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In het weekend van 9, 10 en 11 september 
2011 beleeft Leeuwarden de eerste editie 
van Blow your mind! Orkesten, ensembles, 
koren, solisten en dirigenten werken mee 
aan concerten, recitals, workshops, discus-
sies en openbare repetities. Het hoofd-
thema van het festival is vernieuwend 
programmeren. Op het programma staan 
onder meer de première van de productie 
Draaf Foekje Draaf over het leven van de 
Friese atlete Foekje Dillema. Verder brengt 
de Engelse dirigent Allan Withington een 
vernieuwend pop-art programma met 
de titel Mr. Warholl are you real? Voor dit 
project wordt het Dutch Brass Orchestra 
samengesteld. Zondag 11 september – 
tien jaar na de aanslagen in New York 
- speelt het Frysk Fanfare Orkest samen 
met een festivalkoor Mass for Peace The 
Armed Man van Karl JenkinsCentrum voor 
de Kunsten is van plan om in samenhang 
met de concerten clinics te houden. De 
bedoeling is dat de serie volgend seizoen 
van start gaat. Binnenkort volgt meer 
informatie over de invulling van het 
programma. 

De Verenigde Nederlandse Muziek-
bonden (VNM) heeft een voorlopige 
regeling getroffen voor de beoordeling 
van nog niet gekwalificeerde muziek-
werken. Na een overgangsfase van een 
jaar heeft Kunstfactor met ingang van 
1 januari 2011 de taak met betrekking 
tot het beoordelen van incidentele 
aanvragen van muziekwerken voor 
concoursen definitief overgedragen. 
Vanaf die datum ligt deze taak op het 
bordje van de landelijke muziekorga-
nisaties zelf. 

De VNM heeft in alle sectoren van 
de instrumentale muziek personen 
aangetrokken om nog niet gekwalifi-
ceerde muziekwerken te beoordelen. 
Om de continuïteit in de beoordeling 
te waarborgen, zijn over het algemeen 
dezelfde musici benaderd die dit werk 
ook voor Kunstfactor deden. De nor-
mering zal daardoor vrijwel hetzelfde 
blijven. 

Solisten, korpsen of orkesten die voor 
hun concoursdeelname het oog heb-
ben laten vallen op een werk dat nog 
niet in het repertorium is opgenomen, 
kunnen dit ter beoordeling insturen 
naar het kantoor van de VNM in 
Thorn. Vandaar uit wordt het stuk 
doorgesluisd naar de beoordelaar(s) 

van de betreffende discipline. 
Werken voor blaasorkesten, marche-
rende korpsen en podiumkorpsen 
worden voorgelegd aan twee deskun-
digen. Voor solo- en ensemblewerken 
voor blazers is per instrumentengroep 
één beoordelaar aangetrokken. Bij 
werken voor slagwerksolisten en 
-ensembles wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gestemd slagwerk 
en ongestemd slagwerk. De VNM 
benadrukt dat het hierbij gaat om 
een voorlopige regeling die alleen het 
verkrijgen van incidentele goedkeu-
ringen betreft. Voor het rangschikken 
van nieuw uitgegeven werken door 
de muziekuitgeverijen moeten nog 
richtlijnen worden vastgesteld. De 
VNM streeft er naar om uiteindelijk 

te komen tot een landelijke regelge-
ving, die niet alleen de beoordeling 
van muziekwerken omvat, maar ook 
de samenstelling van het klein en 
groot repertorium, de repertoria voor 
mars- en podiumwedstrijden  en de 
opschoning ervan. De doelgroepen 
blaasmuziek en slagwerk zullen zich 
de komende maanden over deze 
problematiek buigen. Ook wordt nog 
bekeken of voor de beoordeling van 
werken kosten in rekening gebracht 
gaan worden.

Nieuw festival 
voor blaasmuziek 
in Leeuwarden

In het eerste weekeinde van april vielen verenigingen van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) in de prijzen. In Drachten won de christe-
lijke muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Oudega tijdens de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen de titel in de eerste divisie. Op 
diezelfde dag behaalde de drumband van harmonie Berggalm uit Noorbeek in Barneveld de hoogste score tijdens de Open Nederlandse Kampioen-
schappen in de marsecties. Op de foto vieren de muzikanten uit Oudega feest. foto Akkelien Reitsma/Henri Visser

V N M - K A M P I O E N E N

VNM treft regeling voor 
beoordeling van werken
Door onze redactie
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• Composities kunnen ter beoordeling worden 
gestuurd naar Administratie VNM, Postbus 
3535, 6017 ZG Thorn. Digitaal inzenden van 
partituren is ook mogelijk: office@fkm-
nederland.nl
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I N H O U D

‘Muziekkorps is de jus van de samenleving’ 12
De nieuwe VNM-voorzitter Jos Houben heeft weliswaar geen muzikale achtergrond, 
als bestuurder heeft hij een indrukwekkende staat van dienst. “De muzieksector is 
van grote betekenis is voor de maatschappij”, zegt de 59-jarige burgemeester van 
Barneveld.  Pagina 4

‘Geef maar gerust wat meer gas’  16
 

De muziekdag Kwartslag brengt de jeugd van Drentse muziekverenigingen bijeen. 
Jonge muzikanten leren er hoe het is om in een groot orkest te spelen.  Een jaarlijks 
project om jongeren uit dunbevolkte blaasmuziekgebieden iets extra’s te bieden. Een 
sfeerverslag. Pagina 10

MaS biedt gouden kansen 25
Vanaf komend schooljaar zijn jaarlijks 195.000 leerlingen uit het voortgezet onder-
wijs verplicht om een maatschappelijke stage te lopen. Ook muziekverenigingen 
kunnen een vacature plaatsen. Misschien iets voor uw vereniging? Hoe u dit moet 
aanpakken, leest u in deze Klankwijzer. Pagina 15

Handen wapperen voor een concertreis 25
Een mooi staaltje van jeugdige zelfwerkzaamheid in Eygelshoven. De leden van het 
aspirantenorkest van harmonie Sint Caecilia hebben volledig op eigen kracht het geld 
voor een concertreis naar Italië bijeen gebracht. Op 1 juni zet het gezelschap koers 
richting Bella Italia. Pagina 18

Vijftig jaar met de handen aan de ploeg 30
Feest bij een van de bonden van de VNM. De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 
viert zijn gouden jubileum. “We willen ons meer profileren als belangenbehartiger 
van een specifieke sector”, zegt voorzitter Manon Pelzer. 
 Pagina 30
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Leven in de brouwerij

Het voorjaar hangt in de lucht. Tijd voor 
de (openlucht-)festivals en manifes-
taties. Ze zijn er te kust en te keur. 
Opvallend is dat er steeds weer nieuwe 
formules worden bedacht om de ama-

teurmuziek onder de aandacht te brengen bij 
een breder publiek. Dat is een goed teken. Het 
toont aan dat er nog steeds leven in de brouwe-
rij is. 
Het heeft er sowieso alle schijn van dat de ama-
teurmuzieksector langzaam bijkomt van alle 
fusieperikelen van de afgelopen jaren. In tal van 
bestuurslagen is een inhaalslag gaande. Dat gaat 
vaak gepaard met innovatieve impulsen van 
nieuwe mensen met een frisse kijk. 
Ook de VNM heeft bestuurlijk de zaakjes 
langzaam op orde. Met Jos Houben heeft de or-
ganisatie een professioneel bestuurder met een 
enorme bagage aan bestuurlijke ervaring in huis 
gehaald. In deze editie van Klankwijzer maakt u 
nader kennis met hem. 
In de nieuwe Klankwijzer ook weer achter-
grondinformatie waar - naar we hopen -  alle 
verenigingen hun voordeel mee kunnen doen. 
Zo hebben we dit keer een verhaal over maat-
schappelijke stage. Een verschijnsel dat al langer 
bestaat, maar nu ook in de muziekwereld in 
opkomst is. Heeft u er zelf al ervaring mee op-
gedaan of gaat u er binnenkort mee beginnen? 
Geef ons even een seintje. We willen uw bevin-
dingen en die van de stagiairs in een volgende 
editie voor het voetlicht halen. 
Ook ander nieuws blijft welkom via redactie@
klankwijzer.nl. De agendarubriek is erg popu-
lair. Zorg er wel voor dat u kopij voor de agenda 
tijdig instuurt. De redactie ontvangt regelmatig 
aankondigingen die te laat zijn voor de krant. 
We kunnen ze dan alleen nog op de website 
plaatsen. Agendaberichten die rond de 25e  van 
de maand binnen zijn, kunnen nog mee met de 
krant die halverwege de daaropvolgende maand 
verschijnt en doorloopt tot de helft van de 
maand daarna. Tja, het vereist even een voor-
uitziende blik, maar die is u wel toevertrouwd. 

Frank Vergoossen

In dit nummer:

C O L U M N

C O LO F O N
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U bent niet muzikaal actief. Hoe heeft u de amateurmuziekwe-
reld leren kennen?
“Dat was in de tijd dat ik in Brunssum woonde. In 
de oostelijke mijnstreek waren tal van blaasorkesten 
actief. Ze waren de jus van de samenleving. Altijd 
present als er iets te doen was. Ook zag ik dat heel 
veel mensen opgingen in de blaasmuziek. Later als 
burgemeester van Hunsel maakte ik nadrukkelij-
ker kennis met de muziekwereld. In Hunsel had je 
de fanfare, net als in Ell en Ittervoort. In Neeritter 
speelde de harmonie. Stuk voor stuk orkesten die 
echt goed waren. In die periode heb ik menig con-
cours meebeleefd.” 

Wat is u uit die periode bijgebleven? 
“Dat het besturen van een muziekvereniging niet 
iets is dat je er even bij doet. Een muziekkorps 
leiden vergt planning en visie. Omgaan met jeugd. 
Aantrekken van nieuwe leden. Geld reserveren voor 
de vervanging van het instrumentarium. Zorgen 
voor de beschikbaarheid van het repetitielokaal. 
Beleid maken zodat studerende muzikanten toch 
blijven terugkomen. Enzovoort. Daar komt toch 
meer bij kijken dan iedere week de voetbalschoenen

aantrekken. In die tijd heb ik ontdekt dat het bestu-
ren van een muziekvereniging een bewerkelijke taak 
is.”

Hoe bent u benaderd voor het voorzitterschap van de VNM?
“Oud-voorzitter Theo Rongen heeft me gepolst 
voor deze functie. Hij zocht iemand met bestuur-
lijk gevoel. Iemand die het vermogen heeft om met 
andere volksdelen dan alleen met zuiderlingen om 
te gaan. Iemand ook die het belang van het hoge 
vrijwilligersgehalte binnen deze sector onderkent en 
oog heeft voor de verscheidenheid in cultuur. Die 
er een gevoel bij heeft dat muziekverenigingen zelf-
sturende teams zijn en opereren vanuit hun eigen 
couleur locale. Ik mag dan zelf wel niet muzikaal 
actief zijn, vanuit mijn bestuurlijke functies is er 
wel een natuurlijke verbinding met de muzieksector 
ontstaan waarbij ik al die facetten heb leren kennen. 
Wel heb ik aangegeven dat er afspraken gemaakt 
moeten worden over representatieve taken. Van-
wege mijn drukke agenda zal ik niet iedere zaterdag 
beschikbaar zijn. Bovendien heb ik als voorbehoud 
gesteld dat het na enige tijd mogelijk moet zijn om 
te evalueren. Hoe kijken de leden tegen de voorzit-
ter aan en hoe kijkt de voorzitter er zelf tegen aan? 
Niet dat ik vooraf al allerlei reserves wil inbouwen. 
In tegendeel zelfs, het lijkt met erg leuk om dit werk 
te doen. Maar als professioneel bestuurder spreek ik 
bepaalde verwachtingen vooraf liever goed uit.”

U heeft er dus zin in?
“Ja, het is een grote club met een nieuwe structuur 
in een sector die van grote betekenis is voor de 
maatschappij. Mensen die hun hobby uitoefenen op 
een hoog niveau en daar ook nog anderen van laten 
genieten. Het is uniek om binnen dat kader te kun-
nen werken. Dat spreekt me erg aan.”
 
Tijdens het mislukte fusieproces tussen de drie landelijke 
muziekorganisaties vormde de keuze voor een centrale of de-
centrale organisatie een van de belangrijkste struikelblokken. 
Hoe kijkt u daar tegenaan?
“In de tijdgeest van nu is er een decentrale bewe-
ging gaande. Je ziet dat ook in andere sectoren. Wat 
je dichtbij kunt organiseren, moet je ook dichtbij 
doen. Maar die visie is voortdurend in beweging. 
Waar je voor moet zorgen is dat de balans goed is. 
Je moet je namelijk ook realiseren dat je niet alles 
van dichtbij kunt regelen. Daarom geef ik ook geen 
oordeel over de keuze die de andere partij in dat 
proces heeft gemaakt. Ik kan goed begrijpen dat zij 
het accent daarin net iets anders hebben gelegd. Die 
motieven ken ik echter niet. Ik kan er daardoor ook 
geen verder oordeel over geven. Ik zit te lang in het 
bestuursvak om te stellen dat een keuze zwart of wit 

moet zijn. Het is gegaan zoals het gegaan is.”

Hoe vindt u het dat er nu twee landelijke organisaties naast el-
kaar opereren terwijl ze eigenlijk dezelfde belangen behartigen?
“Op dit moment ben ik nog niet zo ver dat ik 
precies kan overzien hoe dat werkt. Maar ik ben 
wel een bestuurder die gelooft in samenwerking en 
dialoog. Ik respecteer ook de keuzes die gemaakt 
zijn en begin niet in deze functie met uit te spreken 
wie er nu gelijk heeft en wie niet. Wellicht blijkt 
straks dat het mogelijk is om op een andere manier 
tot evenwicht te komen.” 

U stapt in op het moment dat de amateurmuziekwereld niet 
bepaald de wind in de zeilen heeft. Ledenaantallen lopen 
terug en door afnemende subsidies maken verenigingen ook 
moeilijke financiële tijden door. Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Je ziet dat niet alleen in de cultuursector, maar ook 
in de sportwereld. Het heeft vooral te maken met 
maatschappelijke ontwikkelingen. De individuali-
sering is daar van invloed op, maar ook het feit dat 
de wereld om mensen heen veel groter is geworden. 

Een muzikale achtergrond heeft hij niet. Maar met Jos Houben 
als voorzitter heeft de VNM een doorgewinterde bestuurder in 
huis gehaald. De 59-jarige burgemeester van Barneveld is bo-
vendien een prominent CDA-politicus. Introductie van de nieu-
we VNM-voorman. 

i n t e r v i e w

‘Muziekkorps als jus van  de samenleving’

Jos Houben: “Ik geloof in samenwerking en dialoog.” foto FV Media Producties

Geboren: 
29 oktober 1951 in Brunssum.

Studie:
rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Vorige functies:
beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie CDA; (waarne-
mend) burgemeester van Hunsel (1989), Thorn (1991), 
Tubbergen (1994), Gramsbergen (1996) en Raalte (2001).

Huidige functies: 
Burgemeester van Barneveld (2005); lid dagelijks bestuur 
CDA, voorzitter raad van toezicht Siza Dorp Groep, Zorg-
groep West- en Midden-Brabant en agrarisch opleidings-
centrum De Groene Welle; vicevoorzitter raad van commis-
sarissen Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal. 

Hobby’s: 
hardlopen, mountainbiken en lezen.

PA S P O O R T  J O S  H O U B E N

Door Frank Vergoossen

A LG E M E E N
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De vereniging is niet meer de enige ontmoetings-
plaats. Daar komt bij dat de tijd steeds sneller lijkt te 
gaan. De belasting van mensen is groter geworden. 
Activiteiten worden verschoven naar zaterdag om 
de zondag vrij te kunnen houden als gezinsdag. De 
muzieksector neemt in die hele ontwikkeling nog 
een bijzondere positie in. Muziek maken is namelijk 
niet iets vrijblijvends. 

Je moet er echt voor studeren. Meestal van jongs af 
aan. En bij muziek maken alleen blijft het niet. Daar 
komt ook nog papier ophalen bij of andere activitei-
ten om geld voor de vereniging binnen te halen. 
Dat alles is niet meer zo vanzelfsprekend als het ooit 
was. Mensen kunnen een keuze maken uit een rijke 
schakering aan vrijetijdsbestedingen. Als je men-
sen wilt binden, zal je er als vereniging een tandje 
bij moeten zetten. Als overkoepelende organisatie 
zullen we daar eens goed over moeten nadenken. 
We zullen eens moeten bekijken hoe we de vereni-
gingen kunnen faciliteren om ze gezond te houden. 
Kenmerk van een vereniging is samen doen. Dit 

is een onderwerp dat onder deze gezamenlijke 
noemer valt.”

U bent prominent CDA-politicus. Vertegenwoordiger van het 
huidige kabinet. Een kabinet dat zich de afgelopen maanden 
niet bepaald cultuurminded heeft getoond. Brengt u dat in 
deze nieuwe functie niet in een lastig parket?
“Nou, ik denk dat ik dat goed kan scheiden. Boven-
dien moeten we goed voor ogen houden over welk 
type cultuur we het hebben. Muziekverenigingen is 
de cultuur van de mensen. Volkscultuur dus. Een 
vorm van cultuur waar ik me erg mee verbonden 
voel. Ik heb niet de indruk dat het subsidie-instru-
ment voor dit type cultuur onder druk staat. 
De huidige regering wil commerciële theaterpro-
ducties onder het normale BTW-tarief laten vallen. 
Het lijkt me niet dat daar iets mis mee is. Maar wat 
de volkscultuur betreft wijkt het beleid van het hui-
dige kabinet niet af van voorgaande regeringen. 
Als er op dat punt maatregelen dreigen, zal ik er als 
belangenbehartiger van deze sector vol voor gaan en 
erop wijzen dat dit niet past.”

