuw begin voorbij. Op het programma 

staan onder andere Chanson de Matin, Hounds of 
Spring, To a new Dawn en Fantasy on a Japanese Folk 
Song. Informatie: reserveringen@kzhm.nl. 

Brassband Breukelen met 
Musicals & Brass
Het voorjaarsconcert van Brassband Breukelen in 

Theater 4 en 1 op zaterdag 19 maart (19.30 uur) staat 

in het teken van Musical & Brass. De vocale inbreng 

komt van musicalzangeres Maaike Widdershoven 

(foto), bekend uit Phantom of the Opera en West Side 
Story en dit seizoen te zien in Willem Ruis, de show 
van zijn leven! In een programma met musical- en 

poprepertoire komt muziek van onder meer The Corrs, 

Bløf en Claudia de Breij voorbij. Ook klinken Somewhe-
re uit West Side Story en Let it go uit Frozen. Maaike 

Widdershoven zingt samen met het kinderkoor van ba-

sisschool De Schepershoek een medley uit The Sound 
of Music. Informatie: www.brassbandbreukelen.nl

Klapstokfestival verbindt 
slagwerk met accordeon
Kunstencentrum Nieuwe Vaart Vleuten/Maarssen/Breu-

kelen houdt zaterdag 16 april (19.30 uur) in Theater 

4 en 1 van de muziekschool in Breukelen de zesde 

editie van het tweejaarlijkse Klapstokfestival. Het treffen 

is uitgegroeid tot een regionale ééndaagse play-in 

voor alle leeftijden. Het slagwerkensemble bestaat uit 

dertig personen van 9 tot 65 jaar uit de regio Utrecht 

en Amsterdam en omvat alle mogelijke gestemde en 

ongestemde slagwerkinstrumenten. Overdag worden 

zes slagwerkcomposities ingestudeerd, die in de 

avond uitgevoerd worden in combinatie met andere 

disciplines. Voor 2016 is dat Accordeonvereniging 

Maarssen (EMAV). 

VIOS seizoenpresentatie 2016
Vooruitgang Is Ons Streven (VIOS) Mijdrecht is klaar 

voor het nieuwe seizoen. Show- & marchingband 

VIOS, TwirlPower VIOS, dweilorkest DORST, het oplei-

dingsorkest en de leerlingen van het scholenproject 

presenteren zondag 17 april (14.00 uur) in sporthal 

De Phoenix hun programma voor het nieuwe seizoen. 

Informatie: www.vios-mijdrecht.nl. 

DWDD inspireert 
Sint Caecilia Hoogland 
Het voorjaarsconcert van muziekvereniging Sint 

Caecilia Hoogland op zaterdag 19 maart (19.30 uur) 

in De Flint in Amersfoort heeft als thema De Wereld 
Draait Door. Medewerking verleent Cabaret de Bieten-

brug. Het opleidingsorkest, de slagwerkgroep en het 

fanfareorkest spelen naast de gezamenlijke uitvoering 

van Rock around the Clock een apart programma. 

Informatie: www.sintcaecilia.nl.

M A A R T

Za 19 BREUKELEN, THEATER 4 EN 1 19.30 UUR Voorjaarsconcert Musicals & Brass door Brassband Breukelen m.m.v.Maaike Widdershoven.  

Za 19 ZEIST, SIONSKERK 20.00 UUR Voorjaarsconcert door Zeister harmonie KZHM. 

Za 19 AMERSFOORT, DE FLINT 19.30 UUR Voorjaarsconcert door Sint Caecilia Hoogland. 

Za 19 AMERSFOORT, ICOON 20.00 UUR Theatershow Slagveld door Shuffle Percussion Group. 

A P R I L

Za 09 ZEIST, FIGI 20.00 UUR Lustrumconcert door muziekvereniging Voorwaarts Zeist. 

Do 14 AUSTERLITZ, ’T TREFPUNT 10.30 UUR 15e Senioren Muziekfestival Austerlitz. Organisatie Senioren Harmonie Orkest. 
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Za 16 BREUKELEN, THEATER 4 EN 1  Klapstokfestival: play-in voor slagwerkers alle leeftijden.

Zo 17 MIJDRECHT, DE PHOENIX 14.00 UUR Seizoenpresentatie door alle afdelingen van show- & marchingband VIOS Mijdrecht.  

PROVINCIE ZEELAND

Karin Bloemen en Berget Lewis 
te gast bij The Young Ones 
Zangeres en cabaretière Karin Bloemen en Berget 

Lewis, een van de vijf Ladies of Soul, prijken op het 

affiche van het Young Ones Concert 2016 op zaterdag 

2 april in Den Dullaert in Hulst . 

