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Deadline voor zomereditie
van Klankwijzer

Op 7 juni verschijnt de laatste Klankwijzer voor de vakantie. In deze uitgave
geven we een overzicht van de activiteiten tijdens de zomerperiode. Aankondigingen van activiteiten tussen 10 juni en 4 september worden uiterlijk
maandag 9 mei bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor
korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een
zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering
van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Eerste vrouwelijk jurylid op NBK

Voor het eerst in de geschiedenis van de
Nederlandse Brassband Kampioenschappen
(NBK) maakt een vrouw deel uit van het juryteam.
Mareika Gray, echtgenote van Russel Gray (foto),
beoordeelt samen met de Brit John Doyle en
Durk Lautenbach de kandidaten in de vierde,
derde en tweede divisie. Mareika Gray is geboren
Papoea Nieuw Guinea en groeide op in Australië.
Ze dirigeerde bands in Noorwegen en Australië
en leidt momenteel in Engeland Eccles Borough
Band en Milnrow Band. De deelnemers in de
kampioensdivisie en de eerste divisie worden
onder het vergrootglas gelegd door een internationaal team bestaande uit de Brit Russel Gray,
de Noor Reid Gilje en de Belg Luc Vertommen. De
36e NBK worden gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober in TivoliVredenburg in Utrecht.

Optreden bij aankomst
100e Vierdaagse

Eerste ONHK gaat zeker door

Tien harmonieorkesten hebben tot nu toe ingeschreven voor de eerste Open
Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK). Voor de taakgroep van
de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân is dit aantal voldoende om
het festival definitief door te laten gaan. De deelnemers zijn Excelsior Parrega
(vijfde divisie), Stedelijke Harmonie Dockum Dokkum, Concordia Joure, De Vriendenkring Well (Limburg) en Harmonie Leek (vierde divisie), De Bazuin Zwolle en
Da Capo Leeuwarden (derde divisie), Streekharmonie Concordia Balk en Crescendo Drachten (tweede divisie,foto) en Frysk Harmony Orkest Drachten (eerste
divisie). De titelstrijd wordt gehouden op zaterdag 5 november in De Lawei in
Drachten. Inschrijven kan nog altijd: www.onhk.org. Foto: Crescendo Drachten.

Jubal kiest voor Adams

Jubal Drum & Bugle Corps Dordrecht verschijnt dit jaar met een gloednieuw
Adams Marching Brass-instrumentarium op de velden. In het Limburgse Ittervoort werd het nieuwe partnerschap met handtekeningen bezegeld door Jubal
voorzitter Hans Kloppert en Sjonnie van Eeten van Adams. Daarmee gaat voor
Jubal een langgekoesterde wens in vervulling. Jubal maakte vorig jaar tijdens de
USA Tour in Indianapolis kennis met de nieuwe lijn Marching Brass van Adams
en was meteen verkocht. Jubal is wereldwijd het eerste drum & bugle corps dat
op Adams Marching Brass zal spelen. De instrumenten worden bij de fabricage
aangepast aan de wensen van Jubal. Tijdens Koningsdag zal Jubal zich voor het
eerst presenteren met het nieuwe Adams Marching Brass instrumentarium. De
tuba’s volgen in mei.
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40.000 wandelaars uit veertig landen kijken er de hele week naar uit: de grote
intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement wordt dit jaar voor de
honderdste keer gehouden. Om dit jubileum extra luister bij te zetten nodigen de
Stichting De 4daagse Nijmegen en de Muziekbond Gelderland Flevoland orkesten
en korpsen uit om de grote intocht op vrijdag 22 juli op te luisteren. De aankomst
van de wandelaars wordt tussen 12.00 en 18.00 uur uitgezonden op de televisie.
Behalve amateurorkesten verlenen ook Nederlandse en buitenlandse militaire orkesten een muzikale bijdrage. Van de orkesten wordt verwacht dat zij fysiek voldoende
in staat zijn gedurende de te lopen afstand een goed muzikaal product te brengen.
Ook voor dweilorkesten is er gelegenheid om langs het parcours op te treden. Een financiële vergoeding behoort tot de mogelijkheden. Aanmelden: projecten@mbgf.nl.

Kerkorgel als thema van
dirigentenweek Entornos

Van 9 tot en met 12 mei vindt voor de vijftiende
keer de dirigentenweek Entornos plaats. Speciale
aandacht is er dit jaar voor het kerkorgel en het
orgelregister. Hotel Vogelzang in Valkenburg (Limburg) is opnieuw de uitvalsbasis van de studieweek.
Voor de organisatie tekenen de hafabra-directie
afdelingen van het Koninklijk Conservatorium van
Den Haag en het ArtEZ Conservatorium van Zwolle
met de docenten Alex Schillings en Fried Dobbelstein. Gastdocenten zijn onder meer dirigent Yves
Segers (Belgische Gidsen, foto), de componisten
Jean Lambrechts, Jacob de Haan en Rob Goorhuis,
de organisten Arno Kerkhof en Rob Waltmans en
slagwerker/componist Etienne Houben. Diverse
vooraanstaande orkesten en ensembles vormen de
praktijkorkesten. Informatie: alexschillings@xs4all.nl.

Inschrijving voor Betuwe Cup geopend

Zaterdag 29 oktober houdt muziekvereniging Kunst en Vriendschap uit Maurik in het gemeentehuis
Buren de Betuwe Cup 2016. Hafabra-orkesten binnen en buiten de Betuwe strijden om de Betuwe Cup.
De uitvoeringen worden beoordeeld door Jan Van der Roost en Jos Pommer. Informatie en inschrijven:
www.kunstenvriendschap.nl.

Vlaamse fanfares baas in eigen huis

Koninklijke Stadsfanfare Izegem heeft tijdens de Vlamo Open Fanfarekampioenschap WMC-kampioen Koninklijke
fanfare Kempenbloei uit Achel verslagen. Het orkest behaalde voor de uitvoering van het speciaal voor deze wedstrijd geschreven verplicht werk Aura van Wouter Lenaerts en het keuzewerk From Ancient Times van Jan Van der
Roost (arr. Tom D’Joos) 92,50 punten. Zes fanfares uit België en Nederland bonden de strijd aan. De Koninklijke
fanfare Sint Jansvrienden Wiekevorst eindigde als derde. De Nederlandse afvaardiging bestaande uit Het Fanfare
Collectief, de christelijke muziekvereniging Concordia Middelstum (foto) en muziekvereniging Vlijt en Volharding
Oost-Souburg eindigde respectievelijk als vierde, vijfde en zesde. Foto: Koen Wijnant.

HRFSTWND viert 10-jarig bestaan
met jubileumconcert

Feest in Oost-Nederland. De concertserie HRFSTWND gaat komend najaar zijn tiende seizoen in. Op 15
oktober verzorgt Het Gelders Orkest in de Eusebius in Arnhem een jubileumconcert. Het is dan precies 10
jaar geleden dat het eerst concert plaatsvond. Aan dit concert werkt een groot aantal muzikanten mee. Om
ook de jeugd enthousiast te maken voor blaasmuziek komen diverse spelenderwijsorkesten tijdens deze
jubileumviering in actie. Informatie: www.hrfstwnd.nl.

Meerwaarde
Vraag tien willekeurige muzikanten wat de
muziekbond voor hen doet en acht zullen niets
beters weten te bedenken dan concoursen organiseren, iets met BUMA-rechten en speldjes uitreiken
bij jubilea. Ook op congressen, vergaderingen en
andere bijeenkomsten in de muziekwereld hoor je
regelmatig opmerkingen waaruit blijkt dat mensen
twijfelen over de meerwaarde van de KNMO of de
provinciale bonden.
In dit nummer berichten we over tal van activiteiten die een beeld schetsen van hoe de landelijke
en provinciale koepelorganisaties zich ten dienste
stellen van hun leden.
Zo presenteerden de KNMO en diverse partners
het plan om de komende jaren een kwart miljoen
euro op tafel te krijgen voor de vernieuwing van
het repertoire voor blaasorkesten.
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen ontwikkelde een eigentijdse tambour-maîtreopleiding
waar ook collega-bonden gratis over mogen
beschikken.
De Muziekbond Gelderland-Flevoland organiseerde een interactieve kennismarkt waarop
bestuurders en commissieleden informatie
konden inwinnen over alles wat met het managen
van een hedendaagse muziekvereniging om de
hoek komt kijken.
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen
houdt binnenkort een workshop over hoe je als
vereniging jonge muzikanten kunt blijven boeien
en binden.
Ook KNMO-voorzitter Bart van Meijl laat in zijn
column op de volgende pagina tal van ontwikkelingen de revue passeren waarbij de KNMO actief
betrokken is.