‘Muziekkorps als jus van  de samenleving’

Jos Houben: “Ik geloof in samenwerking en dialoog.” foto FV Media Producties
In aanloop naar het concours in het najaar van 
2011 heeft harmonie de Spaarnebazuin uit Haarlem 
contact gezocht met de educatieve afdeling van 
het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum 
en Het Concertgebouw te Amsterdam. Jeanine de 
Zwarte: “We maken van onze voorbereiding tot het 
concours een project en zoeken de hulp van profes-
sionals om ons te helpen op niveau te komen en 
talenten aan te boren. Hiervoor hebben wij ook sub-
sidie ontvangen van de Provincie Noord Holland.” 
Deze aanvraag resulteerde in een concreet plan, 
waarin de musici van de Spaarnebazuin op diverse 
manieren aan de slag gaan met professionele musici. 
Zo zal een viertal blazers van het Radio Filharmo-
nisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het 
Metropole Orkest de repetitie in Haarlem bezoeken 
om met de musici te werken aan de concourswer-
ken. 
Op zaterdag 21 mei zal het complete orkest een 
workshop hebben in het MCO. Daarnaast zullen 
de musici van de Spaarnebazuin op 13 mei en op 
28 mei een bezoek brengen aan respectievelijk een 
repetitie én een concert van de Radio Kamer Filhar-
monie in Het Concertgebouw.

Profs werken 
met amateurs
Door Cécile Rongen

Een aantal Utrechtse cultuurorganisaties heeft plan-
nen om een concertserie voor blaasorkesten te star-
ten. Thuishaven van de nieuwe cyclus is de Cultuur-
campus Vleuterweide in de nieuwe Utrechtse wijk 
Leidsche Rijn-Vleuten-De Meern. In deze campus, 
waarin onder andere het Amadeus Lyceum en het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten zijn gevestigd, 
bevindt zich een middelgrote zaal, de PodiumWerk-
Plaats, met een uitzonderlijk mooie akoestiek. Het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten, ZIMIHC, de 
landelijke Concertzender, Harmonie Orkest De 
Bazuin uit De Meern, Harmonie Orkest Vleuten en 
de PodiumWerkPlaats hebben het plan opgevat om 
in deze zaal een concertserie te organiseren. 
De initiatiefnemers willen hiermee de blaasmuziek 
in de regio Utrecht nieuwe impulsen geven. Blaasor-
kesten ontmoeten elkaar bij gezamenlijke concerten 
en jonge talenten uit de provincie krijgen de kans 
om door een orkest begeleid te worden. Ook wordt 
gedacht aan verrassende combinaties van blaasor-
kesten, koren of andersoortige ensembles. De zaal 
beschikt over professionele opnameapparatuur 
waardoor de Concertzender opnames kan gebrui-
ken voor zijn uitzendingen. Het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten is van plan om in samenhang met 
de concerten clinics te houden. De bedoeling is dat 
de serie volgend seizoen van start gaat. Binnenkort 
volgt meer informatie over de invulling van het 
programma. 

Plannen voor 
concertserie 
in Utrecht
Door onze redactie
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Gijs ter Horst is er laaiend 
enthousiast over. “Het is een 
gemiste kans wanneer je als 
vereniging niemand bereid 
vindt om aan deze cursus 

deel te nemen”, zegt het bestuurslid 
van drum- en marchingband En-
schede. “Aan het eind van de cursus 
beschikten we over een behoorlijk 
pakket aan informatie en middelen, 
waar we bij onze eigen vereniging 
direct mee van start konden gaan. 
We hebben een jeugdbeleidsplan 
geschreven met daaraan gekoppeld 
een jeugdwervingsplan en een jeugd-
opleidingsplan. Ook hebben we een 
jeugdkalender ontwikkeld met iedere 
maand een activiteit voor de jeugd. 
We waren nog geen vier weken bezig 
of we hadden al zes nieuwe leden.”

De vlieger uit de project Windkracht 
6 staat ook in de cursus van Robert 
Brookhuis en Willy Beudel symbool 
voor een goed jeugdbeleid. Om de 
vlieger te laten stijgen, moet er voort-
durend voldoende windkracht zijn. 
Maar de wind moet ook weer niet 
zo hard waaien dat het vliegertouw 
constant strak gespannen staat. Dat 
aspect ontbreekt bij veel verenigin-
gen, concludeert het tweetal. Het lukt 
muziekgezelschappen doorgaans nog 
wel om nieuwe leden te werven, maar 
door ze vervolgens aan hun lot over te 
laten, verdwijnen ze weer net zo snel 

als ze gekomen zijn. De kunst is juist 
om het enthousiasme vast te houden. 

Brookhuis en Beudel volgden een jaar 
of vijf geleden bij Unisono (nu Kunst-
factor) in het kader van het project 
Windkracht 6 een speciaal ontwik-
kelde opleiding om groepen van 
mensen te kunnen coachen. Tijdens 
dit scholingstraject werden allerlei 
verenigingsaspecten uitgediept. Na af-
loop van de cursus waren de coaches 
in staat om pijnpunten binnen een 
vereniging bloot te leggen en onder-
steuning te bieden bij het zoeken van 
passende oplossingen. 

‘Cursisten krijgen 
praktische tools mee’

Verenigingen konden de coaches via 
Kunstfactor inhuren om het in-
terne functioneren tegen het licht te 
houden en ideeën aan te reiken om 
een nieuwe weg in te slaan. Uit een 
onderzoek was gebleken dat er bij de 
verenigingen grote behoefte bestond 
aan coaching. Maar ondanks ver-
woede pogingen van Kunstfactor om 
deze service bij de verenigingen onder 
de aandacht te brengen, bleef de vraag 
ver beneden de verwachtingen. “De 
verwachting was dat we de eerste 

twee jaar volop aan de slag konden 
gaan”, vertelt Brookhuis. “Maar ik heb 
uiteindelijk vier of vijf verenigingen 
kunnen helpen. Vervolgens bleef het 
stil.”
Robert Brookhuis, in het dagelijks 
leven docent klein koper en dirigent, 
en Willy Beudel, dirigent van diverse 
blaasorkesten, bleven met een onvol-
daan gevoel zitten. Het volgen van 
de opleiding was weliswaar beloond 
met een certificaat, maar hun intentie 
om er de blaasmuzieksector mee van 
dienst te kunnen zijn, was onvol-
doende uit de verf gekomen. Brook-
huis: “We hebben het altijd jammer 
gevonden dat we met de vergaarde in-
formatie en kennis zo weinig gedaan 
hebben.” Dat bracht de twee musici op 
het idee om op eigen houtje een cur-
sus werving en binding van jeugdle-
den te starten. Een mailing onder alle 
Twentse muziekverenigingen leverde 
eind vorig jaar vier aanmeldingen op. 
De vele positieve reacties sterkte het 
duo echter in hun overtuiging om 
op de ingeslagen weg verder te gaan. 
Begin dit jaar werd een nieuwe cursus 
uitgeschreven. Het aantal verzoeken 
om informatie was verrassend groot. 
“Onze bedoeling is om er straks het 
land mee in te trekken. We zijn er van 
overtuigd dat we met deze cursus op 
de goede weg zitten. Dat blijkt ook 
wel: inmiddels hebben ook al muziek-
scholen en cultuurcoaches interesse 

getoond.”
De opleiding omvat vijf cursusdagen 
waarin tal van aspecten aan bod ko-
men. De nadruk ligt op jeugdbeleid. 
Zo wordt het belang van een jeugd-
mentor en/of –coördinator belicht, 
het opzetten van een wervingsactie uit 
de doeken gedaan en de facetten van 
een jeugdbeleidsplan uitgelegd. Ook 
tips om leden aan de vereniging te 
binden komen voorbij. “Behalve een 
theoretische ondergrond, geven we 
de cursisten vooral praktische tools 
waarmee ze binnen hun eigen vereni-
ging meteen aan de slag kunnen.” De 
cursus is niet alleen interessant voor 
verenigingen die meer jeugdleden wil-
len aantrekken, maar ook voor clubs 
die nog geen duidelijk jeugdbeleid 
hebben.
“Wat we in de praktijk vooral merken 
is dat verenigingen een afwachtende 
houding aannemen”, weet Brookhuis. 
“Bestuurders bij muziekverenigingen 
zitten vaak al lang in het zadel. Ze 
hebben nogal eens de neiging om alles 
maar bij het oude te laten. De muziek-
wereld mist eigenlijk de sportmentali-
teit waar alles door koepelorganisaties 
wordt voorgekauwd. De muzieksector 
loopt daardoor voortdurend achter de 
feiten aan.”

Cursus jeugdbeleid slaat aan
Robert Brookhuis en Willy 
Beudel volgden enkele 
jaren geleden de cursus 
Coaches in de Blaasmu-
ziek van Kunstfactor. Op-
drachten om er mee aan 
de slag te gaan bleven 
echter uit. Daarom ging 
het tweetal zelf de boer 
op om verenigingen in de 
regio Twente te laten pro-
fiteren van hun verworven 
kennis. Hun meerdaagse 
cursus Jeugdbeleid be-
gint stilaan vruchten af te 
werpen

Robert Brookhuis (links) en Willy Beudel zijn een cursus Jeugdbeleid gestart voor Twentse muziekverenigingenDoor onze redactie

A LG E M E E N

• Voor meer informatie en/of aanmelding kunt 
u contact opnemen met Robert Brookhuis: 
rbrookhuis@home.nl 
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 www.pearl� ute.com

Pearl Piccolo presteert op hoog niveau!

De Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers kiezen 
voor de Pearl Piccolo.

De Pearl PFP-165E Piccolo  is uniek door zijn;
• Grenadite Corpus 
• Nieuwe Houten Kopstuk 
• Nieuwe Syntetische Omnipads 
• E-mechaniek
• Pinless Construction
• Bestendigheid in alle omstandigheden

De Pearl Piccolo is daardoor een volwaardige 
ondersteuning voor de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine.
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Onder leiding van docenten en spelers 
van de Nederlandse slagwerkgroep 
Circle Percussion organiseert Finca-
Forata voor de zesde keer op rij Taiko 
drummingvakanties in de bergen 
van de provincie Valencia in Spanje. 
Tijdens sessies in de buitenlucht met 
uitzicht over het dal en het stuwmeer 
Embalse de Forata kunnen slagwer-
kers kennis maken met de Japanse 
trommelcultuur en het originele 
instrumentarium. De vakanties zijn 
inclusief alle lessen, vliegticket, bus-
transfer, maaltijden en een slaapplaats 
in olijvenboerderij Finca-Forata. 
Meer informatie op www.finca-forata.
com.

S PA N J E

Japans drummen 
in zomervakantie 

De nieuwe cd-catalogus van Molenaar 
Edition is uit. Deze catalogus bevat alle 
cd’s die door Molenaar Edition uitgegeven 
zijn, maar ook honderden andere cd’s met 
muziek voor harmonieën, fanfares, brass-
bands, blaasinstrumenten en percussie 
van bijvoorbeeld Kosei, Klavier Records, 
Piles en World Wind Music. U kunt de cd-
catalogus direct in PDF-formaat downloa-
den via www.molenaar.com/Files/Info/
CD_Catalogue_2011.pdf (9 MB), maar 
u kunt hem ook gratis thuisgestuurd 
krijgen door een e-mail te sturen naar 
office@molenaar.com

Cd-catalogus 
2011 gratis 
verkrijgbaar

p r o d u c t i n f o r m a t i e

Vincent de Leur, manager 
Blazersklassen van Yamaha 
Music Europe, zet de be-
langrijkste voordelen van de 
Yamaha Blazersklas op een 

rij. “Kinderen leren samen spelen en 
leren om samen te spelen. Iedereen 
kan mee doen. Samen muziek maken 
betekent betere sociale ontwikkeling 
en letterlijk leren luisteren naar elkaar. 
Een blaasinstrument bespelen heeft 
effect op ademhaling, concentratie en 
uithoudingsvermogen. Kinderen leren 
met elkaar en van elkaar.”

In navolging van andere landen intro-
duceerde de Japanse instrumenten-
bouwer zes jaar geleden de Blazersklas 
in Nederland. Inmiddels is de instru-
mentale cursus voor scholieren ook in 
ons land een groot succes. “We hebben 
momenteel 129 klassen en dat aantal 
groeit nog steeds gestaag”, meldt De 
Leur trots. “Ons werkterrein heeft zich 
inmiddels uitgebreid naar Scandina-
vië. Vorige maand heb ik presentaties 
verzorgd in Denemarken.”
Hoe werkt het? De Blazersklas duurt 

in principe twee jaar maar kan 
uitgebreid worden. De cursus is in 
de meeste gevallen opgezet vanuit de 
school. Kinderen die van te voren nog 
nooit een instrument in hun handen 
hadden, leren tegelijkertijd samen in 
groepsverband een blaasinstrument te 
bespelen. De lessen worden gegeven 
binnen het reguliere lesrooster op 
school. Het muziekonderwijs in de 
Verenigde Staten stond min of meer 
model voor het concept. Ook daar is 
muziekles verankerd in het reguliere 

onderwijs. . “Dat is het grote voordeel 
van de Blazersklas”, legt De Leur uit. 
“Het maakt onderdeel uit van het 
lesrooster. Kinderen hoeven er na hun 
schooltijd niet nog eens apart voor op 
pad. Dat is een gouden formule.”
De deelnemers kunnen in principe 
hun eigen instrument kiezen. Uit-
gangpunt daarbij is dat er in de klas 
een uitgebalanceerde verhouding 
tussen houten en koperen blaasin-
strumenten aanwezig is. De bezetting 
van het symfonische blaasorkest staat 
daarbij als model. De ideale samen-
stelling van de Blazersklas bestaat 
uit vijf dwarsfluiten, acht klarinet-
ten, drie altsaxofoons, twee hoorns, 
vijf trompetten, vier trombones, 
twee euphoniums een één tuba. Het 
instrumentarium wordt in de meeste 
gevallen door de school aangeschaft. 
De instrumenten blijven ook eigen-
dom van de school, maar de leerlin-
gen mogen er in de Blazersklas op 
spelen en thuis op oefenen. De huur 
is gemiddeld 25 euro per maand. De 
Blazersklassen in Nederland worden 
niet alleen op touw gezet vanuit basis-

scholen en middelbare scholen, maar 
ook door verenigingen. De lessen op 
school staan meestal onder leiding 
van de eigen muziekdocenten. Zij 
worden door middel van noodzakelij-
ke seminars voorbereid op het werken 
met de Blazersklas. 
Kenmerkend voor de Blazersklas is 
het gebruik van nieuwe instrumenten. 
Ook dat behoort bij de pedagogische 
aspecten van de Blazersklas. Wanneer 
kinderen hun eerste ervaringen moe-
ten opdoen op een afdankertje is de 
lol er vlug vanaf. Volgens De Leur gaat 
de Blazersklas vooralsnog niet gebukt 
onder de bezuinigingen. Het heeft 
eerder een gunstig effect. De Leur: 
“Muziekscholen en centra voor de 
kunsten moeten zoeken naar nieuwe 
wegen. De Blazersklas is daar één van.
Het concept gaat uit van muziekedu-
catie op de plek waar de kinderen de 
hele dag zijn: op school.”

Blazersklas rukt 
op naar noorden

Yamaha lanceerde zes jaar geleden de Blazersklas in Nederland. Na een voor-
zichtige start draait de cursus als een tierelier. Inmiddels probeert Yamaha vanuit 
Nederland voet aan de grond te krijgen in Scandinavië.

Door onze redactie

A LG E M E E N

De bezuinigingen 
hebben eerder een 
gunstig effect

Het oefenprogramma Earz is uitge-
breid met een nieuwe module: het op 
gehoor herkennen van instrumenten. 
Ruim vijftig instrumenten kunnen 
worden beluisterd aan de hand van 
meer dan 250 geluidsvoorbeelden. 
De fragmenten laten de instrumenten 
solo horen. Earz is een ‘game’ waar-
mee de muzikale vaardigheden ge-
hoor, theorie en notenlezen getraind 
worden. 
Het programma wordt ingezet op Ne-
derlandse muziekscholen, maar ook 
steeds meer bij scholen in het voort-
gezet onderwijs en bij muziekvereni-
gingen en koren. Earz werkt met een 
abonnementensysteem via internet. 
De school, instelling of vereniging 
neemt een abonnement waarmee alle 
leerlingen of leden toegang hebben 
tot het programma. Op www.earz.
nl staan instructiefilmpjes en bestaat 
de mogelijkheid om het programma 
gratis uit te proberen. 

O E F E N P R O G R A M M A

Earz met module
voor instrumenten

Leerlingen van de Yamaha Blazersklas spelen op nieuwe instrumenten. foto FV Media Producties

• Yamaha heeft een informatiepakket samen-
gesteld over alle facetten van de Blazersklas. 
Belangstellenden kunnen de brochures 
aanvragen via blazersklas@yamaha.nl 
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Jasper achter het stoere zwarte 
drumstel mag zich best wel wat 
meer laten horen. “Geef maar 
gerust wat meer gas”, spoort ge-
legenheidsdirigent Ivo Kouwen-

hoven de jonge slagwerker aan. “In 
welke auto rijdt je vader?”, vraag Ivo. 
“Een Volvo 70 XS”, antwoordt Jasper. 
“Nou, dan weet je wel wat gas geven 
is”, zegt de dirigent.
Even later is het dolle pret in het 
dorpshuis De Heugte in Nieuw 
Balinge. Kouwenberg haalt allerlei 
attributen tevoorschijn. Vooral de 

tuinslang met trechter zorgt voor 
grote hilariteit bij de 65 leden van het 
ad hoc orkest.  Rutger mag proberen 
om er enkele tonen op te produceren. 
Hij zet het mondstuk van zijn trompet 
op de slang. Wonder boven wonder 
lukt het de jonge muzikant om er en-
kele noten uit Fanfare for Brass op te 
spelen. “Die spelletjes zijn belangrijk”, 
verduidelijkt Kouwenhoven. “Zo gaat 
de theorie over articulatie en intonatie 
meer spreken.”
Kwartslag. Zo heet de jaarlijkse jeugd-
muziekdag voor leden van de Drentse 
muziekverenigingen. Een initiatief 
van de christelijke fanfareorkesten 
AMDG uit Beilen en Irene uit Nieu-
weroord. SAMO Drenthe, de overkoe-
pelende belangenorganisatie van mu-
ziekverenigingen (SAmenwerkende 
MuziekOrganisaties) ondersteunt het 
project. Onder meer door het aanvra-
gen van subsidie bij Het Prins Bernard 
Cultuur Fonds. Kwartslag is bedoeld 
als talentenontwikkelingsproject. De 
muzikanten komen niet alleen bijeen 
om samen gezellig wat te spelen, maar 
om er iets extra’s op te steken. De 
benaming Kwartslag heeft dan ook 
een diepere betekenis. Deelnemers 
ervaren hoe ze hun talent ontwikkelen 
wanneer ze zich (met ‘een kwartslag’) 
op elkaar, hun dirigent of instructeur 
en het publiek richten. “We gaan 
vandaag speciaal aandacht schenken 
aan de solo-instrumenten”, verklaart 
Kouwenhoven, die ook vorig jaar de 
workshop leidde. “Vandaar dat ik 
regelmatig muzikanten zal vragen om 
naar voren te komen. Zo leren ze hoe 
het is om als solist of met een en-
semble voor het orkest te staan en te 
spelen. Voor de ontwikkeling van een 
muzikant is het belangrijk om daar 
ervaring in op te doen. Want vraag 
nu maar eens aan volwassenen in 
een orkest om voor de club te komen 
staan en een solo te blazen. Er zijn er 
niet veel die dat aandurven.”