Het voornamelijk uit jongeren bestaande lichte mu-

ziekorkest brengt samen met Karin Bloemen interna-

tionaal repertoire tot en met Nederlandstalige liedjes 

ten gehore. Met zang van Berget Lewis speelt het 

orkest muziek met een soul touch. Informatie: www.

the-young-ones.com.

Workshop met Glenn Van Looy
Op uitnodiging van brassband Excelsior Kloetinge 

geeft de Belgische euphoniumvirtuoos Glenn Van Looy 

zaterdag 19 maart (13.00 uur) in De Vroome te Kapel-

le een workshop. ’s Avonds (20.00 uur) treedt hij op 

als solist tijdens een concert met Excelsior. Informatie: 

www.brassbandexcelsior.nl.

Zeeuwse bond huldigt 
bassist Dim Verbeke
De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) heeft Dim Verker-

ke in de bloemen gezet. De bes-bassist vierde zijn 

gouden jubileum bij muziekvereniging Concordia Sint 

Philipsland.

M A A R T

Za 19 KAPELLE, DE VROONE 13.00 UUR Workshop en solistenconcert m.m.v. Glenn Van Looy. Organisatie: Exelsior Kloetinge. 

A P R I L

Za 02 HULST, DEN DULLAERT 20.15 UUR Young Ones Concert met Karin Bloemen en Berget Lewis. 

Za 09 SINT ANNALAND  Solistenconcours ZMB. 

Wo 20 GOES  Theorie-examens blazers en slagwerkers ZBM

Di 19 ‘S- HEERENHOEK  Algemene ledenvergadering

PROVINCIE ZUID HOLLAND

Eerste lustrumfeest bij 
Ridderster Ridderkerk
Percussiegroep Ridderster blikt zaterdag 2 april (19.30 

uur) in sporthal De Beverbol muzikaal terug op de 

eerste vijf jaar van haar bestaan. De verschillende 

groepen treden zowel marcherend als concerterend 

op. Hoogtepunt is de presentatie van de nieuwe unifor-

men en het nieuwe instrumentarium. 

ZHBM zet jubilarissen 
in de bloemen 
De Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen 

(ZHBM) heeft Cees Blinde (Harmonievereniging 

Barendrecht) gehuldigd voor zijn zeventigjarig muzi-

kantenjubileum. Zijn verenigingsgenoot Piet Nouwen 

kreeg een insigne omdat hij zestig jaar actief is als 

muzikant. Bij De Bazuin uit Oud-Beijerland ontving Wim 

van Dam een insigne voor zijn zeventigjarig jubileum 

en Nora Letterman voor haar vijftigjarig jubileum.

Randstad Brass Adventure 
bestaat 100 jaar
Randstad Brass Adventure viert zaterdag 16 april het 

honderdjarig bestaan met een concert in theater 

De Nieuwe Regentes in Den Haag. Met als titel Ten 
Awesome Decades kijkt de band met gastsolist Dik van 

Doorn (cornet) en aan de hand van diverse showele-

menten terug op de voorbije eeuw. Informatie: www.

randstadbrass.nl.

Excelsior sluit Koningsdag 
met gezinsconcert
Christelijke harmonievereniging Excelsior De Lier 

sluit op Koningsdag (woensdag 27 april, 19.30 uur) 

de oranjefestiviteiten af met een gezinsconcert in de 

Vredekerk. Het publiek mag meezingen op muziek uit 

Pirates of the Caribbean, Highlights from Chess en 
Songs of the Wizz. Informatie: www.excelsiordelier.nl.

Harmoniekapel zorgt voor 
totale Queen-beleving 
De Koninklijke Harmoniekapel Delft zet zaterdag 16 

april (20.00 uur) in het Auditorium van de TU Delft 

onder de titel A kind of magic! de Britse popgroep 

Queen in de schijnwerper. Het orkest voert samen 

met koor Krashna Musica en kamerkoor Delft Blue 

het concertwerk Queen Symphony (Tolga Kashif, 

arr. Erik Somers) uit. Popjournalist Leo Blokhuis ver-

zorgt een popcollege over Queen. Orkest en koor 

spelen verder nog enkele Queen-hits. Informatie: 
www.queensymphonydelft.nl.