In deze uitgave verder ruim aandacht voor het
European Championship for Wind Orchestras
(ECWO) op 21 mei in Utrecht. De eerste grote
krachtproef voor de KNMO.
De ingrediënten: acht harmonieorkesten uit de
Champions League van de blaasmuziek, afkomstig uit acht verschillende landen, in topvorm
aan het werk in de imponerende entourage van
TivoliVredenburg. Het water loopt de echte muziekliefhebber al uit de mond.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Gidsland
Een column blijft altijd weer een uitdaging. Niet
omdat er niet genoeg gebeurt in de amateurmuziek, maar meer wat is interessant genoeg om te
vertellen. We zijn inmiddels ruim 2 jaar onderweg
met de KNMO en er gebeurt op alle terreinen erg
veel. We zijn als organisatie samen met strategische partners betrokken bij veel trajecten in de
amateursector. Ik merk dat we lang niet altijd in
staat zijn om dit goed te communiceren. Laat ik
daar deze column dan een keer voor gebruiken.
Op het gebied van communicatie wordt in samenwerking met de grootste brancheorganisaties
in de amateursector gewerkt aan een landelijke
campagne om amateurkunst in brede zin onder
de aandacht te krijgen van het grote publiek. Dit
traject krijgt een voorlopig hoogtepunt tijdens het
Festival Bombarie in juni 2016 in de Jaarbeurs te
Utrecht. Een meerdaags festival voor alle facetten
van amateurkunst, maar met de nadruk op
amateurmuziek.
We zijn op educatief gebied partner bij de verdere
ontwikkeling van de spelenderwijsorkesten.
Samen met partners, waaronder de Rijnbrink
Groep, stimuleren we de landelijke uitrol van dit
succesvolle concept. De KNMO is actief ambassadeur van het project Meer Muziek in de Klas
dat onder leiding van koningin Máxima meer en
meer vorm krijgt. In diverse provincies werken
inmiddels primair onderwijs, muziekschool en
muziekvereniging samen met ondersteuning van
het Fonds Cultuurparticipatie. Op internationaal
gebied zijn we bezig om met een aantal landen
en festivalorganisaties, waaronder het WMC, vorm
te geven aan een nieuw platform voor amateurmuziek in Europa. De organisatie van de Europese
kampioenschappen voor harmonieorkesten op 21
mei maakt deel uit van deze internationale ambitie. Nederland moet weer het gidsland worden
voor instrumentale amateurmuziek. Ondertussen
blijven we verder werken aan verbinding en
samenwerking in de amateursector. De constructieve gesprekken met de Federatie voor Amateur
Symfonieorkesten (FASO) beginnen resultaat op te
leveren. Maar ook de ontwikkelingen in de samenwerking met de Nederlandse Twirl Sport Bond zullen op termijn vruchten afwerpen. Er zijn zo nog
meer trajecten waar we als KNMO bij betrokken
zijn, soms als initiatiefnemer, soms als partner. Dit
is niet altijd zichtbaar voor iedereen. Daar zullen
we nog meer werk van moeten maken. Maar we
zijn op de goede weg.
Bart van Meijl
Voorzitter KNMO
E-mail: bart@expatax.nl
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Ammerzoden in teken van jeugdfestivals

Ammerzoden staat in het weekend van 5 en 6 november in het teken van het Jeugdfestival Ammerzoden
en De Slag om Ammerooie. Beide evenementen worden iedere twee jaar gehouden. Het Jeugdfestival biedt
jeugd- en opleidingsorkesten de uitdaging om in een andere omgeving te musiceren, waarbij de prestatie
van het orkest beoordeeld wordt door een jury. Het orkest met het hoogste puntenaantal wint de Arie van
den Oord-bokaal. Ook is er een aanmoedigingsprijs beschikbaar. De Slag om Ammerooie is bedoeld voor
slagwerkgroepen. De opzet is hetzelfde als het festival voor blaasorkesten. De winnaar ontvangt de Gerben
de Spar-bokaal. Inschrijven: www.stcaecilia-ammerzoden.nl.

Mondstukspecialist Henk Rensink
succesvol in Satrup

De Apeldoornse mondstukspecialist Henk Rensink kijkt terug op een succesvol verblijf in de Duitse
plaats Satrup. Op uitnodiging van de plaatselijke Kreismusikschule was Rensink drie dagen te gast in
het dorp aan de Duits-Deense grens voor het geven van mondstukadviezen aan zo’n zestig hout- en
koperblazers. Profs en amateurmuzikanten afkomstig uit het Deense grensgebied, maar ook uit de
Duitse steden Hamburg, Kiel en Flensburg kwamen voor advies. Het bezoek krijgt in juli 2017 mogelijk
een vervolg.

Jeugdkorpsen strijden om kampioenschap

Zaterdag 4 juni vindt in
Vlissingen de 21e editie
van het Open Nederlands Kampioenschap
voor Jeugdkorpsen
plaats. De organisatie is
in handen van Stichting
Nationaal Jeugdfestival
met ondersteuning
van de KNMO en de
Zeeuwse Muziek Bond
(ZMB). De titelstrijd op
het Sportpark aan de
Irislaan met in totaal
veertien optredens gaat
om 12.00 uur van start.
Gestreden wordt om de nationale titels op de onderdelen mars en show.
De deelnemers zijn jeugdkorpsen van Adest Musica Sassenheim, Bernhard Amersfoort, Floraband Rijnsburg,
Door Vriendschap Sterk Katwijk, Kunst & Genoegen Leiden, Wilhelmus Sliedrecht, Sint Sebastianus Gendt,
Pasveerkorpsen Leeuwarden en Johan Friso Middelburg.
Het juryteam bestaat uit Rob Balfoort, Paul Doop, René van Dijke, Robby Overvliet en Kees Vossenberg. Rond
17.10 uur worden tijdens de grote finale de nieuwe Nederlandse kampioenen bekendgemaakt. Informatie:
www.nationaaljeugdfestival.nl. Foto: Frans Wieland.

Lions EuroConcours 2017 voor trompet

Het jaarlijkse concours van Lions Clubs International staat in 2017 in het teken van de trompet. De
nationale selectie is op zondag 12 maart 2017 in Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. De
winnaar vertegenwoordigt ons land tijdens het Euroconcours in het najaar van 2017 in Montreux
(Zwitserland). Reis en verblijf worden geheel betaald. Bovendien is er een prijzenpot met duizenden
euro’s aan prijzengeld beschikbaar. Drie finalisten winnen een masterclass. Deelname staat open voor
muzikanten die op 1 januari 2017 niet ouder zijn dan 23 jaar en ten minste de laatste 5 jaar in ons
land verblijven. Informatie: gwvanwijk@planet.nl.

KNVB-baas Van Praag
gastmuzikant bij Adest Musica

Drum- en Showband
Adest Musica uit Sassenheim verwelkomde vorige
maand een bijzondere
gastspeler. Bij de opening van de vriendschappelijke interland tussen
Nederland en Frankrijk
in de Amsterdam ArenA
versterkte KNVB-voorzitter
Michael van Praag de
gelederen tijdens het
spelen van de volksliederen. Van Praag is een
fanatiek sousafoonspeler.
Het contact tussen Adest
Musica en de KNVB-baas
kwam tot stand via een
interview dat Van Praag
gaf in het magazine
van het Sassenheimse
muziekkorps. In een
column in Klankwijzer
pleitte Van Praag er vier
jaar geleden voor om de volksliederen bij interlands live te laten spelen door
muziekkorpsen. De KNVB-voorzitter houdt woord: sindsdien worden alle thuiswedstrijden van Oranje geopend door muziekkorpsen.

Europese wedstrijd voor
slagwerkers en blazers

De UGDA-Musikschule in Luxemburg houdt zondag 13 november in het conservatorium van de stad Luxemburg een internationale solistenwedstrijd voor
slagwerkers en muzikanten op grootkoper instrumenten. Het concours wordt gehouden in het kader van de 33e editie van het Luxemburger Jungsolistenwettbewerbes. Door de indeling in divisies staat deelname open voor zowel beginners
als gevorderde muzikanten tot 26 jaar. Informatie: www.ugda.lu.

Sw!ing-!nn maakt uitstapje
naar Gelderland

De zesde lichte muziekplay-in Sw!ng-!nn wordt voor het eerst buiten Drenthe gehouden.
Zaterdag 24 september leidt dirigente Sandra van Luijtelaar de play-in in het Gelderse
Ederveen. Het eendagsorkest speelt in een hafabra-samenstelling met ritmesectie en
wordt samengesteld uit amateurmuzikanten vanaf B-niveau.
Sandra van Luijtelaar studeerde hafabra-directie, maar specialiseerde zich bij Maino
Remmers, Johan Plomp, Maurice Luttikhuizen, Gert Buitenhuis, Jos Pommer, Joan
Reinders en Peter Kleine Schaars in de lichte muziek. Zij dirigeerde onder meer vrijwel
alle Nederlandse militaire orkesten en het Metropole Orkest.Tijdens Sw!ng-!nn 2016
gaat Van Luijtelaar aan de slag met composities van twee van haar leermeesters: Just
a Jazz Thing van Joan Reinders en Symfonie voor het Landschap van Maino Remmers.
De deelnemers kunnen vooraf al beschikken over de bladmuziek. De organisatie is in
handen van Buro Reprise. Informatie: www.swinginn.info.