Ontmoeting,  muziekeducatie en  
presentatie zijn de sleutelwoorden 
van de jeugddag Kwartslag. Meer 
dan honderd jongeren hebben zich 
voor de derde editie aangemeld. 
Behalve het blaasorkest van circa 65 
muzikanten zijn in een andere zaal 
van dorpshuis De Heugte ook nog 26 
slagwerkers onder aanvoering van Jan 
de Kwant ijverig aan het repeteren. 
Bovendien zijn in de sporthal van 
het tien kilometer verderop gelegen 
Wijster 27 majorettes onder leiding 
van de instructrices Joyce Jansen en 
Nicole Bredewold aan het werk om 
hun dans- en presentatieroutines te 
verbeteren. 
“De jeugd binnenhalen is één, ze 
binnenhouden is twee”, motiveert 
voorzitter David de Buck van Irene 
Nieuweroord het initiatief voor de 
jeugddag. “Om de jeugd enthousiast 
te houden, moet je soms eens wat 
extra’s doen. We zijn hier in 2009 mee 
begonnen. Het slaat geweldig aan. Het 
is voor velen al vanzelfsprekend dat 

ze ieder jaar naar Kwartslag gaan. Het 
enthousiasme onder de deelnemers is 
erg groot.” 

Drenthe telt circa 75 fanfares, brass-
bands en harmonieën. De belangstel-
ling bij de jeugd voor de blaasmu-
ziek houdt niet over. Het is bij veel 
verenigingen niet vanzelfsprekend dat 
er ieder jaar nieuwe leden bijkomen. 
Het is een voortdurend punt van aan-
dacht. Maar de Drentse blaasmuziek-
sector moet ook de hand een beetje 
in eigen boezem steken, vindt Jeannet 
Boverhof, die namens SAMO Drenthe 
pr-activiteiten voor haar rekening 
neemt. “De verenigingen vinden dat 
ze onderbelicht blijven. Maar dat ligt 

Voor jonge muzikanten in dunbevolkte 
blaasmuziekgebieden ontbreekt vaak de 
mogelijkheid om in een groot orkest te 
spelen. De christelijke muziekverenigin-
gen AMDG uit Beilen en Irene uit 
Nieuweroord laten de jeugd uit Drenthe 
ieder jaar ervaren hoe het is om samen 
muziek te maken.

r e p o r t a g e

‘Geef maar gerust   meer gas’ 

Het gelegenheidsblaasorkest van Drentse muzikanten studeert tijdens de jeugdspeeldag Kwartslag onder leiding van Ivo Kouwenhoven aan het concertprogramma. foto FV Media Producties

Door Frank Vergoossen

‘Het is wel wat meer 
puzzelen, maar wel 
leuk om te doen’

Concentratie bij de deelnemers aan de jaar-
lijkse jeugdmuziekdag Kwartslag in Nieuw 
Balinge. foto FV Media Producties

A LG E M E E N
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ook een beetje aan de muziekwereld 
zelf. Verenigingen zouden veel meer 
de boer op moeten gaan. Het publiek 
kent ze vooral van de gebruikelijke 
straatoptredens. Wat blaasorkesten 
nog meer in hun mars hebben, is te 
weinig bekend. Concerten worden 
vooral bezocht door de eigen aan-
hang. Ook de onderlinge contacten 
tussen de verenigingen zouden wat 
meer aangescherpt mogen worden. ”

De jeugdige muzikanten hebben het 
intussen prima naar hun zin. Ellen 
van twaalf is al voor de derde keer op 
Kwartslag. “Je leert hier heel veel op 
een leuke manier”, zegt de saxofoniste. 
“De dirigent legt ook alles op een an-
dere manier uit. Dat is erg leerzaam.” 
Ook Jens beleeft veel plezier aan de 
jeugdspeeldag. “Het is heel leerzaam”, 
zegt de veertienjarige slagwerker. “We 
zijn hier met veel meer slagwerkers 
dan bij de eigen vereniging. Daardoor 
moet je de partijen met veel meer 
jongens onder elkaar verdelen. Dat is 

wel wat meer puzzelen, maar wel leuk 
om te doen.”

Genoeg gepraat. Er moet weer geoe-
fend worden.  Om half vijf moet het 
programma klinken als een klok. Dan 
is de gezamenlijke eindpresentatie. 
De stukken, die vooraf al tijdens de 
repetities bij de eigen vereniging in 
de grondverf zijn gezet, worden voor 
ouders, broers en zussen, vriendjes en 
vriendinnetjes en ander belangstellen-
den uitgevoerd. 

Blazers en slagwerkers samen beëin-
digen Kwartslag 2011 in Afrikaanse 
sferen met een spectaculaire uitvoe-
ring van African Spirit van Dave Ran-
dol.  Ook diverse solo-instrumenten 
worden voor het voetlicht gehaald.  In 
composities zoals Fanfare for Brass 
en Swingin’ Saxophones vervullen de 
klein koper- en saxofoonsecties een 
hoofdrol. Maar ook A Mozart Festival 
en Suite Espanola komen voorbij. 
Kwartslag 2011 zit er weer op.

‘Geef maar gerust   meer gas’ 

Het gelegenheidsblaasorkest van Drentse muzikanten studeert tijdens de jeugdspeeldag Kwartslag onder leiding van Ivo Kouwenhoven aan het concertprogramma. foto FV Media Producties

M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Wie is Jos Verbeeten?
“Jos Verbeeten is geboren in Wychen, getrouwd met Erica en vader van twee zoons en een 
pleegzoon. Recentelijk 65 jaar geworden. In 2009 als burgemeester van Sint Anthonis met 
vervroegd pensioen gegaan. Daarvoor was ik zeven jaar burgemeester van Ootmarsum.” 

Hebt u affiniteit met de muziekwereld?
“Ik heb als hobbyblazer gespeeld bij fanfare De Echo der Bergen uit Alverna. Begonnen op 
bugel, naderhand gespeeld op trompet en later overgeschakeld op baritonsaxofoon. Daar-
naast heb ik aan het Conservatorium va Utrecht schoolmuziek en koormuziek gestudeerd. 
De politiek heeft me in de loop van de tijd enigszins verdreven van de muziek. Maar als 
voorzitter van de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties, de Landelijke Organisaties van 
Ouderenkoren en nu de Brabantse Bond ben ik toch weer actief in de muziekwereld.”

U bent ooit eerder bestuurlijk actief geweest bij de BraBo.
“Dat klopt. Ik zat in het bondsbestuur ten tijde van de fusie van de West-Brabantse en 
Zeeuwse Bond met de Brabantse Bond. Dat is alweer zes jaar geleden. Kennelijk is dat toen 
zo goed bevallen, dat het bestuur nu weer bij me aanklopte.”

 Waarom bent u weer teruggekeerd?
“Omdat de amateurmuziek mij na aan het hart ligt. Mensen beleven zo onvoorstelbaar veel 
plezier in muziek. Ook als koorzanger en koordirigent maak ik zoveel goede dingen mee 
in het samen zingen of musiceren. Het zou jammer zijn als die sector niet goed geleid of 
gestuurd zou worden.”

Hoe kijkt u tegen de muzieksector aan?
“Dat het voor de muziekverenigingen een spannende tijd is, is een open deur. Ze krijgen 
steeds meer te maken met bezuinigingen. Ik wil in ieder geval meedenken hoe we vooral de 
lokale bestuurders kunnen overtuigen van de grote waarde van een muziekvereniging. Door 
mijn burgemeesterschap weet ik inmiddels hoe de gemeentelijke keuken werkt.”

Maar zou daar de landelijke politiek niet meer van overtuigd moeten worden?
“Een muziekvereniging wordt meestal niet gesubsidieerd door het rijk, maar door de lokale 
overheid. Je moet zijn bij de mensen die het voor het zeggen hebben. Die moet je letterlijk 
uitnodigen op de koffie. Vaak hebben die toch niet exact in beeld wat er zich in een muziek-
vereniging afspeelt. Daarom is het zaak om de banden met de lokale overheid nauwer aan 
te trekken.”

Jos Verbeeten is de nieuwe voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen 
(Brabo). Hij is de opvolger van Ties Klasens, die tijdens de algemene ledenvergadering van 
19 maart na een periode van dertien jaar zijn functie officieel neerlegde. Een gesprek met 
de nieuwe Brabo-voorman. 

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft in de persoon van Jos Verbeeten een nieuwe 
voorzitter.  foto FV Media Producties

‘Juist in deze tijd is pr belangrijk’
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Selmer saxofoons
Een keuze voor identiteit

www.selmer.nl
info@selmer.nl

Serie III

Super Action 80
Serie II

‘Sand Blasted’

Kenmerkend voor de Selmer
saxofoons is het unieke
concept, de ongeëvenaarde
klankkwaliteit en het hoogwaardig
ambachtelijk fabricageproces.

De Super Action 80 Serie II
met z´n warme en open geluid is leg-
endarisch en nog steeds up-to-date. De 
serie III is door z´n souplesse, de zuiv-
erheid en transparante klank perfect 
passend in elke muziekstijl. 

Nu leverbaar: de nieuwe “Sand 
Blasted” serie II en III Alten en Teno-
ren. Deze speciale uitvoering kenmerkt 
zich door een vernieuwd procedé van 
mattering, de kleppen zijn hoog-
glans gelakt terwijl de beker fraai 
gegraveerd is. De prijs is gelijk aan de 
“Standaard” gelakte uitvoering zonder 
gravure! Een zeer mooi instrument 
voor een heel bijzondere prijs!

Bezoek onze site voor een lijst
met exclusieve dealers.

MARGRIET ESHUIJS
ALS SPECIALE MUZIKALE GASTE BIJ UW CONCERT.

Met een mooi en aansprekend concept, duidelijke 
adviezen, inclusief nieuwe goed geschreven en gratis 
te gebruiken arrangementen voor Harmonie, Fanfare, 
Brassband en Koor . 
Uitnodigend voor elk orkest uit elke divisie.

Margriet Eshuijs neemt 
singer/songwriter Maarten Peters 
(gitaar en zang) en Co Vergouwen 
(piano, zang en percussie) mee

een professionele en zorgvuldige 
voorbereiding  

een ontspannen repetitie 
en een fantastisch, 
bruisend gezamenlijk concert

vrijblijvende informatie

info@margrieteshuijs.nl
075-6161307
www.margrieteshuijs.nl
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Wie is Rob Balfoort?
“Rob Balfoort is een gelukkig mens, die van zijn 
passie zijn beroep heeft gemaakt. Getrouwd met 
Petra, twee kinderen (Jordy en Charissa) en baasje 
van hond Ruby.”

Verdere hobby’s buiten de muziek?
“Doordat muziek mijn vak is, zou die als hobby 
kunnen afvallen, maar dat is beslist niet zo. Naast 
muziek is veel buiten zijn voor mij erg belangrijk: 
hardlopen, wandelen, fietsen en skaten.” 

Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Zoals dat zo vaak gaat, is bij mij ook de muziek 
met de paplepel ingegoten. Eerst op blokfluitles, 
daarna al snel op pianoles. Maar het mooiste was 
met mijn vader mee naar de plaatselijke harmonie. 
De trompet werd mijn instrument.”

Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Omdat mijn roots in de showbandwereld liggen 
en ik daar al snel als muzikaal leider aan de slag 
kon gaan, kwam ik er achter dat er voor die tak van 
muzieksport erg weinig kwalitatief goede muziek 
voorhanden was. Zo begon ik uit noodzaak zelf 
muziek te schrijven.” 

Wat betekent componeren voor jou?
“Ik vind het heerlijk dat gepuzzel - want dat is het 
soms - met die nootjes. Je bent eigenlijk het orkest 
en de dirigent een stap voor. Jij bepaalt wat er op 
papier komt te staan. Maar als daarna orkesten 
en dirigenten daar weer hun eigen visie op geven, 
vind ik zo’n ervaring heel bijzonder. Zo groeit een 
compositie soms een kant op die jezelf eigenlijk niet 
vooraf had bedacht. Een bijzondere interpretatie 
kan met de beperking die je als componist op basis 
van het notenbeeld hebt mooie dingen opleveren.” 

Voor welke bezettingen schrijf je?
“Voor enkelvoudige blokfluit tot orkesten met sym-

fonische bezetting met koor en voor alles wat daar 

tussen zit.”

Hoeveel composities staan er inmiddels op jouw naam?
“Omdat ik zowel arrangeer als componeer is dat 
lastig te beantwoorden, maar in totaal zit ik aan zo’n 
1500 titels.”

Hoeveel composities schrijf je gemiddeld per jaar?
“Hangt een beetje af van de opdrachten, maar dat 
zullen er zeker tien per jaar zijn en daarbij honderd 
arrangementen.”

Waar is jouw muziek aan te herkennen?

“Elke componist heeft zijn eigen handtekening. Ik 
kom uit de show en entertainment hoek. Veel van 
die invloeden zijn terug te vinden in mijn werk. 
Daarnaast probeer ik publiek en uitvoerenden ook 
steeds meer de ‘serieuze’ kant van mijn muziek te 
laten ervaren.”

Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Als muziek je als luisteraar maar ook als uitvoe-
rende meesleept en ontroert, moet het kwalitatief 
wel in orde zijn. Een goede balans tussen spanning 
en ontspanning - een goede vorm dus - is erg be-
langrijk. Maar ook het ambachtelijke van harmonie, 
contrapunt en orkestratie is van levensbelang voor 
een goede compositie.”

Jij schrijft voor zeer uiteenlopende bezettingen. Waarom geen 
specialisatie?
“Het schrijven voor uiteenlopende bezettingen 
houdt je scherp. Als het appeltje-eitje gaat worden, 
kom je in een soort van ‘comfort zone’ en dat kan 
weleens ten koste gaan van de kwaliteit van je werk. 
In Nederland heerst helaas een hokjessysteem. Als 
je voor bezetting A schrijft, is het onmogelijk dat 
je ook voor bezetting B iets goeds op papier kunt 
zetten. Grote onzin natuurlijk. Naast vakinhoude-
lijke kennis maakt het  werken ‘out of the box’ je als 
vakman juist beter.” 

Componeer je alleen in opdracht? Zo ja, waarom? 
“Ik schrijf inderdaad alleen in opdracht. Doordat ik 
veel opdrachtwerk heb, kom ik er ook niet aan toe 
om buiten die opdrachten iets te schrijven.”

Wat is jouw beste werk tot nu toe en waarom?
“Dat is lastig om aan te geven. Ik ervaar schrijven 
als ‘live long learning’. Van ieder werk leer je weer 
en hoop je weer verder te komen. Wat ik wel een 
hele bijzondere compositie vind is ‘Sent in the 
clowns’ voor koperkwintet en Hafabra-orkest in op-
dracht van het koperkwintet Koperpoets. Een ruim 
twaalf minuten durende komische theatervoorstel-
ling die zowel uitvoerenden als publiek bij elkaar 
brengt. Gaat dit jaar ook naar Engeland.”  

Wie zijn je favoriete componisten en waarom?
“Ik heb eigenlijk geen favorieten, alhoewel ik ma-
teloos de grote meester J.S. Bach bewonder. Ik kan 
enorm genieten van muziek uit verschillende tijden 
en van verschillende stijlen.”

Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Invloeden zul je altijd wel meenemen, dat gebeurt 
vaak onbewust, maar dat zal ook een onderdeel zijn 
van het leerproces wat componeren uiteindelijk is.”

Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Veel te wensen heb ik niet. Ik vind het een eer dat 
mensen mij vragen om een opdracht te maken. 
Iedere opdracht is voor mij weer een nieuwe uitda-
ging.”

Wie zijn de creatieve geesten achter 
de muziekwerken die iedere week 
op de lessenaars verschijnen? In de 
serie De Componist leert u de mens 
achter de noten kennen. In deze 
vierde aflevering maakt u kennis 
met Rob Balfoort, componist van 
muziek voor alle bezettingen

‘Puzzelen met al die
nootjes is heerlijk’

Rob Balfoort
Geboortedatum: 16 mei 1961.
Geboorteplaats: Voorschoten.
Woonplaats: Voorschoten.
Instrumenten: Trompet en piano.
Muziekopleiding: Trompet aan het Brabants Conservato-
rium in Tilburg, hafa-directie bij Jaap Koops. 
Amateurverenigingen: Muzikaal leider Adest Musica Sas-
senheim en DVS Katwijk.
Beroepsorkesten: Componist, arrangeur en repetitor bij het 
theaterduo Mini & Maxi.
Overige functies: Docent VAK Centrum voor de Kunsten 
Delft, internationaal jurylid, klankregisseur bij cd-opna-
mes, workshop- en clinicleider, gastdirigent en muziekuit-
gever (www.eaglemusic.info).

Rob Balfoort.

d e  c o m p o n i s t

Door onze redactie

A LG E M E E N
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Seezo Uniformen B.V.

St. Janstraat 38

7256 BC Keijenborg Gld.

Tel. +31(0)575 46 16 41

  Voor een
       stijlvolle
performance

Maak kennis met ons assortiment van meer dan

300 verschillende uniformen voor concert, harmonie

en showband. Comfortabele uniformen met een

perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit

en een stijlvolle performance.

Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

Meesters in maatwerk
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i n f o r m a t i e f

“We hebben voor 
een bepaald 
project stagiairs 
in huis gehad”, 
vertelt een van 

de aanwezige verenigingsbestuurders 
haar ervaringen. “Toen de klus erop 
zat, waren ze alleen geïnteresseerd in 
het aantal uren dat ze nog stage moes-
ten lopen om er vanaf te zijn.” Maar 
een van de andere aanwezigen heeft 
ondervonden dat MaS wel degelijk 
een belangrijke meerwaarde kan heb-
ben. “Wij hebben er bij de voetbalclub 
twee fantastische jeugdleiders aan 
overgehouden.”
Jongeren door middel van vrijwil-

ligerswerk laten kennismaken met 
diverse aspecten van de samenleving. 
Dat is het doel van de MaS. Iets doen 
voor iemand anders of voor de ge-
meenschap zonder ervoor betaald te 
krijgen. Met ingang van het schooljaar 
2011 krijgt ieder kind in Nederland 
er tijdens zijn middelbare schoolop-
leiding mee te maken. MaS wordt 
dan een verplicht onderdeel van hun 
schoolcurriculum. Jaarlijks gaan 
dan 195.000 leerlingen op zoek naar 
een stageplek. Die zijn er in diverse 
sectoren: zorg, milieu, welzijn, goede 
doelen, sport en de eigen school, maar 
ook op het gebied van kunst en cul-
tuur. Sectorinstituut Kunstfactor en 
Kunstconnectie tekenden een inten-
tieverklaring om gezamenlijk duizend 
stageplekken in de amateurkunst te 
realiseren. “We zijn al een heel eind 
op weg om die doelstelling te ha-
len”, weet Harold Lenselink, senior 

beleidsmedewerker bij Kunstfactor. 
Sinds 2003 worden er al in diverse 
sectoren pilotprojecten gehouden. In 
de kunstensector is het fenomeen nog 
niet tot alle lagen doorgevoerd. Dat 
is jammer, want volgens Lenselink 
hebben leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs juist veel interesse in een 
stage in de amateurkunstsector. Uit 
onderzoek blijkt dat 57 procent het 
leuk zou vinden om stage te lopen bij 
een instelling op het gebied van kunst 
en cultuur. Vooral bij VWO-leerlin-
gen is de animo groot. 
Wat houdt MaS nu precies in? 
Maatschappelijk organisaties kunnen 
voor hand- en spandiensten bij een 
bepaald project of een bepaald karwei 
de hulp van een stagiair inroepen. Het 
moet natuurlijk wel iets zijn wat er 
toe doen. Het knippen van het gazon 
van de voorzitter valt niet onder het 
begrip stage. Aan de inzet van de 

leerlingen is een tijdslimiet verbon-
den. Die is onder meer afhankelijk 
van de soort opleiding die de stagiair 
volgt. Voorbeelden van stageprojecten 
zijn er legio. Helpen bij de organisatie 
van een muziekkamp of een optreden 
in het plaatselijke verzorgingshuis, 
begeleiden van gasten naar hun plaats 
tijdens een galaconcert of het opzetten 
van een website. Ook de inrichting 
van de stage kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld een langere 
stage van meerdere aaneengesloten 
dagen, een stage in dagdelen bin-
nen een afgebakende periode of een 
blokstage waarbij een hele groep 
stagiairs in een keer in actie komt. 
“Zorg er wel voor dat een opdracht 
een kop en een staart heeft”, adviseert 
Lenselink. “Zorg daarom voor een 
goede voorbereiding, een duidelijke 
opdracht en spreek af dat er iemand 
binnen de vereniging de stages 

MaS biedt gouden kansen

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen bood zijn leden tijdens de algemene jaarvergadering een work-
shop over het thema maatschappelijke stage (afgekort: MaS) aan. Deskundigen op dit gebied informeerden 
vertegenwoordigers van de Brabantse muziekverenigingen over de mogelijkheden van het onbetaald vrijwil-
ligerswerk door middelbare scholieren. MaS biedt voor de hele muzieksector interessante kansen. Dus  luisterde 
Klankwijzer voor u mee.  

Jongeren maken tijdens hun maatschappelijke stage kennis met diverse aspecten van de samenleving. foto Frijters Vormgeving Tilburg

A LG E M E E N

Door onze redactie

>>>
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www.lemondesaxophones.com
info@lemondesaxophones.com

Le Monde
Custom Made Wind Instruments

Het “huismerk” Le Monde van BIN/
EMC behoort tot de absolute topklasse in 
het semi professioneel segment van
saxofoons. Le Monde wordt in 3 series op de 
markt gebracht t.w de Global,
Universal en de Satellite lijn.

Gedegen onderzoek en nauwe samenwerk-
ing met beroepsmusici liggen ten grondslag 
aan de fabricage van de Le Monde saxo-
foons. De Le Monde instrumenten worden 
exclusief voor BIN  gefabriceerd in Taiwan.

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

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

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

adams-onlineshop.nl

Bestellen is kinderspel!

s h o p . n la l t ij d  s n e l ,
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gaat coördineren”.  
Bij een MaS zijn vier spelers betrok-
ken. Behalve de leerling en de maat-
schappelijke organisatie is dat op de 
eerste plaats de school. Die is verant-
woordelijk voor de invoering van de 
MaS en houdt ook de regie in handen. 
De school bepaalt wat wel of niet 
geschikt is als stageplek. Verder komt 
de lokale stagemakelaar om de hoek 
kijken. Maatschappelijke organisaties 
die een stagiair willen plaatsen maken 

de vacature bij de stagemakelaar 
bekend. Hij bemiddelt tussen vraag en 
aanbod en houdt contacten tussen de 
diverse partijen. 
Alle betrokkenen hebben hoge ver-
wachtingen van de MaS. Vooral de 
meerwaarde op de langere termijn 
wordt hoog ingeschat. Niet voor niets 
luidt het motto van MaS: ‘Jongeren 
van nu zijn de vrijwilligers van de 
toekomst’. Er zijn tal van voorbeelden 
waarbij een stage geleid heeft tot een 

langdurige relatie. Door jonge mensen 
kennis te laten maken met je activi-
teiten, kweek je belangstelling voor 
je vereniging. Door hen een gerichte 
taak te geven, ontstaat er een bepaalde 
binding met de vereniging. “Het biedt 
gouden kansen voor de amateur-
kunst”, roept Lenselink enthousiast. 
“Verenigingen zijn altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Nu krijg je ze op een 
presenteerblaadje aangereikt. Je zou 
gek zijn als je er geen gebruik van zou 
maken.”
Hans Ebbing is stagemakelaar voor 
Contour in Tilburg. Zijn organi-
satie heeft al negen jaar ervaring 
met MaS. Contour helpt ieder jaar 
2500 leerlingen van elf scholen in 
Midden-Brabant aan een stageplek. 
“Onze ervaring is dat er veel interesse 
bestaat voor een stage in de kunst- en 
cultuursector, maar dat de drempel bij 
leerlingen om daar binnen te stappen 
hoog is. Dat komt omdat verenigingen 
en organisaties uit deze sector hoofd-
zakelijk bestaan uit ouderen.” Ebbing 
legt uit dat Contour bij het toewijzen 
van stageplekken niet kijkt naar het 
niveau of achtergrond van de leerling, 
maar naar zijn interesses. “Het maakt 
ook niet uit of hij Roderick heet of 
Youssef. Het gaat om de persoon. 
Waar ligt zijn interesse? Organisa-
ties krijgen daardoor vaak kinderen 
binnen waarvan ze het niet verwacht 
hadden. ”Ebbing wijst er bovendien 
op dat scholen erg geïnteresseerd zijn 
in stageplekken. Voor iedere leer-

ling die ze onderbrengen, ligt er een 
behoorlijke subsidie te wachten. Bij 
Contour gaat er voor iedere gereali-
seerde stageplek ook nog eens 35 euro 
naar de stagevereniging. “Maar dan 
moet je er als vereniging wel serieus 
mee omgaan. Zorg vooral voor een 
goede begeleiding. Het zijn per slot 
van rekening pubers.”

• Verenigingen die stageplekken beschikbaar 
hebben, kunnen deze aanmelden bij Kunstfac-
tor via het e-mailadres: maatschappelijkesta-
ges@kunstfactor.nl. Kunstfactor brengt u dan 
in contact met een plaatselijke stagemake-
laar. Ook zorgt de stagemakelaar ervoor dat 
leerlingen daarop kunnen reageren. U hoeft 
zelf geen actie te ondernemen. Ook als vereni-
gingen een stageplek willen aanbieden maar 
nog geen concrete klus hebben, kan samen 
met de stagemakelaar een opdracht vorm-
gegeven worden. U kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met een stagemakelaar bij 
u in de buurt. Meer informatie vindt u ook op 
www.maatschappelijkestage.nl    

Klankwijzer wil graag in contact komen 
met muziekverenigingen die gebruik 
hebben gemaakt van maatschappelijke 
stages, momenteel projecten met stagi-
airs hebben lopen of binnenkort met 
projecten van start gaan. 

• redactie@klankwijzer.nl

O P R O E P

‘Je bent gek als je er geen gebruik van maakt’

In de zorg is MaS al enkele jaren gemeengoed. foto Frijters Vormgeving Tilburg

<<<

Oostenrijker en Brit 
schrijven test pieces NBK
De organisatie van de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen (NBK) 
heeft Hermann Pallhuber gestrikt 
voor het schrijven van het verplicht 
werk voor de Kampioensdivisie. 
De in 1967 geboren Oostenrijker 
schreef eerder Titans Progress en 
Spirits of Puccini. Het verplicht werk 
in de tweede divisie wordt gecompo-

neerd door de 27-jarige veelbelovende 
Britse componist Gavin Higgins. 
Eerder was al bekend dat Philip 
Sparke het verplicht werk voor de 
vierde divisie schrijft, Johan de Meij 
voor de derde divisie en Jan de Haan 
voor de eerste divisie. Het NBK 2011 
wordt op 2 en 3 december gehouden 
in Martiniplaza in Groningen.

WMC schrapt Dutch 
Open voor showbands
De Dutch Open voor Showbands gaat 
niet door. De titelstrijd, die gepland 
stond voor 25 september in het kader 
van het zestigjarig jubileum van het 
Wereld Muziek Concours (WMC) 
in Kerkrade, is afgelast vanwege een 
gebrek aan inschrijvingen. Het WMC 
had de wedstrijd juist op aandringen 
van de showbands op de agenda gezet. 
De band hadden gepleit voor een 
extra competitie tussen de regulie-

ren WMC’s. De wedstrijd had een 
test moeten worden van het nieuwe 
beoordelingssysteem One World 
System. Het Europees Kampioenschap 
Corps Style, dat georganiseerd wordt 
door Drum Corps Europe (DCE) in 
samenwerking met WMC, op zater-
dag 24 september gaat wel door in het 
Parkstad Limburg Stadion. Voor de 
blaasmuziekwedstrijden van het mini-
WMC is wel grote belangstelling.

Muziekliefhebber Henk Cederhout 
uit Lisse beheert startpagina’s voor de 
blaasmuziek. De muzikant van Cres-
cendo uit Sassenheim wil daarmee 
gegevens over harmonieën en fanfares 
beter toegankelijk maken voor het pu-
bliek. De websites zijn te vinden onder 
www.harmonie.startkabel.nl en www.
fanfare.startkabel.nl. 

Het Europees Jeugdblaasorkest (Euro-
pean Union Youth Wind Orchestra) 
concerteert van 5 tot en met 11 
september onder leiding van Jan Co-
ber in diverse Portugese steden. Het 
gezelschap biedt plaats aan talentvolle 
muzikanten tussen vijftien en dertig 
jaar op blaas- of slagwerkinstrument, 
contrabas, harp of piano. Meer infor-
matie: www.ugda.lu/euywo; e-mail: 
euywo@ugda.lu

T O U R N E E

EU-blaasorkest 
naar Portugal

Gouke Gerben Wielenga van De 
Bazuin uit Oenkerk (es-bas), Gerk 
Huisma van De Wâldsang uit Buiten-
post (cornet) en Jurgen van Oos-
tenbrugge van Brassband Rijnmond 
(trombone) spelen dit jaar mee in de 
Europese Jeugd Brassband. Het inter-
nationale gezelschap verzorgt van 29 
april tot 1 mei concerten rond Euro-
pese Kampioenschappen in Montreux 
(Zwitserland).  

M O N T R E U X

Nederlanders in 
jeugdbrassband

W E B S I T E S

Startpagina’s voor 
blaasorkesten 

De Combinatie van Kamper Muziek- 
en Trompetterkorpsen (CKMT) viert 
op 21 mei het veertigjarig bestaan. 
Vanaf 11.00 uur zijn er op podia in 
het Kamper Stadspark concerten 
en shows van de tien aangesloten 
muziekgezelschappen. Om 17.30 uur 
treden de Kamper korpsen gezamen-
lijk op in sporthal De Reeve.

J U B I L E U M

Muziekspektakel
bij 40 jaar CKMT
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Handen wapperen    voor concertreis
Het aspirantenorkest van harmo-
nie Sint Caecilia uit Eygelshoven 
maakt van 1 tot en met 5 juni 
een concertreis naar Italië. De 
kosten van de trip zijn vol-
ledig door de jongeren zelf 
bijeengesprokkeld. Een mooi 
staaltje van jeugdige zelf-
werkzaamheid. 

Foto boven: Het aspirantenorkest van Sint Caecilia. Foto rechtsboven: dirigen-
te Carla Correddu. Foto rechts: Nanette Cremers (links) en Marlijn Rothkrantz.
ren in alle disciplines deel aan solistenwedstrijden. foto’s: FV Media Producties 

Een Zumba-clinic, verkoop van 
wafels, het aanbrengen van 
choco-tattoos en het bezorgen 
van vuilniszakken voor het 
ophalen van kunststof afval. 

De leden van het aspirantenorkest van 
harmonie Sint Caecilia uit Eygelsho-
ven hebben geen kans voorbij laten 
gaan om geld in te zamelen voor hun 
ultieme doel: de financiering van een 
concertreis naar Italië. Anderhalf jaar 
zijn ze ermee in de weer geweest. Het 
resultaat mag er zijn. De benodigde 
14.000 euro liggen op tafel. Het avon-
tuur kan beginnen.

“Het is allemaal 
mijn schuld”, lacht 
Carla Correddu (34). 
De uit Sardinië afkom-
stige dirigente is de aan-
stichter van de onderneming. 
“Ik wilde met het orkest wel eens 
een concertreis maken naar mijn 
geboorteland”, zegt ze. Carla bleef elf 
jaar geleden na een bezoek van de 
Banda Sinfonica Lao Silesu di Samassi 
aan het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade plakken. Een trip naar haar 
geliefde Sardinië bleek vanwege de 
lange reistijd en de hoge kosten helaas 

H E T  H U I S H O U D B O E K J E  V A N  S I N T  C A E C I L I A

In totaal veertien mille is er gemoeid met de concertreis 
die de jeugd van harmonie Sint Caecilia uit Eygelshoven 
onderneemt. Sinds vorig jaar hebben de muzikanten de 
meest uiteenlopende acties gehouden om het geld bijeen 
te krijgen. Het grootste bedrag kwam binnen met de 
organisatie van Bella Italia, een culinair-cultureel festijn 
bij de plaatselijke hoeve Stegelshof. Onder leiding van 
muzikant/kok Ruud van den Camp werden 170 mensen 
getrakteerd op een overheerlijke Italiaans drie-gangen-
menu compleet met een verrukkelijk chocolade toetje van 
Wim Bruns. De Italiaanse dag bracht inclusief sponsoring 
4700 euro in het laatje. Minder appetijtelijk was het 
schoonmaken van de toiletten in het 

oude Roda-stadion tijdens de taptoe Kerkrade. Het 
leverde wel 500 euro op. Tijdens de kerstmarkt werden 
wafels en Glüwein aan de man gebracht. Opbrengst 600 
euro. Voor het rondbrengen van de vuilniszaken voor plas-
tic afval maakte de gemeente Kerkrade 1100 euro over. 
Naar het voorbeeld van The Voice of Holland-winnaar Ben 
Saunders konden belangstellenden bij chocolaterie Bruns 
een choco-tattoo laten aanbrengen. Goed voor 200 euro. 
Door de deelname aan optochten werd de kas gespekt 
met 250 euro. De organisatie van een zumba-clinic 
leverde 600 euro op. Enkele gulle gevers trokken nog eens 
de beurs voor een totaal bedrag van 1500 euro. Door de 
opbrengst van al die acties kan de eigen bijdrage van de 
spelende leden beperkt blijven tot 100 euro.

f e s t i v a l

★ ★ ★ ★ ★ ★

Door Frank Vergoossen

A LG E M E E N
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geen 
haal-

bare 
kaart. Maar 

Noord-Italië bleek 
al vlug een prima alternatief. “Ik heb 
ook in de streek van Trento goede 
contacten.”

CLUBKAS
Een afvaardiging van het jeugdor-
kest klopte met het idee aan bij het 
bestuur. Dat had wel oor naar het 
plan, maar trok niet zomaar de la van 
de clubkas open. Bestuurslid Nanette 
Cremers (31): “We spraken af dat we 

de hele organisatie 
zelf zouden regelen en 

de volledige voorberei-
dingen voor onze rekening 

zouden nemen. Om de finan-
ciering rond te krijgen, moesten 

we zelf acties op touw zetten met als 
uitgangspunt dat de reis voor ieder lid 
betaalbaar zou zijn. Het hele avontuur 
mocht voor de harmonie zelf geen 
noemenswaardige extra kosten met 
zich mee brengen.”
De orkestleden gingen akkoord met 
de voorwaarden. “Ze reageerden 
meteen enthousiast”, zegt Marlijn 
Rothkrantz (20), die eveneens zit-
ting heeft in het organisatiecomité. 

Doorgewinterde vereni-
gingsbestuurders klagen 
nog wel eens dat jongeren 
niet staan te dringen als 
de mouwen opgestroopt 

moeten worden voor de vereniging. 
Als het even kan proberen ze zich 
met er eens Jante van Leien r langs 
te strijken. Of maken het karwei 
niet af, zodat het bestuur alsnog kan 
opdraven. Bij Sint Caecilia hebben ze 
over de inzet van de jongeren niets te 
klagen. Geen kans lieten ze onbenut 
om geld in te zamelen voor de reis. 
Zelfs voor het poetsen van de toilet-
ten tijdens de taptoe in Kerkrade 
trokken de muzikanten hun neus niet 
op. “We zijn hier in Eygelshoven wel 
gewend om mee te doen aan acties”, 
legt Marlijn uit. “Als je het leuk houdt, 
willen jongeren er best wel voor gaan. 
We hebben ook nu weer bewezen dat 
je best wel wat aan jongeren kan over-

laten.” Carla vult aan: “Eygelshoven 
is een echte vriendenclub. Ook 

dat speelt natuurlijk mee. De 
muzikanten gaan ook buiten 

de vereniging vriendschap-
pelijk met elkaar om.”