Stageband AMIGO with 
friends in Leiden
Onder de noemer Stageband AMIGO with friends start 

Stageband AMIGO Leiden samenwerkingsconcerten 

met collega zit-orkesten. Tijdens de eerste editie op za-

terdag 19 maart (20.00 uur) in het Leonardo da Vinci 

College te Leiden zijn BigBand Plus Katwijk en K&G3 

Leiden te gast. Bijna elk muziekgenre passeert de 

revue: van jazz tot rock en van pop tot swing. In oktober 

treedt Stageband AMIGO op samen met Stageband 

NEXT Empel. 
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Voorjaarsconcert door 
 Minerva De Lier
Zaterdag 9 april (20.00 uur) is in gebouw De 

Rank te De Lier het jaarlijkse voorjaarsconcert van 

muziekvereniging Minerva. In een afwisselend pro-

gramma komen onder meer My Way (Frank Sinatra), 

Lord Tullemore (Carl Wittrock) en een medley van 

populaire klassieke werken en hoogtepunten uit de 

film Frozen voorbij.

Gezamenlijk concert 
in Waddinxveen
Zaterdag 9 april (20.00 uur) geven de muziekver-

eniging Concordia Waddinxveen en de Bouw- en 

Infraharmonie Nederland een gezamenlijk concert 

in het Coenekoop College Waddinxveen. Het pro-

gramma van Concordia vermeldt onder andere Les 
Miserables (Warren Barker), Londonderry Air (Tony 

Jabovski), Shirim (Piet Swerts), A Little Love Song 

(Michael Geisler) en Cry of the Celts deel 3 - Brea-
kout (Ronan Hardiman). De Bouw- en Infraharmonie 

Nederland komt met Nabucco (Verdi/Delhaye), Con-
cert pour Trombone (Korsakoff/Zurmühle) met solist 

Hessel Veldman, Ivanhoe (Appermont), Danzón no. 2 

(Marquez/Nickel). Informatie: www:bouw-eninfrahar-

monie.nl/www.concordia-waddinxveen.nl.

Het Gooi presenteert 
De Gelaarsde Kat
Muziekvereniging Het Gooi Bussum brengt zondag 

17 april (14.30 uur) in theater ’t Spant in Bussum 

met acteur Gaston Bannier als verteller het muzikale 

sprookje De Gelaarsde Kat. Verder klinken Festa 
Paesane, High Voltage en Danzon. Het jeugdorkest 

G-Force speelt samen met de jeugd van muziekver-

eniging Nardinc. Het Gooi staat voor de laatste keer 

onder leiding van Theo Hoekstra. Hij neemt na 25 

jaar afscheid. 

 

Koningsconcert door Bouw- 
en Infraharmonie Nederland 
In het kader van de concertserie Muziek in de 

Koningkerk in Voorburg verzorgt de Bouw- en 

Infraharmonie Nederland zondag 24 april (14.30 

uur) het Koningsconcert. Samen met de Amerikaan-

se pianist Andrew Wright worden met bijpassende 

beelden onder meer Rhapsody in Blue (Gershwin), 

Danzón nr. 2 (Marquez) en Jesu joy of mans’s desi-
ring (Bach) uitgevoerd. Pianist en orkest voeren ook 

apart enkele werken uit. Informatie: www:bouw-enin-

fraharmonie.nl.

Solisten aan de start 
in Numansdorp
In sporthal Cromstrijen in Numansdorp vindt zaterdag 

19 maart (13.30 uur) het Hoeksche Waard Solisten-

concours plaats. Zo’n veertig tot zestig muzikanten 

van verenigingen uit de Hoeksche Waard treden voor 

het voetlicht. Voor de organisatie tekent de Federatie 

van Muziekverenigingen De Hoeksche Waard en de 

120-jarige muziekvereniging Wilhelmina. 

Rijnmondband opent seizoen
De Rijnmondband Schiedam opent zaterdag 23 april 

het nieuwe seizoen met een presentatie in de binnen-

stad van Schiedam. De Rijnmondband3 (RMD3) brengt 

nummers ten gehore op Het Land van Belofte. Na een 

rondgang door de binnenstad verzorgen de Jeugd 

Rijnmondband en de Rijnmondband eveneens een 

optreden op deze locatie. Informatie via de Facebook-

pagina van de Rijnmondband.

MaasMuziek On Tour 
met gastartiesten
Muziekvereniging MaasMuziek Maasdam/Puttershoek 

presenteert zaterdag 16 april (19.45 uur) in Alcazar 

Pleasure Village te Puttershoek de concertavond 

MaasMuziek On Tour. Het harmonieorkest, het 

opleidingsorkest en de percussiongroep verzorgen een 

muzikale reis langs diverse bestemmingen. Medewer-

king verlenen de zanger William Kersten, de zanggroep 

Three/Third en het combo van Bart-Jan van der Linden. 