Spelen met New Cool Collective

Meespelen met bigband New Cool Collective in het grootste orkest van Nederland? Dat kan! Tijdens het nieuwe Festival Bombarie van 23 tot en met 26 juni
in de Jaarbeurs in Utrecht zetten bekende Nederlandse artiesten een creatieve
uitdaging neer met een grote groep liefhebbers. Voor de sector blaasmuziek
daagt New Cool Collective muzikanten van harmonieën, fanfares, brassbands
en bigbands uit om op zaterdag 25 juni het grootste blaasorkest van Nederland
te vormen. Voor deze play-in zijn twee composities geschreven waarin alle
blaasinstrumenten aan bod komen. Deelnemers kunnen de stukken thuis alvast
instuderen. Op de festivaldag worden ze onder leiding van leden van New Cool
Collective in groepjes doorgespeeld. ’s Avonds volgt een optreden van alle muzikanten samen met New Cool Collective. Aanmelden kan via festivalbombarie.nl.

Nieuwe dirigent of
instructeur nodig?

Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van
vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers,
tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Klankwijzer belicht
bijzondere concerten

In de serie Concert van de maand belicht 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 tijdig naar: redactie@klankwijzer.nl.
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Favorieten voor ECWO
pakken flink uit
Acht harmonieorkesten uit de superklasse van de blaasmuziek, afkomstig uit
acht landen, strijden zaterdag 21 mei in Utrecht tijdens de eerste editie van het
European Championship for Wind Orchestras (ECWO) om de Europese titel. In
een drieluik stelt Klankwijzer de kandidaten aan u voor. In deze derde en laatste
aflevering de vertegenwoordigers van Nederland, België en Duitsland.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: LBO; FV MEDIA PRODUCTIES

Nog voordat de eerste noot klinkt, wordt in de
repetitielokalen het vuurtje al aardig opgestookt.
Over en weer bombarderen de deelnemers
elkaar tot de grote favoriet, terwijl ze zichzelf
proberen te verschuilen in een underdogpositie. ECWO 2016 leeft bij zowel muzikanten als

volgers. De nieuwe Europese titelstrijd staat al
meteen bij de eerste editie op de kaart als een
van de meest prestigieuze podia voor harmonieorkesten. Dat blijkt ook uit de spectaculaire
programma’s waarmee met name de titelkandidaten voor de dag komen.

In de lijstjes met kanshebbers komen we de
Koninklijke Harmonie van Thorn regelmatig
tegen op poleposition. Gelet op de reputatie en
rijke historie van het orkest is dat niet zo verwonderlijk. “Tja, dat is het spel”, berust dirigent
Norbert Nozy in de rol waarin zijn orkest wordt
gemanoeuvreerd. “Andere orkesten tot favoriet
bestempelen om achteraf te kunnen zeggen dat
ze de grote titelkandidaat geklopt hebben. Zo
probeert ieder zijn eigen verdiensten zo groot
mogelijk te maken.” Toch gaat de Nederlandse
kandidaat zijn favorietenrol niet uit de weg.
“Thorn neemt deze wedstrijd heel serieus. We
zijn ons er van bewust dat er samengestelde
orkesten zullen komen, die voor een belangrijk

Conferentie over
muziekeducatie
Vrijdag 20 mei vindt voorafgaande aan het
European Championship for Wind Orchestras
(ECWO) een internationale rondetafelconferentie
plaats. Het thema is muziekeducatie voor kinderen
op de basisschool. Vertegenwoordigers uit diverse
landen houden inleidingen en presentaties. Ook
wordt de nieuwe website Instrumental Library
gelanceerd. De conferentie is een samenwerking
tussen KNMO, ECWO en WASBE (World Association
for Symphonic Bands and Ensembles).
De Koninklijke Harmonie van Thorn repeteert voor ECWO.
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gezien hoe De Vriendenkrans uit Linne met een
kleinere bezetting en transparantere orkestklank de voorkeur kreeg boven Sint Michaël
van Thorn. Dat kan met de grote diversiteit in
orkestbezettingen tijdens ECWO ook gebeuren.
Je kunt de smaak van de jury niet inschatten.”

Norbert Nozy: “Thorn neemt deze wedstrijd heel serieus.”

deel bestaan uit professionele muzikanten. Ons
orkest bestaat voornamelijk uit amateurs. Het
handjevol professionals dat bij ons meespeelt, is
al vele jaren lid van het orkest. Maar als je meedoet aan een wedstrijd stel je je daarvoor open.”
Nozy vertelt dat De Bokken wel gewend zijn om
te spelen onder druk. “Naar het jaarlijkse gezamenlijk concert met de zustervereniging Sint
Michaël wordt ook ieder jaar uitgekeken. Ook
dat wordt met de nodige zorg voorbereid.”
De Koninklijke Harmonie van Thorn won in mei
2013 het eerste Open Europese kampioenschap
voor harmonieorkesten in Luxemburg. Hoewel
deze wedstrijd onder een andere organisatie viel,
zijn de Bokken op grond van deze prestatie uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen

koren: het Philips Philharmonisch Koor en het
Toonkunstkoor Roermond. In totaal betreden
een kleine 200 muzikanten en koorleden het
podium van TivoliVredenburg. Het tweede
keuzewerk is de 4e Symfonie van David Maslanka. Nozy: “Maslanka hebben we niet alleen
gekozen vanwege zijn artistiek inhoudelijke
kwaliteit, maar ook vanwege de hoge technische
moeilijkheidsgraad. Tijdens een concours geldt
het tonen van technische vaardigheden altijd
als een pluspunt. We hebben zijn 4e Symfonie
één keer eerder uitgevoerd. Met alle energie die
we daar als amateurorkest ingestoken hebben,
is het jammer als je zo’n werk maar één keer
kunt spelen. Daarom is het fijn dat we het nu
nog een keer kunnen uitvoeren. De technische
moeilijkheidsgraad van Daphnis et Chloé is op
de klarinetten na wat lager, maar de
uitvoering in de originele setting
met een grote koorbezetting is voor
een concours een extra toevoeging.”
Aan een voorspelling durft Nozy
zich niet te wagen. Behalve dat de
kracht van de meeste concurrenten
hem niet bekend is, vormt ook het
juryteam een onzekere factor. Naast
de Belgische componist Jan Van der
Roost nemen de Noorse Irene Anda
en de Britse Simone Rebello zitting in de jury.
De Nederlander Jan van den Eijnden is onafhankelijk juryvoorzitter. Nozy: “Behalve Jan Van
der Roost ken ik de juryleden wel van naam en
reputatie, maar niet van voorkeuren als jurylid.
Daar kun je dus geen rekening mee houden. We
hebben jaren geleden tijdens een mini-WMC

‘Je kunt de smaak
van de jury niet
inschatten’
tijdens ECWO2016. Het orkest pakt in Utrecht
uit met een grootschalige productie. Naast het
verplicht werk Cerebral Vortex van de Noorse
componist Øyvind Moe klinkt de door harmonieorkesten zelden uitgevoerde 2e Suite uit
Daphnis et Chloe van Maurice Ravel. Het concertwerk wordt uitgevoerd met twee gemengde

“Blijf goed letten op de dynamiek en nuancering”, waarschuwt dirigent Mark Prils zijn muzikanten. “Voor hier in het repetitielokaal is het
goed. Maar ik weet niet hoe dat straks in de grote
zaal van TivoliVredenburg uitpakt. Dat zijn nu
eenmaal van die onzekere factoren waarmee je te
maken hebt als je aan een concours deelneemt.”
Het is eind februari. We vallen binnen midden in
de repetitie van de Concertband Maasmechelen.
Een kleine drie maanden voor het eerste European Championship for Wind Orchestras zit de
Belgische vertegenwoordiger al helemaal in de
flow. In de concertzaal van de Academie voor
Muziek, Theater en Dans van Maasmechelen
werkt de hout- en slagwerkgroep deze zaterdag
tweeëneenhalf uur geconcentreerd aan de concourswerken voor ECWO. Het programma zit al
behoorlijk goed in de grondverf. Twaalf weken
resten er nog om de fijne laklaag aan te brengen. “Het begint al aardig bij elkaar te komen”,
concludeert Prils tevreden tijdens een lastige
passage in De Vuurvogel van Igor Stravinsky.
De Concertband Maasmechelen is het harmo-