EINDBESTEMMING
Op woensdag 1 juni stap-
pen de aspirantleden van 
Sint Caecilia op de bus. 

Eindbestemming zijn de 
steden Rovereto en Verona 

nabij het Gardameer. Het 
gezelschap, met leden van 9 tot 

24 jaar, verblijft in een jeugdher-
berg. Tijdens het verblijf worden 

twee jeugdverenigingen bezocht. 
Samen met de Italiaanse jongeren 
wordt gerepeteerd en gegeten. Ook 
staan er gezamenlijke uitstapjes op het 

programma. Het bezoek wordt tel-
kens afgesloten met een gezamenlijk 
concert. De totale kosten voor de bus, 
het verblijf in de jeugdherberg, alle 
maaltijden en de uitstapjes bedragen 
circa 14.000 euro. Het enthousiasme 
onder de leden is groot. Sommigen 
hebben zelfs Italiaanse les gevolgd. 
“Ze hebben daadwerkelijk praktisch 
alles zelf geregeld”, vertelt de trotse 
voorzitter Jo Boss. “Het opstellen van 
het programma, de contracten met de 
jeugdherberg en de busonderneming, 
het bepalen van de prijs van de deel-
nemers, enzovoort. Dit avontuur heeft 
de saamhorigheid en de onderlinge 
banden geweldig verstevigd.”

• Zie voor een overzicht van de diverse 
solistenwedstrijden de agendapagina elders 
in dit blad.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Handen wapperen    voor concertreis

W I E  W AT  W A A R  W A N N E E R

In Limburg staan de eerste maanden van het jaar traditioneel in het teken van de solis-
tenconcoursen. De belangstelling voor deze wedstrijden is nog steeds erg groot. In totaal 
schreven dit jaar een dikke duizend jonge muzikanten voor de solistenconcoursen van de 
beide Limburgse bonden in. 
De solisten, duo’s en ensembles van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen trapten 
het seizoen af. Tijdens de vijf regionale voorronden kwamen maar liefst 454 muzikanten 
verdeeld over 414 optredens aan de start. Deelnemers die tijdens deze districtsconcoursen 
85 punten of meer scoorden, kwalificeerden zich voor deelname aan de Limburgse kam-
pioenschappen. Die vonden in het weekeinde van 20 en 21 maart plaats in Heythuysen. 
Gedurende twee dagen streden 131 solisten, duo’s en ensembles om de kampioenstitels in 
45 divisies en secties.  
De komende maanden is het de beurt aan de solisten van de harmonieën,  fanfares en 
brassbands. De blazers strijden tijdens zeven voorronden om een plek in de Finale Jonge 
Solisten. Ook hiervoor hebben honderden jeugdige muzikanten ingeschreven. 

Wie:
John Wolters (19)
Harmonie Concordia Melick

Wat:
Kampioenswedstrijd Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen

Waar:
De Zaal Heythuysen

Wanneer:
20 maart 2011
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• Uitstekende service
• Ruim, steeds wisselend aanbod
• Deskundige reparateurs
• Advies op maat
• Goede prijs/kwaliteit verhouding

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

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133

1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221

06 51278301www.rimskys-horns.com

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns  08-11-2010  10:55  Pagina 1
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concert, harmonie, showband,

schutterij, brandweer, 

beveiliging, chauffeurs, 

bodes en uitvaart.

50
ste zomercursus

kamermuziekcur sus 
voor musici van 12 tot 25 jaar

9 t/m 19 augustus 2011

Informatie  I : www.zomercursuswoudschoten.nl 
E: info@zomercursuswoudschoten.nl   T+F: 013 522 91 19

ZCW_Advertertentie_112x77.indd   1 24-03-11   12:45

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

● “Signature Serie”
● “Chicago Serie”
● “Custom Class Serie”
● “Custom Built Serie”

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

KANSTUL bugels worden 
geleverd in 4 series:

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

waar topartiesten 
in de gehele wereld

op spelen

vraag uw dealer om een 
demonstratie en

 test ze zelf
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M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Hoe was de belangstelling onder de dirigenten om mee te werken aan deze lijst?
“Die mag er zijn. Zo’n zeventig dirigenten hebben gereageerd. Van grote diversiteit in 
achtergrond. Zowel uit de derde en vierde divisie, maar ook uit het hogere segment. De lijst 
is deels ook het resultaat van een zoektocht door de leden van de voormalige Technische 
Commissie van Kunstfactor.”

Wat waren de criteria om geplaatst te kunnen worden op de lijst?
“Belangrijke elementen waren vorm en inhoud. Composities die op deze aspecten hun 
meerwaarde hebben bewezen, kwamen voor plaatsing op de lijst in aanmerking. Verder 
werken die compositorisch en speeltechnisch hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de blaasmuziek. Ook werken die door vorm, inhoud, orkestratie, thematisch verloop, 
ritmische elementen, harmonische opzet als een goede compositie gekwalificeerd kunnen 
worden. Maar ook composities die het speelplezier uitermate sterk bevorderen, kwamen 
voor plaatsing in aanmerking. Daar kunnen best wel stukken bij zijn waar compositorisch 
gezien aanmerkingen op gemaakt kunnen worden. Maar als tienduizenden mensen bij 
het spelen en beluisteren van deze werken plezier beleefd hebben, wie zijn wij dan om de 
waarde daarvan discutabel te stellen?”

Wat is het belang van zo’n repertoirecanon?
“Het aanbod aan repertoire is enorm. Composities raken om de een of andere reden in de 
vergetelheid. In de symfonische wereld vormde zich geleidelijk aan een lijst van vooraan-
staande, geliefde en koersbepalende composities. De blaasmuziek kende zo’n lijst niet.”

Wat hoopt u ermee te bereiken?
“We zijn met de voormalige Technische Commissie en de Bond van Orkestdirigenten van me-
ning dat in de programmering van concerten maar ook tijdens concoursen te weinig terug 
gekeken wordt naar stukken die ons gevormd hebben. Ze zijn niet meer onder de aandacht 
bij dirigenten. Uitgevers hebben er meer belang bij om hun aanbod telkens te vernieuwen.”

Om werken uit de lijst vaker op concoursen te laten spelen, zou het goed zijn om 
ze in het verplicht repertorium op te nemen. Hoe denkt u dit te bereiken nu de 
Repertoirecommissie niet meer bestaat?
 “We zullen mensen die daar te zijner tijd verantwoordelijk voor zijn wijzen op het bestaan 
van de lijst. Mensen die daar voor in beeld zijn, hebben ook aan de totstandkoming van de 
lijst meegewerkt. Fijn is ook dat het WMC oog en oor heeft voor ons erfgoed. Momenteel 
worden voor het WMC 2013 verschillende beeldbepalende werken uit het verleden voor de 
hedendaagse instrumentatie bewerkt.”

Sectorinstituut Kunstfactor riep vorig jaar dirigenten op om een lijst samen te stellen van 
composities die in hun ogen medebepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de blaas-
muziek in Nederland. Het resultaat is een omvangrijke verzameling van toonaangevend 
repertoire. Kunstfactor-consulent Alex Schillings over dit initiatief. 

Alex Schillings: “Er moet meer terug gekeken worden naar stukken die ons gevormd hebben”. 
foto FV Media Producties

‘Repertoirecanon vult leemte’

Limburgs talent speelt 
met NBE-professionals
Ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van het Wereld Muziek Con-
cours (WMC) wordt een ensemble 
van Limburgse talenten gevormd om 
op maandag 26 september samen 
met het Nederlands Blazers Ensemble 
(NBE) op te treden in de Kerkraadse 
Rodahal. Het initiatief voor deze bij-
zondere samenwerking komt van het 
WMC, het NBE, de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen en het Huis 
voor de Kunsten Limburg. Voor het 
concert worden audities en repetities 
gehouden onder leiding van musici 
van het NBE. Fluitisten, hoboïsten, 
klarinettisten, fagottisten, hoornisten, 
saxofonisten, trompettisten, trombo-
nisten, slagwerkers en contrabassisten 
jonger dan 22 jaar komen in aanmer-

king voor een plek in het jongNBE 
Limburg. Wie mee wil doen moet 
verder op Hafa C- of D-niveau spelen, 
de VOCO-opleiding volgen of op het 
conservatorium zitten. De audities 
zijn op 4 juni (eerste ronde) en 18 juni 
(tweede ronde) in Kerkrade

De repetities zijn op 12, 19 en 25 
september met een generale repeti-
tie op 26 september, de dag van de 
uitvoering. Tijdens het concert zal het 
jongNBE Limburg alleen en samen 
met het NBE optreden. Op de web-
sites www.wmc.nl en www.hklimburg.
nl is een opgaveformulier te downloa-
den. Met informatie: info@hklimburg.
nl. De inschrijftermijn sluit op 1 mei 
2011.

Muziekvereniging Kunst & Volhar-
ding uit Beuningen houdt zaterdag 21 
mei een 12 uurs non-stop muziekma-
rathon. 
In sociaal-cultureel centrum de 
Lèghe Polder klinkt van 10 uur ’s 
morgens tot 10 uur ’s-avonds door-
lopend muziek. Alle leden van de 
muziekvereniging komen hetzij als 
solist of in ensembleverband in actie. 
De muzikanten laten hun uitvoerin-
gen sponsoren om zo geld bijeen te 
zamelen voor de club. Het voltallige 
orkest en de slagwerkgroep openen en 
sluiten de dag.

S P O N S O R A C T I E

12 uurs non-stop 
muziekmarathon

Studenten hafabradirectie van de con-
servatoria van Den Haag, Zwolle en 
Enschede verblijven van 17 tot en met 
20 mei in Limburg voor de studieweek 
Entornos. 
Er zijn lezingen van presentator 
Hans van den Boom over Mahler, 
Jo Heusschen over mental coaching, 
Jan van den Eijnden over educatie en 
componist Marco Pütz over orkestra-
tiekunst. De hoofdvakdocenten Fried 
Dobbelstein en Alex Schillings leiden 
pratische workshops. Wie een kijkje 
wil nemen, kan contact opnemen met: 
alexschillings@xs4all.nl

S T U D I E W E E K

Studenten directie
te gast in Limburg

In de rubriek Best practices belicht Klankwijzer succesvolle wervingscampagnes, school-
muziekprojecten, vernieuwende bestuursstructuren, innovatieve samenwerkingsver-
banden of grensverleggende cross-overs die een inspiratiebron kunnen zijn voor andere 
verenigingen. Tips voor deze serie kunt u sturen naar: • redactie@klankwijzer.nl

B E S T  P R A C T I C E S

Hoornmasterclass met 
internationale topdocenten
De Nederlandse hoornist Ralph Fic-
ker (Staatsoper Hannover) organiseert 
van 12 tot en met 16 september 2011 
een internationale hoornmasterclass 
in het Duitse Wolfenbüttel. De studie-
week wordt geopend met een concert 
van het wereldberoemde American 
Hornquartett. De Nederlandse hoor-
nist Marcel Sobol (solohoornist bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest) is 
een van de docenten. Verder zijn er 
masterclasses van Prof. Thomas Haus-

child (Musikhochschule Leipzig), 
Prof. Markus Maskuniitty (Hochschu-
le für Musik, Theater und Medien 
Hannover), Prof. Christian Lampert 
(Musikhochschule Stuttgart en Basel) 
en Christoph Eß (solohoornist van 
de Bamberger Symphoniker). Tijdens 
de lessen zal vooral aandacht worden 
besteed aan podiumpresentatie en 
auditietraining. Meer informatie en 
opgave: www.norddeutsche-horntage.
de.
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Willson instrumenten staan wereldwijd bekend om een probleemloze 
werking van de ventielen en de dragende kracht van het geluid. Het 
HaFaBra instrument bij uitstek.

State-of-the-art technieken gecombineerd met perfect vakmanschap, 
garanderen de hoogste kwaliteit. 

Willson instrumenten zijn geen massa-productie items.

Kobus Verheij speelt  exclusief 
de Willson 2960 Celebration

Jiri van der  Kaay speelt  exclusief 
de Willson 2950 TA

www.willson-europe.com
info@willson-europe.com

Beleef de top, ga voor Willson!
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c o n c e r t  v a n  d e  m a a n d

Het Philips Symfonisch Blaas-
orkest Eindhoven laat het 
honderdjarig bestaan niet 
stilletjes aan zich voorbij-
gaan. Tijdens het najaars-

concert op zondag 20 november 
brengt het orkest een speciaal voor 
het jubileum geschreven compositie 
van Hardy Mertens in première. “Het 
worden drie dansen waarin de relatie 
van het Philips-concern met China 
tot uitdrukking komt”, verklapt chef-
dirigent Matty Cilissen alvast. Ook 
worden voor dit concert werken uit 
het archief gehaald waar het orkest 
goede herinneringen aan bewaart. 
Maar voor het zover is, staat eerst 
nog een grootschalige productie op 
het programma. Op zondag 24 april 
gaat in Muziekgebouw Frits Philips 
in Eindhoven het doek open voor een 
concertante uitvoering van de West 
Side Story. De onmogelijke liefde tus-
sen Tony en Maria was destijds een ei-
gentijdse versie van het liefdesverhaal 
van Romeo en Julia van Shakespeare. 
De Puerto Ricaanse Maria behoorde 
tot de clan van de Sharks, terwijl Tony 
deel uit maakte van de Jets. Twee 
rivaliserende jeugdbendes die niet al-
leen de straten van New York onveilig 
maakten, maar vooral ook elkaar naar 

het leven stonden. Maar het is uitein-
delijk de liefde tussen Tony en Maria 
die overwint. Leonard Bernstein 
schreef de muziek voor deze musical 
uit de jaren vijftig. De honderdjarige 
Philips Harmonie speelt tijdens deze 
concertante versie bewerkingen van 
onder andere F.J. Palla, M. Brown 
en P. Lavender. West Side Story brak 
met een traditie. Het was de eerste 
musical waarbij zang, dans en verhaal 
één geheel vormen. “We doen een 
gedeelte van het concert”, verduidelijkt 
Cilissen. “De symfonische dansen en 
een aantal aparte werken. In totaal an-
derhalf uur. Zeer uitdagend voor het 
orkest. De muziek van Bernstein met 
de link naar de jazz ligt dit orkest wel. 
De Philips Harmonie heeft jarenlang 
lichte muziek van topkwaliteit ge-
speeld en is heel bedreven in deze stijl. 
Dat maakt het extra interessant om dit 
project met dit orkest te doen.” 

Voor de hoofdrollen heeft de hon-
derdjarige harmonie Bart van Veldho-
ven en Ianthe Tavernier gestrikt. Van 
Veldhoven studeert dit jaar af aan de 
Muziektheaterafdeling van het Fontys 
Conservatorium. Hij was al te zien als 
Tobias in de musical Sweeney Todd en 
als graaf Carl-Magnus Malcolm in A 
little night music. Ianthe Tavernier is 
een jong veelbelovend Belgisch talent. 
Zij gaat in de nieuwe Nederlandse 
productie Wicked regelmatig de rol 
van Glinda vertolken als understudy 
voor Chantal Janzen. Beide hoofdrol-

spelers volgden de opleiding Muziek-
theater aan het Fontys Conservato-
rium in Tilburg. Ook de rest van de 
cast bestaat uit aanstormend talent 
van Fontys. De regie is in handen van 
Marc Krone, die aan de Tilburgse 
muziekopleiding drama en interpre-
tatie doceert aan studenten musical, 
klassiek en operette. 

De Philips Harmonie zette het jubi-
leumjaar in met een naamswijziging. 
Het gezelschap heet voortaan Philips 
Symfonisch Blaasorkest Eindhoven. 
Een vlag die de huidige muzikale 
lading beter dekt. Ooit begonnen als 
bedrijfsorkest, is de Philips Harmo-
nie uitgegroeid tot een van de beste 
amateurorkesten van Nederland. Met 
een veelzijdig repertoire van klassiek 
tot populair. Waar in het verleden 
de nadruk lag op activiteiten binnen 
Philips, ligt tegenwoordig het zwaar-
tepunt op concerten in de vorm van 
projecten. Gemiddeld verzorgt het 
orkest acht concerten per jaar. “Het 
niveau leunt tegen de professionele 
harmonieorkesten aan”, zegt Cilissen 
die in 2008 Pierre Kuijpers opvolgde 
als chef-dirigent. “Het orkest bestaat 
uit zeer goede amateurs. Tot de vaste 
bezetting behoort ook een aantal 
professionals. De werving gebeurt op 
basis van audities.”

De link met Philips is nog volop 
aanwezig. Er spelen nog steeds 
werknemers van het bedrijf mee. Ook 

het voltallige bestuur is in dienst bij 
Philips. De repetities zijn in de Philips 
Hightech Campus. Cilissen: “Het 
verschil met normale amateurorkes-
ten is dat de Philips Harmonie zeer 
snel leert. In twee tot drie maanden 
wordt een volledig nieuw programma 
ingestudeerd. Voor een dirigent is het 
zeer interessant om met zo’n orkest te 
kunnen werken.” 

Liefde wint op eeuwfeest

In de serie Concert van 
de maand richt Klankwij-
zer de schijnwerper op 
concerten, presentaties 
en manifestaties met een 
opvallende artistieke 
invulling of een bijzon-
dere aanleiding. In deze 
aflevering aandacht voor 
de concertante uitvoering 
van de West Side Story 
door het honderdjarige 
Philips Symfonisch Blaas-
orkest op 24 april in Eind-
hoven.