Informatie: www.maasmuziek.nl.

120 jaar Wilhelmina 
Numansdorp
Muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp bestaat 

120 jaar. Een van de activiteiten is een uitwisse-

lingsconcert met harmonieorkest Concordia Berkel-En-

schot op zaterdag 16 april (20.00 uur) in sporthal 

Cromstrijen in Numansdorp. Muziekstukken als Festive 
Overture, Shine as the Light en Yakety Sax passeren de 

revue. Op 28 mei is er een reünie in het verenigings-

gebouw waarvoor oud-leden zich kunnen opgeven 

via: reunie@muziekvereniging-wilhelmina.nl. Op 14 

oktober komt de Marinierskapel naar Numansdorp. 

Informatie: www.muziekvereniging-wilhelmina.nl.

M A A R T

Vr 11 / Za 12 ROCKANJE  Winteruitvoering door muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje. 

Za 12 NUMANSDORP, CROMSTRIJEN 20.00 UUR 37e MaartConcert door Prinses Juliana met Charly Luske. 

Zo 13 NOORDWIJK, MUSIC ALL-IN 14.00 UUR Trumpetparty. 

Vr 18 / Za 19 ROTTERDAM, CODARTS  Selecties Prinses Christina Concours West 1

Za 19 HOEKSCHE WAARD, MUZIEKGEBOUW 13.30 UUR Hoeksche Waards solistenconcours. 

Za 19 LEIDEN, LEONARDO DA VINCI COLLEGE 20.00 UUR Samenwerkingsconcert door stageband AMIGO met BigBand Plus Katwijk en K&G3 Leiden. 

Zo 20 ROTTERDAM, DE DOELEN 14.00 UUR Regiofinale Prinses Christina Concours West 1

A P R I L

Vr 01 / Za 02 DEN HAAG, DE NIEUWE REGENTES 20.00 UUR Muziektheatervoorstelling Panambí door projectorkest Nieuw Geluid Den Haag. 

Za 02 RIDDERKERK, DE BEVERBOL 19.30 UUR Concert door percussiegroep Ridderster. 

Za 02 NOORDWIJKERHOUT, DE PARADE  Samenspeeldag door Project Harmonie Orkest.

Za 02 DEN HAAG, PROVINCIEHUIS  Nationale Halve Finale Prinses Christina Concours. 

Za 02 HOOGMADE, DE SCHUUR 20.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging DHH Hoogmade. 

Zo 03 DEN HAAG, DE NIEUWE REGENTES 15.30 UUR Muziektheatervoorstelling Panambí door projectorkest Nieuw Geluid Den Haag.

Za 09 DE LIER, DE RANK 20.00 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Minerva De Lier. 

Za 09 WADDINXVEEN, COENEKOOP COLLEGE 20.00 UUR Gezamenlijk concert door Concordia Waddinxveen en Bouw- en Infraharmonie Nederland. 

Za 16 PUTTERSHOEK, ALCAZAR 19.45 UUR Voorjaarsconcert door muziekvereniging Maasmuziek Maasdam/Puttershoek.
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Za 16 DEN HAAG, DE NIEUWE REGENTES  Jubileumconcert door Randstad Brass Adventure. 

Za 23 SCHIEDAM, BINNENSTAD  Opening seizoen Rijnmondband met presentatie van alle onderdelen. 

Za 23 DEN HAAG, ZUIDERSTRANDTHEATER 14.00 UUR Nationale Finale Prinses Christina Concours. 

Zo 24 VOORBURG, KONINGKERK 14.30 UUR Koningsconcert door Bouw- en Infraharmonie Nederland. 

Do 27 DE LIER, VREDEKERK 19.30 UUR Koningsconcert Excelsior De Lier. 

Za 30 SCHIEDAM, DE ARK 20.00 UUR  Concert Rijnmondband 3 (podiumorkest van Rijnmondband Schiedam) en K&G 3 (podiumorkest van K&G  

   Leiden) in het kader van 20 jaar Rijnmondband 3. 
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Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

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

gina’s in de periode van 29 april 2016 en 12 juni 2016 dienen uiterlijk 

MAANDAG 28 MAART 2016 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres 

is: redactie@klankwijzer.nl

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

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

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 

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

De volgende uitgave verschijnt op 26 april 2016.
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