Utrecht bruist van
de blaasmuziek
Let’s kick some brass! Onder dat moto organiseert
ZIMIHC rond het European Championship for
Wind Orchestras (ECWO) een randprogramma. Op
diverse locaties in de Domstad klinkt twee dagen
lang blaasmuziek.
Zaterdag 21 mei zijn er tussen 11.00 en 17.00 uur
optredens op de stadhuisbrug (met onder andere
Zuilens Fanfare Corps Utrecht en Harmonie Orkest
Vleuten), in park Lepelenburg (met Koninklijk Zeister
Harmonie Muziekgezelschap en Weathertown
Bigband) en op de Rabo Open Stage (met onder
meer de Koninklijke Brassband Utrecht en diverse
solisten). Tussen 12.00 en 16.30 uur maken Brassband Amersfoort en blaasorkest De Bluzzers een
muzikale rondtocht per boot over de Oudegracht.
Zondag 22 mei houdt Harmonie Orkest Vleuten tussen 9.30 en 17.00 uur een play-in voor
blaasmuzikanten en slagwerkers van 8-14 jaar in
buurthuis De Schakel in Vleuten. Amsterdam Brass
en Brassband Schoonhoven verzorgen om 16.00
uur een concert in TivoliVredenburg.
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nieorkest van de Academie Maasmechelen.
De bijna honderdkoppige bezetting bestaat
voornamelijk uit (oud-)leerlingen en docenten
van de muziekacademie. Ze treden regelmatig
op projectbasis samen als harmonieorkest op.
Zo toerde het orkest in 2011 vijftien dagen door
de Verenigde Staten, won de band in 2012 het
Certamen in Valencia (Spanje) en maakte
het gezelschap in 2014 een trip naar China.
Vorig jaar schreef de Concertband Maasmechelen het Vlamo Open Harmoniekampioenschap
op zijn naam door met 95,5 punten de Koninklijke Harmonie van Peer en het Frysk Harmony
Orkest te verslaan. Als bonus voor deze prestatie
viel de uitnodiging om de Belgische driekleur
te vertegenwoordigen tijdens ECWO2016
in de bus. “Geweldig om hieraan te mogen
deelnemen”, vertelt Mark Prils na afloop van de
repetitie. “De muzikanten weten niet wat hen
overkomt. Met de concertreizen naar Amerika
en China en de deelname aan het Certamen nog
vers in het geheugen is dit een volgend hoogtepunt in hun nog jonge loopbaan. Ze beseffen dat
deze kans niet elke keer voorbijkomt.” Concertband Maasmechelen beschikt over een uitgebreide bezetting. Alleen al het klarinetregister
telt 25 muzikanten, exclusief twee altklarinetten,
vier basklarinetten en een contrabasklarinet.
Alle muzikanten zijn via de academie opgeleid
om te spelen in kamermuziekensembles. De
meerwaarde van deze vorm van opleiding komt
in het grote orkest goed van pas. “Ja, ik mag wel
zeggen dat de boel hier wel draait”, concludeert
Mark Prils tevreden.

we staan. Daar zijn we heel realistisch in. We zijn
er echter op gebrand om zo goed mogelijk te
spelen. We kijken er echt naar uit.”
Concertband Maasmechelen is in Utrecht
als laatste aan de beurt. Het orkest speelt als
keuzeprogramma Malambo uit de suite Danza
Estancia van de Argentijnse componist Alberto
Ginastera, De Vuurvogel van Igor Stravinsky en
Traveler van David Maslanka. Prils: “We hebben

Ook het Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duitsland) komt tot de tanden gewapend
naar Utrecht. Het uit 95 professionals, docenten
en topamateurs bestaande orkest slaat ter voorbereiding op de wedstrijd drie dagen zijn tenten
op in Limburg. “Het LBO komt niet wekelijks bij
elkaar”, legt de Limburgse dirigent Björn Bus de
werkwijze van het orkest uit. “In de aanloop naar
ECWO staan er twee zogeheten Arbeidsphasen

‘De muzikanten beseffen
dat deze kans niet elke
keer voorbijkomt’
voor deze wedstrijd een evenwichtig programma
samengesteld. Niet alleen interessant voor de
muzikanten maar ook mooi voor het publiek
om naar te luisteren. Traveler van Maslanka is
naar mijn mening minstens zo mooi als zijn 4e
Symfonie.”

op het programma. Dan wordt van vrijdags tot
en met zondags gerepeteerd. Verder hebben
we twee voorbereidingsconcerten gepland en
ter afsluiting het oefenkamp in Limburg. We
draaien dus veel minder repetitie-uren dan de
meeste andere deelnemers. Daar staat tegenover

Toch willen de Belgisch-Limburgers zich niet
scharen in het rijtje van favorieten voor de
Europese titel. Daarvoor schat dirigent Mark
Prils met name de concurrentie uit Nederland,
Zwitserland en Duitsland hoger in. “We komen
weliswaar niet onbeslagen ten ijs, maar we zijn
er ons van bewust dat er orkesten aan de start
verschijnen met meer ervaring. We weten waar

Fikse korting voor
KNMO-leden
KNMO-leden ontvangen korting op de toegangsprijs
voor het European Championship for Wind Orchestras (ECWO) op zaterdag 21 mei in TivoliVredenburg
in Utrecht. De normale toegangsprijs aan de kassa
is 17,50 euro. KNMO-leden en muzikanten van de
deelnemende orkesten betalen 10,00 euro, mits de
kaarten in de voorverkoop zijn besteld. Dat kan via
de website van de KNMO: www.knmo.nl.
De Limburgse dirigent Björn Bus leidt het Landesblasorchester Baden-Württemberg.
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Programma van de
ECWO-deelnemers
De deelnemers aan het European Championship
for Wind Orchestras (ECWO) voeren naast het
verplicht werk Cerebral Vortex (Øyvind Moe) de
volgende werken uit.
Christiania Blåseensemble Oslo
(Noorwegen): Fanfare and Choral (Egil
Hovland); Azraeel Suite (Albert Schnelzer); In Brief
(Olav Berg); Variasjoner over en folketone fra
Valdres (Stig Nordhagen).
Eynsford Concert Band Kent (Engeland): Scarlet & Gold (Rob Wiffin); La Mezquita de
Córdoba (Julie Giroux); Perthshire Majesty (Samuel
R. Hazo); A Silent-Movie Suite (Martin Ellerby); Third
Symphony Op. 89 (IV Finale) (James Barnes).
The Danish Concert Band Brønshøj
(Denemarken): Dances from Crete (Adam
Dirigent Mark Prils van Concertband Maasmechelen.

Gorb); Hans Christian Andersen Suite (Søren
Hyldgaard).

dat het allemaal uitstekende muzikanten zijn die
de werken thuis al grondig instuderen. Ik kan
meteen aan de slag met de afwerking.”
Het LBO speelt als keuzewerken Bachseits,
eine Fantasie in 4 Sätzen für großes Blasorchester van de Duitse componist Johannes
Stert en Sinfonische Tänze, op. 45 van Sergei
Rachmaninov. “Een contrastrijk programma”, merkt Bus op. Met de compositie van
Stert presenteert het orkest een werk van een
exponent uit de eigen Duitse blaasmuziekcultuur. Het stuk is gebaseerd op motieven uit de
Chaconne in d-mol voor soloviool van Johann
Sebastian Bach. De Koninklijke harmonie
Sainte Cécile uit Eijsden won onder meer met

ECWO live op L1
Er gaat niets boven de sfeer en beleving van het
live bijwonen van de wedstrijd. Voor wie echter
niet in de gelegenheid is om naar Utrecht te gaan,
zendt de Limburgse regionale publieke omroep
L1 een belangrijk gedeelte van ECWO rechtstreeks via de radio uit. De uitzending begint om
14.00 uur met de optredens van de Koninklijke
Harmonie van Thorn, het Landesblasorchester
Baden-Württemberg (Duitsland), Civica Filarmonica di Lugano (Zwitserland) en de Concertband
Maasmechelen (België). De panelleden Jan
Cober en Alex Schillings bespreken de optredens.
Ook het galaconcert van de Koninklijke Militaire
Kapel ‘Johan Willem Friso’ met solist Olivier Patey
(Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam) is
live te beluisteren op L1.

deze compositie het Wereld Muziek Concours in 2013. “Als het enigszins kan, willen
we altijd graag onze eigen identiteit laten
horen. Helaas zijn er niet veel goede originele
werken van Duitse componisten beschikbaar.
Stert is daar een uitzondering op. Door met
gebruikmaking van moderne middelen een
werk te schrijven in de stijl van Bach heeft hij
iets heel moois weten te creëren.” Het LBO
speelt Sinfonische Tänze van Rachmaninov in
de nieuwe bewerking van Douglas McLain.
Bus: “Vanwege de tijdlimiet kunnen we helaas
alleen deel 1 en 3 uitvoeren. In het origineel
hebben de blazers een prominente rol. Daardoor leent deze muziek zich ontzettend goed
voor blaasorkest.”
Bus geldt als een van de meest talentvolle
dirigenten in de Limburgse blaasmuziek. De
deelname aan ECWO is zijn concoursdebuut
op het niveau van de Concertdivisie. In Limburg
hebben ze er een handje van om de kwaliteit
van een dirigent te meten aan de hand van de
concoursresultaten. Bus beseft dan ook dat vele
ogen op hem gericht zullen zijn. Die gedachte
brengt hem echter niet van zijn stuk. “Als je
in Limburg bent opgegroeid, achtervolgt dit
verschijnsel je tijdens je hele carrière. Ik vind het
eerlijk gezegd grote kul. Dat je in de tussentijd
bezig bent met dingen die artistiek gezien op
een vele hoger plan liggen en uitgenodigd wordt
voor gastdirecties bij vooraanstaande orkesten
in binnen- en buitenland, heeft niemand in de
gaten. Het is een typisch verschijnsel uit de
Limburgse amateursector.”
Het LBO is er trots op om Duitsland te mogen