Het honderdjarige Philips Symfonisch Blaasorkest Eindhoven presenteert de West Side Story. foto Jan Dijstelbloem

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

In de serie Concert van de maand be-
licht Klankwijzer bijzondere concerten 
of optredens met opmerkelijke 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 naar: redactie@klankwijzer.nl

• redactie@klankwijzer.nl

T I P S  V O O R  D E Z E  R U B R I E K

• West Side Story door Philips Symfonisch Blaas-
orkest Eindhoven: zondag 24 april 2011, 14.15 
uur, Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven. 
Kaarten via www.psbe.nl.
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Trouwe muzikanten in Gaastmeer

Fuseren staat niet altijd garant voor 
succes. Daar weet de muziekwereld 
inmiddels alles van. Bij fanfare Con-
cordia uit Gaastmeer verdeelde een 
fusie het dorp zelfs ooit in twee kam-
pen. Het orkest kwam na de oorlog in 
zwaar weer doordat dirigent Kaspers-
ma vanwege ziekte moest afhaken. 
Omdat de dirigent ook bij de christe-
lijke muziekvereniging Crescendo uit 
het naburige Heeg aan de artistieke 
touwtjes trok, dachten de besturen 
van de beide verenigingen er slim aan 
te doen om de beide clubs samen te 
voegen. Dat idee viel niet in goede 
aarde. In één klap was het gedaan met 
de eenheid binnen Concordia. Een 
comité van wijze mannen wist ternau-
wernood een scheuring van het 287 
zielen tellende dorp te verijdelen.  
We zijn inmiddels 65 jaar verder. 
Concordia heeft alle woelige tijden 
doorstaan. Dit jaar viert de vereniging 
haar honderdjarig bestaan. “Con-
cordia is een echte dorpsvereniging”, 
vertelt voorzitter Rinze Zeilstra. “Al 
drie generaties lang leunend op enkele 
grote families. Kinderen uit deze 
geslachten worden normaal gesproken 
lid van de fanfare. Zo lukt het ons 
om in een kleine dorpsgemeenschap 
als Gaastmeer toch een fanfare op de 
been te houden.” De jubilerende ver-
eniging telt 38 leden en komt uit in de 
vierde divisie. Volgens Zeilstra blijven 

de Gaastmeernaren hun fanfare erg 
trouw. “Als ze verhuizen, blijven ze 
toch lid van de vereniging.” 
Fanfare Concordia is op 11 februari 
1911 opgericht. Uit de notulen blijkt 
dat de oprichters voor het bedrag van 
130 gulden de hele inventaris van de 
in verval geraakte fanfare Concordia 
uit Sneek opkochten. Behalve blaas-
instrumenten en trommels behoorde 

ook het vaandel tot de inboedel. Zo 
werd ook de fanfare van Gaastmeer 
tot Concordia gedoopt. 
 
Het eeuwfeest wordt op zaterdag 28 
mei gevierd met een jubileumconcert. 
De boerderij aan de Wieldyk 14 in 
Gaastmeer wordt hiervoor omgeto-
verd tot concerthal. Hoogtepunt is 
de première van een werk dat Carl 

Wittrock in opdracht van de jubile-
rende vereniging schreef. Het stuk 
verklankt het dagelijks leven in Gaast-
meer, dat in de zomer overspoeld 
wordt door waterrecreanten en in de 
winter gekenmerkt wordt door rust en 
stilte. Solisten zijn troubadour Gurbe 
Douwstra en tubaïst Sietse Renema 
die opgroeide bij Concordia en speelt 
bij het Orkest van de Luchtmacht.

Fanfare Concordia uit Gaastmeer bestaat honderd jaar. foto Tjitte Jan Hogeterp

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

Een benefietconcert voor de in 2009 
overleden Hierdense instructeur en 
tambour-maître Henk Jans heeft 2500 
euro opgebracht. Het geld is bestemd 
voor het Anthonie van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis in Amsterdam, waar Jans 
tijdens zijn ziekte onder meer ver-
pleegd werd. Tijdens het concert 
bracht de malletband van de Konink-
lijke Harmonie uit Epe het werk Me-
mory of a Passion in première. In het 
stuk schetst componist Wibrand van 
Norel de muzikale loopbaan van de 
overleden instructeur. Henk Jans was 
vanaf zijn zevende lid van drumband 
Vrij en Blij uit Hierden. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd hij 
instructeur en tambour-maître van de 
tot muziekvereniging Kunst na Arbeid 
behorende malletband. Hoogtepunt 
van zijn carrière was de deelname 

aan het Wereld Muziek Concours 
in Kerkrade in 2005. Het ter ere van 
Henk Jans geschreven werk verklankt 
zijn kennismaking met de muziek en 
de muzikale ontwikkeling van Vrij en 
Blij van drumband via lyrakorps naar 
malletband. De première-uitvoering 
stond onder leiding van Henks zoon 
John. Henk Jans stierf in 2009 op 
59-jarige leeftijd aan kanker.

Benefietconcert
voor Henk Jans 
levert goed doel 
2500 euro op Jan Veuger is bij zijn afscheid als taak-

groeplid van de CBOW benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Veuger was sinds 1983 bestuurlijk ac-
tief voor de bond. Ook was hij vijftien 
jaar concourssecretaris. De CBOW 
huldigde verder Wiene Franken en 
Gerrit Dooijeweerd voor hun zestig-
jarig jubileum bij Kunst Na Arbeid uit 
Hierden. 
Bij de Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen is J. Jansen gehuldigd 
vanwege zijn zestigjarig jubileum bij 
de koninklijk erkende harmonie Sint 
Cecilia uit Stampersgat. Jos Gerardts 
kreeg een onderscheiding voor zijn 
zestigjarig lidmaatschap bij fanfare 
Sint Willibrordus uit Neerkant. Sjef 
Swinkels en Jan van Lieshout vie-
ren hun zestigjarig jubileum bij de 
Koninklijke harmonie Phileutonia uit 
Eindhoven. Voor overige jubilarissen 
zie de verenigingsberichten op www.
klankwijzer.nl.

R I D D E R

Huldigingen in 
de muziekwereld 

De collectie van muziekinstrumen-
tenmuseum Muzima is sinds kort 
ondergebracht in het voormalige 
gemeentehuis in Berkel-Enschot aan 
de Eikenbosch 47. Omdat er alleen 
sprake is van opslag van instrumen-
ten, werkbanken, onderdelen en 
gereedschappen in combinatie met 
een restauratiewerkplaats is de locatie 
alleen op afspraak te bezoeken door 
groepen. Muzima kreeg op 17 novem-
ber 2010 ongewenst bezoek. Ruim 
tachtig antieke Kessels-instrumenten 
werden ontvreemd. Slechts een klein 
deel werd versnipperd teruggevonden 
en is als triest souvenir in de opslag 
tentoongesteld. Uit heel het land kreeg 
Muzima steunbetuigingen en werden 
instrumenten of onderdelen aange-
boden. Behalve instrumenten zijn 
bij Muzima ook ruim honderd jaar 
oude werkbanken en gereedschap van 
de voormalige fabrieken van Kessels 
Muziekinstrumenten te zien. 

M U S E U M

Nieuw onderdak 
voor Muzima 
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Opleiding 
 

vernieuwd

SPIERO MUZIEK TILBURG

Concertserie 
Verrassende Ontmoetingen

meer info op: www.verrassendeontmoetingen.nl

The French 
Connection

Concertzaal Tilburg | zondag 15 mei | 14.30 uur | Kaarten: www.verrassendeontmoetingen.nl  
of per telefoon 013 54 32 220 | entree: 14,75 inclusief  pauzedrankje,  garderobe en programma. 

(dit concert vindt plaats tijdens de nationale  Week van de Amateurkunst 2011)

Een veelzijdig programma van 
zowel Franse als Amerikaanse 
componisten. Muziek die prach-
tige landschappen beschrijft wordt 
afgewisseld met levendige en 
ritmische beschrijvingen van haar 
steden. De veelkleurige klank van 
de houtblazers en de energieke 
geluiden van de koperblazers en 
slagwerk klinken in de werken 
van componisten als Gotkovsky, 
Mahoney, Absil en Maslanka.

Harmonie  Harmonie 
T.O.G. Berlicum  St. Michaël van Thorn
o.l.v. Jan Gerrit Adema  o.l.v. Ivan Meylemans

09
okt
Tilburg

Souvenir des Montagnards
o.l.v. Peggy Hegeman, Berry Kolmans en Lex Wiersma
St. Petrus & Paulus Wolder-Maastricht
o.l.v. Matty Cilissen

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen, solist Lisanne Soeterbroek; viool
Sainte Cécile Eijsden
o.l.v. Jan Cober

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen, solist Jasper de Waal; hoorn
Kolpings Zonen Bergen op Zoom
o.l.v. Ton van Grevenbroek

06
nov
Tilburg

27
nov
Bergen 

op Zoom

L’echo des Montagnes
o.l.v. Jack Otten, solist Ramon Wolkenfelt; trompet
Oefening en Uitspanning Beek en Donk
o.l.v. Fried Dobbelstein

07
jan
Tilburg
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d e  w e d s t r i j d

Acht fanfares waagden zich 
in Drachten aan Sonata da 
Chiesa van Rob Goorhuis. 
Een eerbetoon aan Hendrik 
Andriessen. In de variaties 

op het orgelthema werd zaterdag-
avond 2 april het kaf duidelijk van het 
koren gescheiden. In de snelle Veloce 
bleek het de kunst om vanuit de sec-
ties sluitend te opereren. In het Tran-
quillo e liberamente moeten keuzes 
worden gemaakt in de ‘vrije’ tempo’s 
en muzikale uitleg. Het beweeglijke 
Volante is een aanslag op de concen-
tratie. Uitdaging genoeg!
Na bijna vier uur wedstrijd was snel 
duidelijk dat de eerste vier orkesten 
om de hoofdprijzen gingen strijden. 
De Bazuin Tzummarum opende 
het bal en had moeite om honderd 
procent transparant te musiceren. In 
het tweede deel bracht het saxregister 
toegevoegde waarde en koos dirigent 
Marten Miedema voor rustige muzi-
kale wendingen zonder grenzen op te 
zoeken. In het derde deel moesten de 
Friezen door vermoeidheid tol betalen 
voor hun inspanningen. Het Brabants 
Fanfare Orkest kende als tweede een 
rommelige start met muzikanten op 
het podium en stoelen die nog niet in 
het gelid stonden. Het had geen ge-
volgen want het gewezen orkest uit de 
concertafdeling gaf meteen vol gas en 
spaarde zichzelf niet. Het schitterende 
ensemble toonde homogeniteit in de 
secties met als pareltje de hoornsectie. 
In het ‘vrije’ tweede deel speelde Frans 
van Dun met de muzikale lijnen. 
Eigenlijk het orkest op het ONFK 
met de meeste individuele klasse. De 
ondefinieerbare beleving, hartstocht 
bleek ondanks de kwaliteiten toch 
onvoldoende.

Een andere parel is Erik van de Kolk 
met zijn Emergo. Als enige dirigeerde 
hij zonder partituur en wist elke ‘zin’ 
in de Veloce een andere wending te 
geven. Hierdoor was deze interpre-
tatie vanaf de openingsmaat boeiend 

van top tot teen. Af en toe pakte 
Van de Kolk eigen tempo’s, vooral 
in de Volante. Een nogal ingetogen 
en eigenzinnige, langzame Festivo 
klonk als resultaat. Muted werden 
de nodige risico’s genomen door zes 
trombonisten op de akkoorden los te 
laten. Eigenzinnig dus, veel natuur-
lijke spanning en daardoor opvallend 
en gewaardeerd! Voor EMM stond de 
titel op het spel. De Friezen (lees Piet 
Groeneveld) gingen slim met de parti-
tuur om. Net als de Brabanders nu 
ook de gedecideerde opening, maar 

net een tandje minder, waardoor meer 
controle op het speelveld bleef. Het 
fantastische klankbeeld in combinatie 
met de wijze muzikale dosering in het  
Tranquillo levert hoog rendement op. 
De musici bleven heerlijk in de flow, 
terwijl niet eens alles puntgaaf over-
kwam. De trompetten plaatsten zich 
op de één of andere manier buiten het 
orkest en ook de muted akkoord in 
trompetten en trombones klonken in 
de eerste ronde op maar 181 gewoon 
rommelig. Het herstel kwam in de re-
prise. De opening op deel 3 bleek een 
slimme zet: even tempo terugnemen, 
zodat euphonium en baritonsax rit-
misch in de pas blijven en de ruimte 
krijgen om muzikaal te excelleren. 
Daarnaast blonk de uiteindelijke 
winnaar uit in frasering, akkoorden 
en toewerken naar de verschillende 
climaxen. Een absoluut plus vergele-
ken met de concurrentie!
Het toeval wilde dat de tweede helft 
van de acht deelnemers het niveau 
op individuele klasse en muzikaliteit 
niet kon evenaren. CWO Groningen 

speelde uit het boekje met de nodige 
problematiek in tuning en homoge-
niteit. Concordia Middelstum kende 
maar één manier om te imponeren: 
de agressieve speelwijze. Het orkest 
speelde geforceerd en miste charisma 
om zich te mengen in de podiumprij-
zen. Concordia Oldebroek presteerde 
vergelijkbaar als CWO. Partituurge-
trouw zonder echt uit te blinken. De 
tweede prijswinnaar uit 2010 had in 
deel 3 last van vermoeidheid. Unisono 
ging men op intonatie en zuiverheid, 
evenals CWO onderuit. Hekkensluiter 
Nieuw Leven Vianen stond technisch 
niet boven de materie. Ondanks de 
heldhaftige pogingen van Leon Vliex 
om echt mee te doen, schoot men op 
afstand naar de kelder van de eerste 
divisie. Een onomstreden podium in 
de eerste divisie met goud voor EMM 
Oudega-W, zilver Emergo Castricum 
en brons voor het Brabants Fanfare 
Orkest. 

EMM Oudega flikt het weer

Na het Open Fries Fanfare Kampioenschap van 2010 is een jaar later het Open Nederlands Fanfare Kampioen-
schap (ONFK) op de kalender gezet. Het evenement voorziet met 43 fanfares in een behoefte, alleen kent het 
nog niet de sfeer van een titelstrijd. In tegenstelling tot op een NBK is de respons van het publiek redelijk plicht-
matig. Qua sfeer kan het evenement groeien, fanfares zijn er aan toe, het publiek kan de competitie tot grote 
hoogte stuwen. Met een nu nog ontbrekende concertafdeling gaat het écht om het kampioenschap van Neder-
land….2012? Een impressie van de prestaties in de eerste divisie.

Opperste concentratie bij de muzikanten van de christelijke muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Oudega. foto Akkelien Reitsma/Henri Visser

• Gehoord: Open Nederlandse Fanfare Kampi-
oenschappen, 2 april, De Lawei Drachten

De opening op deel 3 
bleek een slimme zet

Door Ale Nicolai

B L A A S M U Z I E K

• Voor volledige uitslagen van 43 fanfares in vijf 
divisies en foto’s zie www.klankwijzer.nl
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SScchhrreeeevveenn BBRRAASSSS
zziitt iinn WWiijjcchheenn

sinds 1933 het adres voor blaasinstrumenten en percussie
voor elke muzikant biedt    Schreeven BRASS
kwaliteitsinstrumenten, verkoop van nieuw en occasion
Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen,
telefoon 024 - 322 00 68

we bieden uw instrumenten de optimale zorg in reparatie
en onderhoud, verzorgd in eigen atelier. meer informatie
onder www.schreeven.nl of bezoek onze showroom

U bent van harte welkom op:
di. t/m. do. 09.00 - 17.30 uur
vrijdag 09.00 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Nijmegen:
Pop & Classic

Plein 1944 -24
024- 3222129

SpinCity DJ afd
Zeigelhof 26

024-3222184

www.schreeven.nl
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Muziekhandel

Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

H.v. Weersel & Zn

www.weersel .nl

info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland w
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M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Heeft u een bijzondere affiniteit met de blaasmuziek?
“Ik ben van huis uit fluitist. Ben ooit actief geweest als professioneel  klassiek musicus.”

Hoe bent u op het idee gekomen om een festival voor de blaasmuziek op touw te 
gaan zetten?
“Omdat ik zie dat de blaasmuziek in de theaterprogramma’s onderbelicht blijft. Daar wilde 
ik iets aan doen. Door een festival te organiseren voor alle soorten blaasmuziek hoop ik 
meer aandacht te wekken voor deze discipline. De harmonie-, fanfare- en brassbandsector 
is daar een onderdeel van.”

Vindt u dan dat er op het gebied van de blaasmuziek te weinig gebeurt?
“Daar kan ik niet over oordelen. Ik kijk er vooral naar hoe ik het vanuit de klassieke hoek 
meemaak. Je ziet dan ontzettend veel enthousiasme, maar er zou meer gedaan moeten 
worden om jongeren te bereiken. Dat speelt ongetwijfeld bij meer disciplines.”

U zou de blaasmuziek ook kunnen opnemen in het reguliere theaterprogramma. 
“Dat is niet de bedoeling. Het is al moeilijk genoeg om met de huidige bezuinigingen een 
programma rond te krijgen. Dan ga ik er niet nog een extra poot bijzetten. Ik zie het vooral 
breed. Met OnWings! wil ik het publiek via podia in de hele stad in aanraking brengen met 
blaasmuziek.”

Behalve concerten, masterclasses en workshops is er ook een symposium over de 
rol van presentatie bij concerten. Is presentatie een facet dat u voor verbetering 
vatbaar acht?
“Ja, ik denk dat vooral jonge musici zich beter kunnen presenteren aan het publiek. Er wordt 
te weinig aandacht besteed aan de overdracht naar het publiek. Je kunt meer theatervor-
men inzetten bij je presentatie. Voor het publiek wordt het daarmee nog aantrekkelijker om 
naar concerten te gaan. Veel musici zijn alleen met hun eigen instrument bezig en vergeten 
soms dat er ook nog publiek is.”

Yvonne van de Berg is programmeur klassieke muziek bij De Oosterpoort & de Stadsschouw-
burg Groningen. Om de blaasmuziek meer aandacht te geven binnen de huidige program-
mering van de Groningse theaters nam ze in 2009 het initiatief voor OnWings! Volgende 
maand staat de tweede aflevering op stapel. 

Yvonne van de Berg: “Veel musici zijn alleen met hun eigen instrument bezig”.