Jazeps Medins Riga Music Secondary
Riga (Letland): School’s Symphonic Wind
Band Fantasy Variations (James Barnes); La Gazza
Ladra (overture) (Gioacchino Rossini, arr. Franco
Cesarini); Godzilla Eats Las Vegas (Eric Whitacre).
Koninklijke Harmonie van Thorn (Nederland): Symphony No. 4 (David Maslanka);
Daphnis et Chloë (Maurice Ravel, arr. Norbert Nozy).
Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duitsland): Bachseits (Johannes
Stert); Symphonic Dances o. 45 (S. Rachmaninow,
arr. Douglas McLain).
Civica Filarmonica di Lugano (Zwitserland): Overture to Candide (Leonard
Bernstein, arr. C. Grundman); Symphony # 1 The
Archangels Op. 50 (Franco Cesarini).
Concertband Maasmechelen (België): Traveler (David Maslanka); Vetrate di Chiesa
( 2. San Michele Arcangelo) (Ottorino Respighi);
L’Oiseau de Feu (Igor Strawinsky).

vertegenwoordigen in Utrecht. Bus hoopt
tevens van de gelegenheid gebruik te maken
om af te rekenen met de vooroordelen over de
Duitse blaasmuziek. “Het is geweldig om in zo’n
mooie zaal zo’n prachtig programma te mogen
spelen. Fijn is ook dat we namens Duitsland op
dit internationale podium mogen acteren. Veel
mensen denken nog steeds dat de blaasmuziek
in Duitsland vijftig jaar achterloopt. Dat is echter
al lang achterhaald. We willen laten horen dat de
blaasmuziek in Duitsland flink in ontwikkeling
is. Er gebeuren daar dingen waar we in Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen.”
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SHOW MARS PERCUSSIE NIEUWS

Ode aan slachtoffers
van Herculesramp
Op 15 juli 1996 komt een groot aantal leden van het Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht (FKKL) om het leven bij de ramp met de C-130 Hercules op vliegbasis Eindhoven. Twintig jaar later wijdt het slagwerkensemble van het Helmonds
Muziek Corps een concert-/concoursprogramma aan de ramp.
TEKST: ONZE REDACTIE

De muzikale ode aan de slachtoffers van de Herculesramp omvat een aantal bijzondere composities. Zo schreef Etienne Houben speciaal voor dit
project het werk Na Dato. Het is een verklanking
van de getuigenissen en gevoelens van overlevenden en nabestaanden direct na de ramp en de
jaren daarna. Het werk opent met het Mineurslied,
de regimentsmars van het FKKL. Het opgewekte karakter van het stuk wordt plotseling ruw
onderbroken als het nieuws van de ramp bekend
wordt. Na Dato schetst verder hoe de nabestaanden de dagen na de ramp in een roes beleven en
hoe ze jaren na de ramp het dagelijks leven weer
proberen op te pakken. Het slotdeel omschrijft de
verbondenheid tussen de naasten en overlevenden tijdens de jaarlijkse herdenking.
Ook de compositie 15 van de hand van Vincent
Houdijk is een werk met een verhaal. Vincent
verloor bij de ramp zijn oudere broer en grote
inspiratiebron Ashley. Hij was toen zelf 15 jaar
en was 8 maanden voor de dood van zijn broer
begonnen met slagwerkles. Net als zijn broer
besloot hij zijn leven te wijden aan de muziek.
Zijn compositie symboliseert Ashley’s leven vol
energie, liefde, muziek en passie. Voor Vincent is
muziek de beste manier om de liefde en herinneringen aan zijn broer uit te drukken.
Rob van der Sommen, dirigent van het slagwerkensemble van het Helmonds Muziek Corps,
arrangeerde Somewhere uit de West Side Story

van Leonard Bernstein. Het is een van de laatste
stukken die het FKKL speelde tijdens de taptoe
in Modena (Italië), waar het vliegtuig was opgestegen. In dit arrangement voor slagwerkensemble is de hoofdrol weggelegd voor de bugel, zoals
dat destijds ook in Modena het geval was. Het
werk wordt tijdens de jaarlijkse herdenking nog
steeds uitgevoerd.
Het herdenkingsconcert gaat zaterdag 18 juni

in de Scalazaal in Helmond in première. Tijdens
deze uitvoering is Vincent Houdijk gastsolist.
Op 25 september, 9 oktober en 5 november zijn
er uitvoeringen in Helmond, Beek en Donk en
Lieshout. Op 20 november nemen de Helmondse slagwerkers met dit programma deel aan het
concours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in Heel. Informatie: www.helmondsmuziekcorps.nl.
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KNMO pakt
repertoirebeleid aan
Verbetering van de kwaliteit van composities, tegenwicht bieden aan de
veramerikanisering van de blaasmuziek en uitbreiding van het repertoire voor
met name fanfareorkesten. Dat zijn de speerpunten van het repertoirebeleid
waar de KNMO de komende jaren samen met andere belangenorganisaties
uit de amateurblaasmuziek haar tanden inzet. Ultieme ambitie is om op termijn
een kwart miljoen euro aan fondsen te werven voor repertoirevernieuwing voor
met name de lagere divisies.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

KNMO-vicevoorzitter Toon Peerboom presenteert de notitie Repertoirebeleid.
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De markt voor bladmuziek slaat steeds verder door
naar de commerciële kant. Uitgevers pompen hun
componisten vol met richtlijnen. Inspiratie en
creativiteit moeten wijken voor zakelijke belangen.
Steeds meer werken worden geschreven aan de
hand van een vast omkaderd format. Een compositie moet hitgevoelig zijn, na één repetitie al
lekker in de oren klinken. Fanfare of harmonie? Het
maakt niet uit, het wordt allemaal als één pot nat
beschouwd. Noem het veramerikanisering, noem
het geformatteerde muziek. Het is hoe dan ook een
trend die steeds meer dirigenten en muzikanten
tegen de borst stoot.
Om de kwaliteit van het repertoire voor harmonieën, fanfares en brassbands naar een hoger niveau
te tillen, heeft een werkgroep bestaande uit inhoudelijke experts en bestuurders de notitie Repertoirebeleid samengesteld. Het beleidsstuk beschrijft
het kader waarbinnen de selectiecommissies van
het Repertoire Informatiecentrum (RIC) voortaan
te werk gaan bij het selecteren van de repertoria
voor concoursen en de verplichte werken voor
kampioenschappen en festivals. De notitie zal ook
gehanteerd worden bij het verstrekken van compositieopdrachten door de KNMO en partnerorganisaties. Het stuk biedt tevens dirigenten handvatten
bij de samenstelling van concert- en concoursprogramma’s voor hun eigen orkesten.
De KNMO wil met de notitie Repertoirebeleid op
de eerste plaats bereiken dat blaasorkesten kwalitatief goed repertoire kunnen spelen. Om te kunnen
toetsen wat een goede en wat een minder goede
compositie is, is een aantal criteria vastgesteld op
basis waarvan de compositorische kwaliteit van
een werk kan worden beoordeeld. Aspecten die
bij deze toetsing onder de loep worden gelegd zijn
vorm/spanningsboog, gebruik van thematiek/
motieven, frasering, harmonisch verloop, melodieverloop, ritme, harmonisch ritme, instrumentatie
en eenheid van speelniveau. De beoordelingscriteria worden door de keuzecommissies van het RIC
gehanteerd bij de selectie van composities voor
opname in het repertorium. Maar ook individuele dirigenten kunnen de criteria gebruiken als
hulpmiddel bij het samenstellen van adequate
concert- en concoursprogramma’s. Ook dienen de
criteria als richtlijn bij het verstrekken van compositieopdrachten en als basis om het bestaande
repertoire tegen het licht te houden. “We willen
hiermee vooral een kader scheppen waarbinnen de selectiecommissies van het RIC kunnen
werken”, legde Toon Peerboom (vicevoorzitter van
de KNMO) uit bij de presentatie van de notitie tijdens de gezamenlijke bijeenkomst na de algemene

ledenvergaderingen van de KNMO en de Bond
van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), in
Oosterbeek. “Het gaat erom dat we duidelijkheid
en transparantie willen creëren over de criteria
waarop de selecties voor repertoria en verplichte
werken plaatsvinden.”
De KNMO wil met het Repertoirebeleid tevens de
veramerikanisering van de blaasmuziek te lijf gaan.
Volgens de bond staat deze trend de instandhouding en verdere ontwikkeling van het Europese
repertoire in de weg. De Europese blaasmuziek
kent van oudsher een symfonisch georiënteerde
manier van orkestreren en instrumenteren. Deze
werkwijze dreigt te verdwijnen. Uit commercieel
oogpunt wordt steeds meer op een universele manier gecomponeerd. Ook wordt er weinig verschil
gemaakt tussen componeren voor harmonie of
fanfare. Daardoor komen met name de typische
eigenschappen van het fanfareorkest onvoldoende
uit de verf. De KNMO vindt dat de Europese wijze
van componeren moet worden gestimuleerd.

Onder meer door bij het verstrekken van compositieopdrachten en de selectie van werken te letten
op de wijze van componeren. Ook jonge componisten in opleiding en hafabra-directiestudenten
moeten overtuigd worden van het belang van
Europees georiënteerde composities. Peerboom:
“We willen het spelen van Amerikaanse werken
niet aan banden leggen. Waar het om gaat is dat
repertoire dat vanuit de Europese zienswijze van
componeren tot stand is gekomen beschikbaar
blijft en zich verder kan ontwikkelen.”
De beleidsnotitie haakt ook in op het steeds nijpender tekort aan fanfarewerken. De markt voor
fanfaremuziek is beperkt. Voor grote uitgevers is
de fanfare met zijn beperkte afzetmogelijkheden
zakelijk gezien niet interessant. Met als gevolg dat
er steeds minder composities voor deze sectie
op de markt verschijnen. Het gebrek aan fanfaremuziek wordt in de praktijk een steeds groter
probleem. Bezorgde bestuurders van muziekverenigingen benaderen de redactie van Klankwijzer
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Fanfare

“Prins Hendrik”

Opgericht op 1 november 1904
Lid van de Koninklijke
Nederlandse Federatie
van Muziekverenigingen
KvK inschrijfnummer 40157137
Rabobank NL71 RABO 0326 0668 96
Dirigent: vacant
www.fanfareprinshendrikaalst.nl

FANFARE PRINS HENDRIK AALST (GLD)

ZOEKT OP KORTE TERMIJN EEN DIRIGENT (M/V)
Voor haar fanfare en jeugdorkest.
Wij zoeken een dirigent die ons orkest wekelijks inspireert en motiveert
om het beste uit zichzelf te halen. Een dirigent die door zijn/haar enthousiasme en vakkundigheid de vereniging helpt verder te bloeien en te
groeien. Wij verwachten van de kandidaat dat deze in het bezit is van het
diploma HaFaBra-directie.
Fanfare Prins Hendrik is een fanfare uitkomend in de 2e divisie met leden
uit (de omgeving van) Aalst. De wekelijkse repetitieavond is op dinsdag.
Het jeugdorkest repeteert van 18.30 uur tot 19.15 uur en de fanfare van
19.30 uur tot 22.00 uur.
(Maximaal) twee proefdirecties maken deel uit van de selectieprocedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
selectiecommissie, dhr. M. van Wijk, telefoonnummer 06-43127500 of
bekijk het gehele functieprofiel op de website van de fanfare.

©BCM

Een motivatie met uw CV kan per e-mail tot uiterlijk 24 april 2016
gestuurd worden naar: fanfareprinshendrik@hotmail.com of via de
website www.fanfareprinshendrikaalst.nl

de tafel gaan om voor deze vernieuwings- en
kwaliteitsslag financiële middelen beschikbaar te
stellen. De KNMO gaat zich verder inzetten voor
de inrichting van een conservatoriumopleiding
voor componisten met blaasmuziek als speerpunt. Ook pleit de KNMO voor de invoering van
een bijvak ‘Basisprincipes van het componeren’
voor directiestudenten hafabra.

Bestuurders en dirigenten luisteren aandachtig naar de presentatie van de nota Repertoirebeleid.

zelfs om dit thema onder de aandacht te brengen.
“Bij gebrek aan fanfaremuziek hebben we voor ons
opleidingsorkest onlangs noodgedwongen twee
stukken voor harmoniebezettingen besteld”, liet
een lezer ons weten. “De houtpartijen hebben we
zelf maar bewerkt voor de saxofoons en bugels.”

belangrijk deel is toe te schrijven aan bezettingsproblemen. Orkesten gaan niet meer op concours
omdat ze eenvoudigweg de bezetting niet hebben
om de concourswerken te kunnen uitvoeren. De
KNMO wil met name voor orkesten in de lagere
divisies aangepaste arrangementen en orkestraties

‘De positie van Nederlandse
componisten wordt versterkt
als hun muziek daadwerkelijk
wordt uitgevoerd’
De KNMO wil verder het spelen van werken van
Nederlandse componisten bevorderen. Zij zijn de
dragers van de Nederlandse blaasmuziekcultuur.
Peerboom: “Het motto is niet: ‘eigen componisten
eerst’. In tegendeel, zou ik haast willen zeggen. Laat
ons vooral gebruik maken van de kleurrijke contrasten die de blaasmuziek uit andere culturen ons
te bieden heeft. Nederlandse componisten zorgen
echter voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van onze eigen blaasmuziekcultuur. Hun
positie wordt versterkt als hun muziek daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat gebeurt nu te weinig.”
De notitie Repertoirebeleid komt tevens tegemoet
aan de problematiek rond de krimpende bezettingen. Uit onderzoek is gebleken dat de teruggang in het aantal concoursdeelnemers voor een

ontwikkelen. Door het aanbieden van zogeheten à
défaut-oplossingen (à défaut = bij gebrek aan) kunnen werken op een eenvoudige manier afgestemd
worden op de beschikbare bezetting.
Voor het realiseren van de doelen van het Repertoirebeleid heeft de KNMO een groot aantal
actiepunten geformuleerd. Deze worden de
komende jaren in fases uitgevoerd. Het meest in
het oog springende plan is om op de langere termijn gedurende een periode van vijf jaar voor de
tweede tot en met de vijfde divisie ieder jaar één
compositieopdracht te verstrekken voor alle drie
hafabra-secties. Hiermee is een totaal bedrag van
circa 250.000 euro gemoeid. KNMO, BvOI en
RIC willen met diverse fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap om

Een greep uit de overige actiepunten:
• Organiseren van workshops over samenstelling
repertoria, verplichte werken en compositieopdrachten en coaching bij repertoireselectie.
• Samenstelling van een aantal typische voorbeelden van goede composities en orkestraties.
• Uitbreiding van de huidige repertoriumlijst
met een aanduiding voor composities van Nederlandse componisten en werken die speciale
aandacht verdienen.
• Nieuwe werken worden in de repertoriumlijsten als eerste vermeld.
• Screening van het huidige repertorium aan de
hand van de uitgewerkte beoordelingscriteria
voor compositorische kwaliteiten.
• Ontwikkeling van een structuur voor het
verstrekken van compositieopdrachten met de
criteria van het Repertoirebeleid (bestrijding
veramerikanisering, het belang van Nederlandse composities, nieuw repertoire voor
fanfareorkest) als speerpunten.
• Invoering van speciale prijzen voor deelnemers
aan concertconcoursen, zoals prijzen voor
de beste programmakeuze en voor de beste
uitvoering van Nederlandse composities.
• Aandacht voor het belang van repertoire,
repertoireselectie en de kwaliteitscriteria in
bestaande opleidingen voor dirigenten, maar
ook in workshops voor bestuurders en repertoirecommissies.
• Opzetten van componistenbank (contact-/
databank) met informatie over jonge Nederlandse componisten en hun werk met als doel
om jonge componisten meer mogelijkheden te
geven om hun werk te promoten.

Werkgroep
Repertoirebeleid
De notitie Repertoirebeleid is tot stand gekomen
in een werkgroep bestaande uit de inhoudelijke
experts Ed de Boer, Joop Boerstoel, Rob Goorhuis
en Alex Schillings en de bestuurders Bert Aalders
(RIC), Johan Jansen (KNMO), Wout Ligterink
(Musidesk Rijnbrink) en Toon Peerboom (KNMO).
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Winds-competitie CGN:
ei van Columbus
Bij de eerste wedstrijd in Wijchen zag het er allemaal nog wat onwennig en
stug uit. Maar zes weken later zetten de vier Indoor Winds-kandidaten tijdens de
finale in het Topsportcentrum Almere een alleszins acceptabele show op de mat.
Blazers leren snel tijdens de wintercompetitie van Color Guard Nederland (CGN).
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES
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“Dit is zonder meer een verrijking voor de
leden”, zegt Ronald Venderbos, muzikaal leider
van Jubal Indoor Music Ensemble. “Voor het
publiek lijkt het alsof het hetzelfde is als het
taptoe- of zomerprogramma. Maar dat is niet
zo. In het zomerprogramma wordt de aandacht
veel meer verdeeld over de slagwerkers en de
color guards. Bij Indoor Wind ligt de nadruk
op de blazers. Muzikaal wordt veel meer van
hen gevraagd.”