 ‘Musici vergeten het publiek soms’

Tips voor redactionele onderwerpen: aanmelden voor de eerste van iedere maand 
voor plaatsing in de daarop volgende maand. • redactie@klankwijzer.nl

I N L E V E R I N G  K O P I J

Wie de Symphonie Funèbre et Tri-
omphale van Berlioz een keer in al 
haar pracht en praal wil horen, zit 
vrijdag 20 mei gebakken in de Grote 
Zaal van De Oosterpoort in Gronin-
gen. Voor een speciale uitvoering 
van de 15e symfonie bundelen het 
Noord Nederlands Orkest (NNO) en 
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso’(KMKJWF) hun krach-
ten. De beide orkesten zijn die avond 
ook apart te beluisteren. Zo speelt 
de KMKJWF een deel uit de tweede 
symfonie van John Barnes Chance en 
komt het NNO met de première van 
het hoboconcert van Corigliano met 
Justine Gerretsen als solist. De Pro-
vinciale Brassband Groningen opent 
deze veelbelovende muziekavond.
Tijdens de openingsavond op donder-
dag 19 mei is het hafabra wat de klok 
slaat. Het ad hoc OnWings! Festival 
Orkest, samengesteld uit conserva-
toriumstudenten, professionals en 

amateurmuzikanten, speelt onder lei-
ding van Tijmen Botma Symfonie No. 
1: The Lord of the Rings van Johan 
de Meij en het Trompetconcert van 
Alexander Arutunian met de Belg Je-
roen Berwaerts als solist. Aansluitend 
is het Amsterdam Wind Orchestra on-
der leiding van de Zweedse trombo-
nist, componist en dirigent Christian 
Lindberg te bewonderen. Het orkest 
bestaat uit professionele blazers en 
slagwerkers die veelal werkzaam zijn 
bij de Nederlandse symfonieorkesten 
en die hun eerste muzikale schreden 
hebben gezet in de plaatselijke harmo-
nie, fanfare of brassband.
Een gezamenlijk optreden van hipho-
partiest Kyteman met Jazz Orchestra 
of the Concertgebouw vormt zondag 
21 mei het sluitstuk van het festival.
OnWings! biedt een veelzijdig pro-
gramma, waarbij er voor ieder wat 
wils is en de echte liefhebber drie 
dagen lang blaasmuziek kan ademen. 
Overdag zijn er tal van gratis activi-
teiten te bezoeken, zoals een sym-
posium over de rol van presentatie 
bij concerten, diverse masterclasses 
door gerenommeerde blazers en een 
muziekbeurs waar bedrijven uit de 
muziekwereld zich presenteren. Ook 
is er elke dag een lunchconcert en 
zijn er diverse openluchtactiviteiten. 
Tijdens de openingsmanifestatie op 
19 mei verzamelen zich muzikanten 
op verschillende rondvaartbootjes bij 
de zwaaikom voor De Oosterpoort 
om daar gezamenlijk een bewerking 
van het Grönnens Laid ten gehore te 
brengen
Niet alleen de passieve muziekliefheb-
ber komt tijdens OnsWings! 2011 
aan zijn trekken, ook voor de actieve 
muziekbeoefenaar is Groningen van 
19 tot en met 21 mei the place to be. 
Bespeel je een blaasinstrument en 
wil je graag actief deelnemen aan 
het festival? Dat kan! Er zijn diverse 
masterclasses en workshops waarvoor 
je je kunt opgeven. 

OnWings! laat 
Groningen drie  
dagen bruisen
Concerten, workshops, masterclasses, een concours en 
een muziekbeurs. Groningen bruist van 19 tot en met 
21 mei van de blaasmuziek. De tweede editie van het 
internationaal blazersfestival OnWings! zet de blaas-
muziek in al haar facetten in de etalage. 

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

• Meer informatie: www.onwings.nl 

Kyteman speelt op OnWings!.
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De LBT heeft heel wat suc-
cesvolle muzikanten voort-
gebracht. Solisten die het 
Prinses Christina Concours 
wonnen, landstitels in de 

wacht sleepten, het schopten tot 
uitvoerend musicus in professio-
nele symfonieorkesten in binnen- en 
buitenland en andere vooraanstaande 
posities bekleden in de muziekwereld. 
Maar wie buiten het kleine kringetje 
van de tamboersector zelf weet dat? 
“Als iemand van onze leden een groot 
succes heeft behaald, sturen we een 
felicitatie. We vergeten echter om het 
wereldkundig te maken.” Manon Pel-
zer staat inmiddels twee jaar aan het 
roer van de organisatie. Ze heeft niet 
lang nodig gehad om zich de identiteit 

van de bond en zijn bestuurders eigen 
te maken. “Het zijn mensen van het 
type: met de handen aan de ploeg”, 
weet ze. “Het ligt niet in hun aard om 
zichzelf op de borst kloppen als ze het 
goed doen. Hun stelling is: doe maar 
gewoon. Het schoolvoorbeeld van een 
werkende bond. Het zijn eigenschap-
pen die me wel aanspreken. We zijn er 
tenslotte om de belangen van de leden 
te behartigen.”

Het beleid van de LBT is er vooral op 
gericht om het de leden naar hun zin 
te maken. Daar is helemaal niets mis 
mee. Maar wie alle energie steekt in 
de interne organisatie, moet er niet 
verbaasd van opkijken dat de buiten-
wereld niet of nauwelijks in de gaten 
heeft wie je bent en wat je doet. Pelzer 
beseft dat de bond af en toe wel eens 
wat meer spierballen mag tonen. Het 
vijftigjarig jubileum is een mooie 
gelegenheid om daar een start mee te 
maken. Vandaar dat de festiviteiten 
verdeeld zijn over twee verschillende 
evenementen met ieder hun eigen in-
vulling. Tijdens het eerste feestweek-
einde op 7 en 8 mei in Baexem wil de 
bond vooral laten zien wat hij nu al 
in huis heeft. Een feest om vooral de 
eigen leden in het zonnetje te zet-
ten. Het tweede feestweekeinde op 
1 en 2 oktober in de kantlijn van het 
mini-WMC in Kerkrade wil de LBT 
aangrijpen om de onbegrensde mo-
gelijkheden van de slagwerkmuziek 
in al zijn facetten voor het voetlicht te 
halen. Een opzet die volledig past bij 
de filosofie van de LBT. Pelzer: “We 
willen behouden wat we verworven 
hebben en staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen. Dat willen we met 
deze twee weekenden tot uitdrukking 
brengen.”

Dat het vizier bij de LBT vooral naar 
binnen is gericht, is min of meer his-
torisch gegroeid. Opkomen voor de 
eigen achterban vormt de belangrijk-

ste beweegreden voor de oprichting 
van de organisatie. De tamboers in 
Limburg vormden aanvankelijk een 
gezamenlijke bond met de blazers. 
Dat ging lange tijd goed totdat de 
slagwerkers het gevoel kregen dat ze 

het vijfde wiel aan de wagen van de 
harmonie- en fanfareorkesten waren. 
Voor 21 tamboerkorpsen was dat in 
1961 de aanleiding om op eigen benen 
te gaan staan. In de bonte verzameling 
van koepelorganisaties en belangen-
behartigers binnen het spectrum van 
de amateurmuzieksector neemt de 
LBT een bijzondere plek in. Het is 
de enige specifiek op de slagwerkwe-
reld gerichte organisatie. Als het aan 
Manon Pelzer ligt, wordt dat specia-

lisme de komende jaren een van de 
belangrijkste pijlers van het visite-
kaartje waarmee de bond naar buiten 
wil treden. “We willen ons meer gaan 
profileren als belangenbehartiger van 
deze specifieke sector”, zegt ze. 

Het jaar 2011 komt voor de LBT dan 
ook als geroepen. Het biedt de bond 
allerlei aanknopingspunten om de 
nieuwe koers stevig in te zetten. Zo 
komt de oprichting van de Ver-
enigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM) voor de LBT als een zegen. 
De bottom-up benadering van de 
nieuwe landelijke organisatie sluit 
naadloos aan bij de visie van de LBT. 
De Limburgse tamboers voelen zich 
er op hun gemak en doen volop mee 

Bescheidenheid siert de mens, maar je 
kunt je er zelf ook tekort mee doen. Met 
zichzelf te koop  lopen ligt niet in de aard 
van de Limburgse Bond van Tamboerkorp-
sen (LBT). Het vijftigjarig bestaan is echter 
een mooi startpunt om de bond voortaan 
eens wat vaker in de etalage te zetten. 

‘We willen ons meer profileren als 
belangenbehartiger van een specifieke sector’

50 jaar de hand aan  de ploeg

Een van de paradepaardjes van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen: het trommel- en klaroenkorps van de Koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden. foto harmo-
nie Sainte Cécile Eijsden

e v e n e m e n t

Door Frank Vergoossen

S L A G W E R K

LBT-voorzitter Manon Pelzer. 
foto FV Media Producties



4 | 2011  31

om de nieuwe koepel op de rails te 
zetten. Zo schuift de bond aan aan de 
overlegtafels bij alle doelgroepen. “We 
zijn erg blij met de VNM”, zegt Pelzer. 
“De filosofie spreekt ons erg aan. 
Uit het feit dat we in de persoon van 

secretaris Jacob Gorissen het voorzi-
terschap van de doelgroep slagwerk 
mogen invullen, spreekt waardering. 
Maar ook in alle andere doelgroepen 
hebben we mensen afgevaardigd. Van 
ideeën die in de diverse commissies 
op tafel komen, gaat ongetwijfeld een 
kruisbestuiving uit waar we van kun-
nen leren.” Het eigen gouden jubileum 
biedt alle mogelijkheden om zich te 
manifesteren als de slagwerkbond van 
Nederland. Datzelfde geldt voor het 
mini-WMC waarvoor een uitgebreid 
activiteitenprogramma in voorberei-
ding is.  Ook het verdere toekomst-
plaatje bevat allerlei ingrediënten om 
meer aan de weg te timmeren. Zo 
hoopt de bond dit jaar een beleids-
programma te kunnen presenteren 
waarin facetten als imago, promo-
tie en dienstverlening speerpunten 
zijn. Ook de samenwerking met de 
Vlaamse Amateurmuziekorganisatie 
(Vlamo), de Duitse zusterorganisatie 
en de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen wordt onder meer met 
de gezamenlijk organisatie van de 
Euregioparade geïntensiveerd.
Belangrijkste zorg van de LBT zijn de 
bezuinigingen waarmee de aangeslo-
ten verenigingen in toenemende  mate 
worden geconfronteerd. Pelzer ziet de 
ontwikkelingen op dit gebied als een 
ernstige bedreiging voor het voort-
bestaan van de korpsen. Ze voelt het 
als een plicht om als overkoepelende 
organisatie de helpende hand toe te 
reiken. “Als verenigingen vijftien tot 
twintig procent moeten inleveren, 
wordt er geknaagd aan hun wortels. 
Als bond ben je er niet alleen voor 
om concoursen te organiseren, maar 
ook om in sociaal-maatschappelijke 
context randvoorwaarden te schep-
pen. Dat betekent dus ook dat we er 
als bond een tandje zullen moeten 
bijzetten.”

50 jaar de hand aan  de ploeg

Een van de paradepaardjes van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen: het trommel- en klaroenkorps van de Koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden. foto harmo-
nie Sainte Cécile Eijsden
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Harry Bakker
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Harry Bakker Muziek
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� De beste service en garantie!
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1399 GV Muiderberg

Tel.: 0294 262049
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V I J F T I G  K O R P S E N  N A A R  J U B I L E U M F E E S T

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen viert het vijftigjarig bestaan met een tweedaagse 
jubileummanifestatie op 7 en 8 mei in Baexem. Klapstuk van de festiviteiten is een optocht 
waaraan vijftig verenigingen deelnemen. Ook zijn er twee dagen podium- en showoptredens. 

De festiviteiten starten op zaterdag 7 mei om 17.30 uur met een eucharistieviering in de paro-
chiekerk Sint Johannes de Doper. De dienst wordt muzikaal omlijst door de slagwerkers Mark 
Voermans en Pieter Rooyen, trompettist Manuel Wijen en zangduo Tera en Niek. Aansluitend 
is in het Gemeenschapshuis Baexheimerhof de jubileumreceptie met optredens van diverse 
solistenkampioenen.

Zondag 8 mei begint om 9.30 uur met podiumoptredens van diverse kampioensensembles. 
Om 13.30 uur trekt de grote optocht, waarvoor 10.000 bezoekers verwacht worden. Aanslui-
tend vinden er show- en podiumoptredens plaats door majorettegroepen en muziekvereni-
gingen. 
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BLAASMUZIEK

Donderdag 14 april 
NOORDWIJK | DE MUZE | 20.00 UUR 
Concert door het Trompetterkorps van de Koninklijke 
Marechaussee b.g.v. het 90-jarig bestaan van Fanfa-
rekorps Excelsior Noordwijk. Info: www.excelsior-
noordwijk.nl. 

Donderdag 14 april  - Zondag 17 april 
ROTTERDAM | DE DOELEN 
Het Nieuw Trombone Collectief presenteert de vierde 
editie van Slide Factory met concerten, clinics en 
workshops. Meer info: www.slidefactory.nl. 

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

Vrijdag 15 april 
MIDDELSTUM | FEESTHAL 

23e Sunsation door fanfare en malletband Christelijke 
Muziekvereniging Concordia Middelstum met smart-
lappenband Diep Triest. 

Zaterdag 16 april  - Zondag 17 april 
BLEIJERHEIDE | ‘T PATRONAAT 
Roderlandtoernooi onder auspiciën van de LBM. Info: 
l.wiertz@sint-maartenscollege.nl. 
MAASBRACHT | DE SPIL | 11.00 UUR 
Eurofestival voor jeugdorkesten met 19 deelnemers 
uit Nederland en België. Info: www.euro-festival.nl. 

Zaterdag 16 april 
ALKMAAR | DE VEST | 20.15 UUR 

Voorjaarsconcert door het stedelijk harmonieorkest 
van de christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria 
Alkmaar o.l.v. André Elders met solisten Jos Jansen en 
Frans Limburg. Info: www.sdg-alkmaar.nl. 
BERKEL-ENSCHOT | DE DRUIVENTROS | 10.30 UUR 
Dag van de Blaasmuziek met workshops Egerlän-
dermuziek door Herman Engelbertinck. Aanmelden: 
info@ernst-mosch.nl. 
BEILEN | CLUBGEBOUW AMDG 
Start lichte muziekproject Sw!ng-!nn met workshop 
door Peter Kleine Schaars. 
EINDHOVEN | MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS | 20.15 
UUR 
Galaconcert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Be-
reden Wapens’ door o.l.v. Tijmen Botma met solisten 
mezzo-sopraan Tania Kross en musicalzanger Freek 
Bartels. Gratis kaartten via mail@fkklbw.nl. 
ERMELO | DE DIALOOG | 20.00 UUR 
Oranjeconcert met als thema De muzikale diamant 
door Christelijk Harmonieorkest Excelsior Ermelo o.l.v. 
Arjan Rutten. 
HEERHUGOWAARD | INDOOR GOLF CENTRUM | 20.00 
UUR 
Concert door fanfare en opleidingsorkest Hou en 
Trouw o.l.v. Niels Marchal. 
HULST | DEN DULLAERT | 20.15 UUR 
Concert door Zeeuws jongerenorkest The Young Ones 
met als gasten Jamai en Tony Neef. 
HUIZEN | PRINSES IRENE 
Solistenconcours KNFM, Noord-Holland. Info: 035-
5430637. 
NIJMEGEN | ROOMSCH LEVEN | 20.00 UUR 
Concerto Primavera door harmonie Hatert o.l.v. Jan 
Wessing met De 4ZijZoenen. 
OOSTELBEERS | ‘t DORPSPLEIN | 20.00 UUR 
Cabaretconcert door harmonie en slagwerkgroep De 

Vriendschap Oostelbeers met toneelvereniging Kes-
kenoate. Kaartverkoop via: vriendschap@hotmail.nl. 
POSTERHOLT | DE BEUK | 20.00 UUR 
Concert door harmonie Wilhelmina Posterholt en 
harmonie Les Amis Réunis Nieuwstadt. 
PRINSENBEEK | DE DRIE LINDEN | 10.00 UUR 
Concours solisten en ensemble blazers. Organisatie 
Brabantse Muziekbond. 
ZAANDIJK 
Het Zaandijks Fanfare Corps presenteert De Muziek-
fabriek met workshops door professionele musici 
en een slotconcert met Harry Slinger. Info: www.
zfc-zaandijk.nl/demuziekfabriek. 

Zondag 17 april 
BUCHTEN | GEMEENSCHAPSHUIS 
Huub Urlings Solistenconcours onder auspiciën van de 
LBM. Info: info@fanfarebuchten.nl. 
MARGRATEN | MARGARITA-KERK | 19.00 UUR 
Slotconcert van de serie LenteWind door harmonie 
Concordia Margraten o.l.v. Jos Dobbelstein en solisten 
Anita Janssen (hobo), Wil Senden (althobo) en Michel 
Bergenhuizen (fagot). 

Zondag 24 april 
EINDHOVEN | MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS | 14.15 
UUR 
Voorjaarsconcert door Philips Symfonisch Blaasorkest 
Eindhoven met uitvoering van West Side Story in 
samenwerking met de Fontys Hogeschool voor Zang 
en Dans in Tilburg.
 
Donderdag 28 april 
BREDA | CHASSÉ THEATER | 20.30 UUR 
Uitvoering van The Queen Symphony door harmonie 

Cecilia Princenhage o.l.v. Geert Schrijvers met project-
koor Breda. Kaarten te bestellen via: www.chasse.nl 

Zaterdag 30 april 
ARUM | JEUGDHONK DE RAAT | 10.00 UUR 
Koffieconcert door Christelijke Muziekvereniging 
Wubbenus Jacobs. 
WOLVEGA | DE STEENSE | 20.00 UUR 
Oranjeconcert door brassband Euphonia met musical-
ster Maaike Widdershoven. 

Zaterdag 7 mei  - Zondag 8 mei 
HULSBERG | CAFÉ OP DE TREPKES 
Lei Extra Solistenconcours onder auspiciën van de 
LBM. Info: solist@caeciliahulsberg.nl. 

Zaterdag 7 mei 
AMEIDE | HET SPANT | 20.00 UUR 
Voorjaarsconcert door Ameide’s Fanfare Korps o.l.v. 
Dirk van Mourik en opstaporkest o.l.v. Aart Beijen. 
EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM 
Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober. 
Organisatie: LBM. 