Het CGN-wintercircuit is aanvankelijk opgezet
voor color guards. Met de opzet van een Indoor
Percussion-competitie sloeg de vonk ook over
op de slagwerkers. Vorig jaar introduceerde
CGN gelijktijdig met de wereldbond WGI een
Winds-divisie. Concordia Zevenhuizen beet het
spits af. En als een schaap over de dam is, volgen
er meer. Dit jaar komen vier kandidaten in de
nieuwe blazerssectie aan de start. De blazerssectie van Jubal presenteert de show Life

is incredible. Onderwerpen zoals het ontdekken
van je krachten, samen optrekken, teleurstellingen verwerken en krachten bundelen worden
muzikaal en visueel uitgebeeld.
De muziek van de hand van Michael Giacchino
is afkomstig uit de Amerikaanse computeranimatiefilm The Incredibles uit 2004. “We doen
hier op de eerste plaats aan mee voor de verdere
ontwikkeling van de leden”, vervolgt Venderbos.
“We hebben dit programma in een vrij kort
19
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tijdsbestek ingestudeerd. De ervaring van dat
snelle leren nemen de muzikanten mee naar de
voorbereidingen op het zomerprogramma. Ik
kan andere verenigingen alleen maar aanbevelen
om ook hieraan deel te nemen. Het is voor de
muzikanten een ervaring waar ze veel van leren.”
20

Indoor Winds biedt ook kleinere verenigingen
nieuwe kansen. Dat bewijst het verhaal van
Showband 75 uit Leidschendam. Voor het eerst
sinds vele jaren krijgt de band de mogelijkheid
om weer eens aan de wedstrijdsfeer te snuffelen. “Met tien blazers en vier slagwerkers is het
altijd lastig om aan optredens te komen en is
de groep te klein om aan wedstrijden deel te
nemen”, legt muzikaal leider Xander van der
Ploeg uit. “Het is inmiddels al acht jaar geleden
dat Showband 75 aan een contest heeft meegedaan. Indoor Winds is een fantastisch podium
om de draad weer op te pakken.”
Met klassiekers zoals New York, New York,
Manhattan Skyline en Empire State of Mind
neemt Showband 75 het publiek mee op een trip
door New York, de stad met zijn vele gezichten.
Van der Ploeg: “Het was aanvankelijk lastig om
de groep weer in een wedstrijdmodus te krijgen.
Als je hieraan meedoet, wil je ook zo goed
mogelijk presteren. Maar na enkele weken was
het duidelijk dat het zou gaan lukken om een
respectabel product op de vloer te krijgen. Dat
ging weliswaar met vallen en opstaan. Maar het is

een mooie ervaring om de groep en het product
muzikaal en showtechnisch te zien groeien.”
Volgens Van der Ploeg heeft deelname aan
Indoor Winds de band geen windeieren gelegd.
“Er is een duidelijk doel waar je met z’n allen
naar toewerkt. Dat zorgt ook voor een hechtere
band, vooral richting het einde van het traject.
Daarnaast speel je je als vereniging ook weer
in de kijker, wat wellicht weer resulteert in
andere optredens.” Van der Ploeg vertelt dat een
aantal leden in het begin sceptisch was over het
avontuur. Achteraf kijken de muzikanten met
voldoening terug op het hele traject. “Toen de
contests eenmaal begonnen, nam het vertrouwen
en vooral het plezier toe. Je ziet nu hier in Almere dat iedereen met een enorm goed gevoel van
het veld komt en dat de ontlading bij sommigen
groot is. Punten en ranking vinden we eigenlijk
niet zo belangrijk. We kijken terug op een leerzame periode. Deelname in 2017 is ook zeker weer
een optie.”
Ook Roelf Postma, muzikaal leider van Con
Spirito uit Joure, vindt de inrichting van een
Winds-competitie een uitstekende zet van

CGN. “Je ziet in de totale hafabrasector een
afname aan belangstelling. Orkesten worden
kleiner. Ook showorkesten met blaasinstrumenten krijgen het steeds moeilijker om
genoeg leden voor een zomershow bijeen te
krijgen. De Winds-competitie vult dit hiaat
enigszins op. Kleinere showkorpsen met
blaasinstrumenten kunnen nu in de winterperiode feedback krijgen van een professionele
jury. In de zomer kunnen ze zich dan meer
richten op streetparades en taptoes.” Con
Spirito debuteert in het wintercircuit met de
show Sky full of Stars. Op de tonen van Mars
uit de suite The Planets van Gustav Holst,
Moondance van Van Morrison, een ballad van
de Amerikaanse rockband Evanescence en Sky
full of Stars van Coldplay maakt het korps een
reis door het heelal. Ook bestuurslid Hendri
Hogeling vindt dat Indoor Winds het ei van
Columbus is voor kleinere korpsen. “We
vinden het belangrijk om naast optredens ook
een wedstrijdelement te hebben in het seizoen.
Afgelopen jaren hebben we meegedaan aan
de competitie van Drum Corps Nederland.
Doordat de groep kleiner werd, moesten we

iets anders bedenken. De Winds-competitie
van CGN is een prima alternatief. Omdat de leden het liefst ‘in de wei’ lopen was het wel een
uitdaging om iedereen te overtuigen van de
mogelijkheden binnen deze nieuwe competitie. Maar ook de kortere speeltijd, 4-7 minuten
in plaats van 10-13 minuten, past perfect bij
onze vereniging. Met de beschikbare repetitietijd hebben we een mooi product kunnen
neerzetten.”
Rob Balfoort zit voor het eerst tijdens Indoor
Winds achter de jurytafel. Ook hij is positief
over het nieuwe wedstrijdonderdeel. Doordat
de competitie zo is ingericht dat de deelnemers
via regionale voorronden toewerken naar een
finale komt zijn rol als jurylid goed uit de verf.
Ook de manier van jureren spreekt hem erg
aan. CGN werkt met moderne technieken.
Juryleden spreken hun opmerkingen in op een
tablet. Via een app kunnen de deelnemers onmiddellijk na hun optreden de jurycommentaren beluisteren. Balfoort: “Als jurylid kun je de
deelnemers als het ware begeleiden in de verdere ontwikkeling van het showproduct en de

uitvoering ervan. De nabesprekingen zijn heel
aangenaam en to the point. Hierdoor kun je als
jury een korps veel adviezen en verbeterpunten
meegeven. Mooi is dat als je ze twee weken later
weer ziet er met die input daadwerkelijk iets
gedaan is. Korpsen en dus ook de individuele
muzikant worden hier zeker beter van.” Het
jurylid zag gedurende de competitie een stijgende lijn. Hij vindt de wintercompetitie voor
blaasensembles een prima initiatief. “Enkele
deelnemers waren tijdens de eerste contest nog
wat onwennig. Gaandeweg het proces ontstonden echter fraaie showproducten waar ik met
heel veel plezier naar gekeken en geluisterd
heb. In deze opzet kunnen ook korpsen met
een kleinere of iets beperktere bezetting goed
meedoen. Als ze uiteindelijk hier tijdens de
finals kunnen optreden in deze fraaie hal met
veel enthousiast publiek geeft dat de vereniging
ongetwijfeld een positieve boost.”

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.
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Nij Libben: een begrip
in Witmarsum
Bij vrijwel alle dorpsactiviteiten is muziekvereniging Nij Libben van de partij. De
fanfare vervult daarmee al vijftig jaar een belangrijke sociale functie in Witmarsum.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING NIJ LIBBEN