Zaterdag 14 mei 
BENNEKOM | OBK MUZIEKCENTRUM | 20.00 UUR 
Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel 
en OBK Bennekom. 
DE GOORN | KOGGEHAL 
Voorjaarsconcert door brassband Kunst naar Kracht 
De Goorn met als thema Gospel. Meer info: www.
bbknk.nl. 
HOOGEZAND | DE KERN | 10.30 UUR 
Festival voor blazers en slagwerkers (solisten en en-
sembles). Opgave tel.: 0598-398659 / 06-25288448 

of e-mail: klaas.boer@home.nl. 
MARIA HOOP | CAFÉ BOSZICHT | 20.00 UUR 
Presentatie cd 50 jaar Blaaskapel De Nachsrave. 
Zondag 15 mei 
AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR 
Concertserie Blazen in de Beurs met Frysk Fanfare 
Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra; Noord-Hollands Jeugd 
Fanfare Orkest o.l.v. Lieuwe de Jong. 
HOENSBROEK | MUZIEKSCHOOL | 10.00 UUR 
18e Muziekfestival voor jeugdorkesten. Organisatie 
Harmonie Sint Caecilia Hoensbroek. Info: l.bonne@
home.nl. 
TILBURG | CONCERTZAAL | 14.30 UUR 
Concertserie Verrassende Ontmoetingen; The French 
Connection. Harmonieorkest Sint Michaël Thorn o.l.v. 
Ivan Meylemans; Harmonie Tot Onderling Genoegen 
(TOG) Berlicum o.l.v. Jan-Gerrit Adema Info en 
kaartverkoop: www.verrassendeontmoetingen.nl of 
013 543 22 20. 
WANSSUM | DE ZANDKUIL | 11.00 UUR 
Ochtendconcert door fanfare Concordia Wanssum, het 
jeugdorkest Meerlo-Wanssum, fanfare Vriendenkring 
Oeffelt en harmonie Sint Jan Wanroy.
-orkesten uit Roermond en omgeving. Inlichtingen: 
heijmans@ckroermond.nl 

Zaterdag 16 april 
HUIZEN | PRINSES IRENE 
Solistenconcours KNFM, Noord-Holland. Info: 035-
5430637. 

Zondag 17 april 
BANHOLT | HARMONIEZAAL | 14.00 UUR 
14e drumbandfestival van de Muziekfederatie 
Limburg Zuid West met Andre Willems als jury. Info: 
jgm.jacobs@hetnet.nl.

Zaterdag 7 mei  - Zondag 8 mei 
BAEXEM | BAEXHEIMERHOF 
Viering 50-jarig jubileum LBT. 

Zaterdag 14 mei 
HOENSBROEK | MUZIEKSCHOOL | 19.00 UUR 
Drumbands in Concert met drumband fanfare 
Sint Hubertus Hoensbroek o.l.v. Patrick Schmeits, 
drumband harmonie Les Amis Réunis Nieuwstadt 
o.l.v. Jos Florakx, drumband harmonie Sint Caecilia 
Hoensbroek o.l.v. Frank Marx en drumband harmonie 
Sint Caecilia Geulle o.l.v. Norbert Nieskens. 
HOOGEZAND | DE KERN | 10.30 UUR 
Festival voor blazers en slagwerkers (solisten en en-
sembles). Opgave tel.: 0598-398659 / 06-25288448 
of e-mail: klaas.boer@home.nl 

Zaterdag 16 april 
SCHEVENINGEN | DE ZEE | 19.30 UUR 
Showpresentatie met De Bazuin Leerdam, METRO 
Scheveningen en Iserlohner Stadtmusikanten. 

Zondag 17 april 
OUDENBOSCH | SPORTHAL DE BEUK 

Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organi-
satie Brabantse Bond. 

Zaterdag 23 april 
HELLEDOORN 
Majorette- en twirldag door KNFM Overijssel i.s.m. 

A G E N D A

Musicalster Maaike Widdershoven - bekend uit Volendam de Musical -  luistert op 30 april in sport-
hal De Steense in Wolvega het Oranjeconcert van brassband Euphonia op. foto: Liselore Chevalier.  

B L A A S M U Z I E K
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SAM. Info: hanadieleusink@gmail.com. 
RHEDEN | SPORTPARK VV RHEDEN | 19.00 UUR 
Taptoe Rheden met Damiate Band Haarlem, Lauren-
tius Voorschoten, Showband Rheden, Rijnmondband 
Schiedam, Scheepjeswolharmonie Veenendaal, 
Schuttersgilde St. Sebastianus Gendt, Airborne Mal-
letband Oosterbeek. 

Woensdag 27 april 
STAPHORST | 19.00 UUR 

Taptoe Staphorst met EDG Ermelo, Mercurius Assen, 
Jubal Dedemsvaart, Van Limburg Stirum Band Wezep, 
Jong Kamper Trompetter Korps, Jubal Zwolle. 

Vrijdag 29 april 
DRACHTEN 
Taptoe Drachten met Dindua Oldekerk. 

Zaterdag 30 april 
EDE | 19.30 UUR 
Oranjetaptoe met Beatrix Drum- and Bugle corps 
Hilversum, Kunst en Genoegen Leiden; Advendo 
Sneek, Pasveerkorps Leeuwarden, Irene Ede. 
DRUNEN | 20.00 UUR 
Koninginnedagtaptoe met junioren Wilhelmina 
Sleeuwijk. 
NUNSPEET | 14.00 UUR 
Middagbandshow met Exempel Empel, Kamper 
Trompetter Korps Kampen. 
OMMEN | 20.00 UUR 
Taptoe Ommen met Bernhard Amersfoort, Juliana 
Amersfoort, March- en Showband Rheden, Rijn-
mondband Schiedam. 
VEENENDAAL | 14.00 UUR 
Taptoe Veenendaal met Kunst en Genoegen Leiden, 
Advendo Sneek, Rijnmondband Schiedam, Scheep-
jeswolharmonie Veenendaal. 
ZWOLLE 
Taptoe. 

Zaterdag 7 mei 
LEMMER | SPORTHAL DE HEGE FONNEN 
Solistenwedstrijd marjorette en twirl. Organisatie 
CBMF. 
STADSKANAAL | DE SPONT | 09.00 UUR 
Majorettewedstrijd CBMGD.
gen (TOG) Berlicum o.l.v. Jan-Gerrit Adema Info en 
kaartverkoop: www.verrassendeontmoetingen.nl of 
013 543 22 20. 
HOENSBROEK | MUZIEKSCHOOL | 10.00 UUR 
18e Muziekfestival voor jeugdorkesten. Organisatie 
Harmonie Sint Caecilia Hoensbroek. Info: l.bonne@
home.nl. 

(Taptoe-agenda in samenwerking met
Taptoes.nl en SCVK.nl)

Vermeldingen voor de agenda-
rubriek: de 20ste van iedere maand 
voor plaatsing in de daarop volgende 
maand. Tips voor redactionele onder-
werpen: aanmelden voor de eerste 
van iedere maand voor plaatsing in 
de daarop volgende maand.

• redactie@klankwijzer.nl

T I P S  V O O R  D E Z E  R U B R I E K

• Zie voor de meest actuele agenda :
 www.klankwijzer.nl

‘Samen muziek maken en samen 
muziek luisteren’. Met die missie 
zet Tilburg tijdens de Week van de 
Amateurkunst de blaasmuziek in de 
schijnwerpers. De Social Soundtrack 
Tilburg probeert op een bijzondere 
manier de identiteit van de blaasmu-
ziek in al zijn facetten naar buiten te 
brengen. Als tegenbeweging van de 
individualistische MP3-cultuur wordt 
de blaasmuziek geprofileerd als een 
plek waar naast het uitoefenen van 
een muzikale ambacht, mensen elkaar 
ontmoeten en oude tradities gewor-
teld zijn. “Door blaasorkesten eens in 
een andere context te plaatsen, willen 
we de blaasmuziek onder de aandacht 
brengen bij een nieuw publiek”, vertelt 
coördinator Judith Ensel van Art-fact. 
Social Soundtrack Tilburg is tevens 
de aftrap van het evenement Tilburg 
Textiles. Het programma is net als 
de nummers op een cd opgesplitst in 
vier zogeheten tracks. Tijdens track 
1 ‘De stad als podium!’ presenteren 
de muziekverenigingen in Tilburg 
zich aan het publiek door de stad als 
podium te gebruiken. Dat gebeurt 
echter niet op traditionele podia, 
maar op onverwachte locaties. Daarbij 
zoeken de muziekverenigingen het 
publiek op. Al lopend door de stad 
wordt het publiek verrast op allerlei 
nieuwe muzikale haltes op markten 
en pleinen, in hallen, op trappen van 
scholen, bij kantoren, supermarkten 
en andere openbare gebouwen zoals 
fietsenstallingen en garages. “Zo 
ontstaan er andere muzikale contex-
ten, die zowel voor de muzikant als 
het publiek enigszins vervreemdend 
zullen werken, maar waardoor ook 
een nieuw muzikaal verhaal ontstaat 
dat het publiek nieuwsgierig moet 
maken”, aldus de programmamakers. 
Track 2 ‘ DNA-Tilburg’ bestaat uit 
een muzikale performance in één van 
de hallen van de spoorzone. Onder 
leiding van componist Martin Fondse 

speelt het Starvinsky Orkestar samen 
met amateurverenigingen uit de 
diverse wijken in Tilburg een speciaal 
voor deze gelegenheid gecomponeerd 
muziekstuk. Het concert wordt omlijst 
met andere artistieke disciplines. 
In track 3 ‘Blaasmuziek op het spoor!’ 
neemt het publiek in figuurlijke en 
letterlijke zin een kijkje achter de 
schermen van het bestaan van de 
muziekvereniging en haar leden. Dat 
gebeurt in zogeheten egodocuments 
waarin individuele muzikanten aan 

de hand van fotoseries geportretteerd 
worden. De portrettenserie laat zien 
hoe muzikanten in hun dagelijks leven 
met hun vereniging bezig zijn. Deze 
egodragers worden tijdens het concert 
DNA -Tilburg op een videoscherm en 
in een documentaire-achtige serie in 
het Brabants Dagblad gepresenteerd. 
Tevens komt er een weblog onder de 
naam www.soundtracer.nl, die ook na 
de WAK in de lucht blijft als digitale 
ontmoetingsplek voor muzikanten.   
Track 4 ‘Vaandel Hoog’ daagt mu-
ziekverenigingen uit om na te denken 
over hun eigen identiteit. Onder 
begeleiding van kunstenaar/ontwer-
per Sigrid Calon gaan de verenigingen 
aan de slag met het ontwerpen van 
een nieuw vaandel dat symbool staat 
voor de cultuur van hun vereniging. 
Ook de achterban wordt bij het ont-
werp betrokken. De vaandels worden 
geprepareerd bij het Audax Textiel-
museum Tilburg in samenwerking 
met KANT Social Design. 
Op de website van Kunstfactor (www.
kunstfactor.nl) staat een pagina met 
links naar WAK-activiteiten in het 
land. Op de site van www.Art-fact/
WAK.nl vindt u meer over de WAK 
Tilburg en dit bijzondere evenement. 

Social Soundtrack 
rekent af met MP3-
cultuur in Tilburg

Door onze redactie

A LG E M E E N

In het kader van de eerste editie van de Week van de Amateurkunst (WAK) vinden 
van 14 tot en met 21 mei in zestig gemeenten in ons land manifestaties en presen-
taties van amateurverenigingen plaats. In Tilburg zet Art-fact de blaasmuziek op 
een creatieve manier in de picture. 
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opmerkingen

Specialist�in�blaasinstrumenten,�slagwerk,

percussie�en�akoestische�gitaren

Specialist�in�reparatie�en�onderhoud�in�eigen�atelier

Leverancier�van�alle�merken

'smaandags�gesloten,

donderdag�koopavond�tot�20:00�uur

Rijksweg�165�Gaanderen��0315�-�323�457

• Op de website van Kunstfactor (www.kunst-
factor.nl) staat een pagina met links naar 
WAK-activiteiten in het land.
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Oude of antieke pauken. Tel.: (012) 06633797; mobiel: (06) 22975372; e-mail: m.j.komst@
chello.nl.

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

BESTUURSLEDEN, MUZIKANTEN, DIRIGENTEN GEZOCHT

Traditioneel Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel zoekt oud-militair muzikanten (tam-
boers en blazers). Informatie: alblas2@planet.nl of tel.: (0182) 613119. 

Drumfanfare Acht (gemeente Eindhoven) zoekt een enthousiaste dirigent m/v en een 
instructeur blaaswerk m/v, die met jong en oud kan werken, plezier heeft in dirigeren en 
gevoel heeft voor het verenigingsleven. Studerende instructeur geen bezwaar. Het orkest 
bestaat uit circa 30 leden en komt uit in de basis klasse. De repetitie is op donderdagavond. 
Reacties: drumfanfareacht@online.nl

Christelijke Muziekvereniging Amicitia Musselkanaal zoekt een enthousiaste dirigent(e) 
voor haar fanfare orkest. Amicitia bestaat uit een fanfareorkest, een slagwerkgroep, een 
opleidingsorkest, majorettes en minirettes. Het orkest bestaat uit ongeveer 30 leden. We 
zoeken een dirigent die beschikt over - of in opleiding is voor - een diploma hafabra-directie 
(niveau conservatorium). Repetitie op zaterdagavond tussen 18.15 en 20.15 uur. E-mail: 
info@amicitia-musselkanaal.nl, tel.: (0599) 454117.

Christelijke Muziekvereniging De Bazuin Niawier zoekt een nieuwe dirigent. Wij zijn een 
fanfareorkest met 20 leden. Repetitie op maandagavond. Inlichtingen bij Sj. Dijkstra-
Wijma, tel.: (0519) 293365.

De afdeling harmonie van muziekvereniging Da Capo Lisse zoekt per medio augustus 2011 
een enthousiaste, inspirerende, gemotiveerde en gekwalificeerde dirigent. Het orkest 
bestaat uit circa 45 leden en komt uit in de derde divisie. De repetitieavond is op donder-
dag. Nadere informatie over de harmonie vindt u op www.dacapolisse.nl.  Inlichtingen: bij 
mevrouw A. van Neerbos, tel.: (0252) 415477 of via bestuur@dacapolisse.nl. Reacties graag 
voor 15 april aan bestuur@dacapolisse.nl of via postbus 297, 2160 AG Lisse.

Drumband Sint Pieter Maastricht zoekt instructeur, die kan stimuleren en enthousiasmeren. 
Hij dient goede sociale en educatieve vaardigheden te bezitten, weet een goede balans te 
vinden tussen plezier en professionaliteit en heeft hart voor het verenigingsleven. Informa-
tie: drumband@stpieter.nl.

Harmonie Sint Pieter Maastricht start nieuwe groep voor beginners! Wil je graag noten le-
ren lezen of wil je een ander (nieuw) instrument leren spelen? Wij starten een nieuwe groep 
van jong tot oud. Ervaring niet vereist. Plezier verzekerd. Kom eens langs op vrijdagavond 
om 19.00 uur:  Past. Kribsweg 14a – Maastricht. Informatie: info@stpieter.nl.

Regiments Fanfarekorps der Genie Vught zoekt wij ex-militaire of gedreven burgertam-
boers. Kijk voor info op www.olfkg.nl. 

 
TE KOOP AANGEBODEN 

Baritonsaxofoon, Conn Ladyface. Bouwjaar 1958. Serienummer 6553xx. Vraagprijs € 2350,-. 
De stemming is goed, goed sluitende kleppen. Informatie: margriet_deboer@hotmail.com4

L E Z E R S S E R V I C E

Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 50 woorden). Niet abonnees betalen € 14,00 
per advertentie (maximaal 5 regels). Advertenties sturen naar Eddy van den Berg, Celestraat 
13, 8012 TT Zwolle of via e-mail eddyberg@euronet.nl onder vermelding van Lezersservice.

internationaal 
blazersfestival groningen

DO19
ZA 21 MEI 2011

T
M

DE OOSTERPOORT EN BINNENSTAD

Fonds Henri | Fock Jonge Musici Fonds | Bredius Fonds | Van Lange Fonds

CHRISTIAN LINDBERG

KYTEMAN 
& Jazz Orchestra of the concertgebouw

Noord Nederlands Orkest

Amsterdam Wind Orchestra

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

Stockholm Chamber Brass

Calefax Rietkwintet

Jeroen Berwaerts

Gruno’s TNT Postharmonie

Provinciale Brassband Groningen

Esquire Saxofoonkwartet

OnWings! Festival Orkest 

en vele anderen…

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE EN KAARTVERKOOP OP 
WWW.ONWINGS.NL

Naast de krant onderhoudt Klankwijzer ook een website. U vindt er het laatste 
nieuws uit de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Naast verenigings-
berichten vermeldt de wesbite ook uitslagen en een uitgebreide activiteitenagenda. 
Berichten voor de website kunt u inzenden via redactie@klankwijzer.nl. De website 
vindt u op: • www.klankwijzer.nl

W E B S I T E
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Muziekcentrale Hanssen b.v. - Akerstraat 94-98 - 6466 HM  Kerkrade- NL - tel. 045-5413438 - fax: 045-5426010  - Internet: www.muziekcentralehanssen.com

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

Signature Serie - Chicago Serie
Mariachi Serie - Custom Class Serie
Custom Built Serie
1500 Serie - 1600 Serie

Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten
Herald trompetten - Piccolo  Trompetten - Bb Cornetten - Es Cornetten
C Cornetten - Bb Bugels -  Bb Trombones - Bb/F Trombones -  Bb/F 
Bastrombones - Bb/F/Gb/D Bastrombones - Contra bastrombones 
Ventieltrombones - Eb Altos - Bb Tenorhoorns - Bb Euphoniums - Bastubas  
       Marching instrumenten - Mondstukken

     

USICAL INSTRUMENTS

Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten
Herald trompetten - Piccolo  Trompetten - Bb Cornetten - Es Cornetten
C Cornetten - Bb Bugels -  Bb Trombones - Bb/F Trombones -  Bb/F 
Bastrombones - Bb/F/Gb/D Bastrombones - Contra bastrombones 
Ventieltrombones - Eb Altos - Bb Tenorhoorns - Bb Euphoniums - Bastubas  
       Marching instrumenten - Mondstukken

     
Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten

     
Bb Trompetten - C Trompetten - Pocket Trompetten - Es/D Trompetten

Kwaliteit spreekt voor zich
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