Een fusie tussen een algemene en een christelijke muziekvereniging heeft nogal wat voeten
in aarde. Zeker in 1966 toen de leden van de
algemene muziekvereniging Frisia en de christelijke muziekvereniging Oranje besloten als
muziekvereniging Nij Libben (Nieuw Leven)
hun krachten te bundelen. Om mogelijke
discussies al bij voorbaat in de kiem te smoren,
werd vooraf een aantal heikele punten statutair
in beton gegoten. Zo vermeldt artikel 2b van de
statuten dat de vereniging aansluiting zoekt bij
de toenmalige bond van christelijke harmonieen fanfareorkesten. Artikel 2c schrijft voor dat
repetitieavonden beginnen en eindigen met
koraalmuziek. En artikel 2d sluit uit dat de
vereniging op zondagen als zodanig optreedt.
Inmiddels zijn de scherpe kantjes er wel een
beetje van af. Toch wordt van de traditie om
iedere repetitie te beginnen en te eindigen
met een koraal ook vijftig jaar na de oprichting
nog niet afgeweken.
Muziekvereniging Nij Libben bestaat uit 35
muzikanten van alle leeftijden en komt uit in de
vierde divisie. “Onze missie is om een muziekvereniging te zijn die jong en oud de gelegenheid
wil bieden muziek te maken in een prettige en
ontspannen sfeer. Het muzikaal niveau moet
passen bij de ambities van de leden en dirigent
en tevens aansluiten bij de behoeften van de
dorpsgemeenschap in Witmarsum”, legt het bestuur uit. Ook wil de fanfare een belangrijke sociale functie vervullen in de dorpsgemeenschap
van Witmarsum. Dat gebeurt door het geven van
concerten en het muzikaal omlijsten van dorpsfestiviteiten. Samenwerking met andere verenigingen staat daarbij hoog in het vaandel. “Zoals
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een dorpsorkest betaamt, werken we graag mee
aan de vele activiteiten in ons dorp. We zorgen
voor muzikale klanken tijdens de vrijmarkt op
Koningsdag, bij de Merke, het straatkaatsen en
de zwemvierdaagse. Ook zijn we van de partij bij
huldigingen van een kaatspartuur of voetbalelftal. Andere jaarlijks terugkerende activiteiten
zijn de dodenherdenking, Sint Maarten, de
intocht van Sint Nicolaas en het kerstconcert in
de Koepelkerk.” De donateurs- en locatieconcerten genieten inmiddels brede bekendheid. In
kleinere samenstellingen werkt het orkest mee
aan activiteiten op de basisscholen en in de kerk.
Nij Libben gaat de uitdaging om aan concoursen
deel te nemen niet uit de weg. Sinds 1968 nam
de fanfare van Witmarsum zestien keer deel aan

het bondsconcours. In 2010 sleepte het orkest
tijdens het Gouden Spiker Festival de Gouden
Spiker Trofee in de wacht. Ook deelname aan de
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen
(ONFK) en activiteiten van FeMuZa (Federatie
van Muziek- en Zangverenigingen in Súdwest
Fryslân) komen regelmatig terug. Rond het
vijftigjarig jubileum staan diverse festiviteiten
gepland. Na een reünie eerder deze maand,
staat zondag 3 juli een festival voor jeugdorkesten uit de gemeente Súdwest Fryslân op het
programma. In september volgt een feestelijk
studieweekend voor alle leden. Het gouden
jubileumjaar wordt afgesloten met een galaconcert met medewerking van hoorniste Petra
Botma-Zijlstra.

BLAASMUZIEK BIGBAND

Twintig bands op
Nationale Big Band Dag
De International Big Band Competition (IBBC) in Hoofddorp, onderdeel van het
jaarlijkse Corendon Meer Jazz Festival, is uitgegroeid tot een volwassen concours
met deelname van bigbands uit binnen- en buitenland. De IBBC bestaat twintig
jaar en pakt daarom flink uit. In plaats van vijftien bands komen dit jaar verdeeld
over vier podia twintig bands in actie. Als klap op de vuurpijl bombardeert Meer
Jazz zaterdag 4 juni tot Nationale Big Band Dag.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: TON HOFSTRA FOTOGRAFIE

Prijswinnaars van de IBBC 2015.

Pytrik Rot kijkt al uit naar zaterdag 4 juni. “25
gratis toegankelijke bigbandconcerten op één
dag tussen 12.00 en 23.00 uur. Daar wil je toch
bij zijn?”, roept de voorzitter van de IBBC-commissie enthousiast. De voorselectie alleen al
was volgens Rot een megaklus. “Er waren zestig
aanmeldingen, terwijl er maar plek is voor
twintig bigbands. Vijf in de topklasse, vijftien in
de eerste klasse. En het muzikale peil van de vele
orkesten was hoog. Dat zegt ook iets over het
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stijgende niveau van bigbands in zijn algemeenheid. Mooi is ook dat de belangstelling vanuit
het buitenland zo groot is. Vorig jaar waren er
bands uit Polen, Duitsland, België en uit Tsjechië. Dit jaar is de verhouding: zestig procent uit
Nederland, veertig procent uit het buitenland. Er
was belangstelling uit maar liefst zeven landen.”
Wat Pytrik en zijn collega-organisatoren ook
opvalt, is dat bigbands steeds meer uiteenlopende

muziekgenres voor het voetlicht brengen. “Je
hoort allerlei stijlen. Van jazz, latin en flamenco tot
experimenteel. Wat dat betreft merk je dat de formaties vaker zijwegen bewandelen. Dus naast het
traditionele bigbandrepertoire. Een goede ontwikkeling. De bigbands zijn duidelijk in beweging.”
Pytrik is tevreden over de hoge deelname van
jongeren in de diverse bigbands. “Vroeger dachten
we nog aan een soort aparte jeugdcompetitie,
maar dat is inmiddels overbodig. Er zitten zulke

goede jeugdbigbands tussen; die kunnen met
gemak in de reguliere competitie meedoen. Dus
dat hebben we losgelaten.” Om de bigbands tijdens
IBBC te beoordelen, werkt de organisatie elk jaar
met een vakkundige jury. De achtkoppige jury van
deze editie bestaat uit Scott Hamilton (voorzitter),
Johan Plomp, Jarmo Hoogendijk, Rob Horsting,
Ack van Rooyen, Rob van Bavel, Haye Jellema en
Tineke Postma.
Kenmerkend voor de IBBC en Meer Jazz is de
inzet van veel vrijwilligers. Verder dragen vele
sponsoren Meer Jazz een warm hart toe en krijgt
de organisatie subsidie. “Dat heeft vele voordelen.
Het festival, en de IBBC dus ook, is gratis toegankelijk.” Voor de winnaars is er een flinke prijzenpot
van circa 12.500 euro te verdelen. Ondanks dit
prijzengeld weet de organisatie dat de bands niet
voor het geld alleen meedoen. “Je merkt dat de
bigbands en de individuele muzikanten het vooral
voor de eer en de sfeer doen. Meedoen, erbij zijn,
van elkaars muziek genieten en inspiratie opdoen
zijn de belangrijkste drijfveren hebben we de
afgelopen 19 jaar gemerkt”, benadrukt Pytrik die
overigens zelf ook muzikant is. “Ik ben als gitarist
actief in uiteenlopende groepen, laverend tussen
pop, rock en jazz. Meer Jazz vond ik al jaren een
gaaf festival. Ik keek eerst over de schouders mee
met Axel van Luijk die zich jarenlang heeft ingezet
voor het bigbandconcours. In 2012 heb ik de
voorzittershamer van hem overgenomen. Axel is
nog steeds actief.”
Het bigbandfestival is geen ‘inside’ feestje voor
alleen bigbandliefhebbers, haalt Pytrik verder

Jeugdbigbands kunnen met gemak meedoen aan de reguliere competitie.

aan. “Naast het festival is er in Het Cultuurgebouw
en op het Raadhuisplein een uitgebreide markt.
Hier kunnen liefhebbers hun hart ophalen op
het gebied van blaasmuziek, instrumenten en
bladmuziek. Hiermee willen we ook blazers uit de
hafabrawereld prikkelen om langs te komen. Het
is immers de Nationale Big Band Dag.” Bovendien
zijn er diverse workshops. Zo is er een workshop
speciaal voor trombonisten onder leiding van
stertrombonist Bert Boeren en is er een workshop
‘drums and vibes’ door vibrafonist en slagwerker
Frits Landesbergen. Kortom, er is van alles te doen
op zaterdag 4 juni, maar ook op de andere dagen
tijdens Meer Jazz.
De geschiedenis van de IBBC in vogelvlucht. In
1997, het Meer Jazz Festival ging toen zijn derde
jaar in, werd in Hoofddorp voor het eerst een

bigbandconcours gehouden. Het Holland Casino
Nationaal Big Band Concours was een feit mede
dankzij de subsidie van Holland Casino. Paul
Pilgram, Wob Moser en Axel van Luijk waren, naast
Alex de Leeuw en Hans Esman, de organisatoren
van het eerste uur. Er speelden toen zes bands mee
en de Amstel Bigband uit Amsterdam werd winnaar van deze eerste editie. De gemeente Haarlemmermeer was zo enthousiast over het festival dat er
in 1998 een substantiële subsidie werd toegekend.
Drie jaar lang werd de competitie gehouden onder
de naam Haarlemmermeer Nationaal Big Band
Concours. Vanaf 1999 versterkte Cees Rot de
commissie. De competitie werd zowel kwalitatief
als kwantitatief steeds verder uitgebreid. Zo was het
prijzengeld in 2000 nog 19.000 gulden en namen
er acht bigbands deel. Als Nationaal Big Band
Concours groeide het evenement in 2001 tot twaalf
deelnemende bands en in 2006 tot maar liefst
achttien deelnemende bands. Om tot een eerlijke
en transparante verdeling van prijzen te komen is
toen tevens opdeling in een eerste klasse en een
topklasse geïntroduceerd.

International Big Band Competition: zaterdag 4
juni, 12.00 uur, Het Cultuurgebouw Hoofddorp.
Deelnemers (onder voorbehoud): Topklasse: Berlin
Jazz Composers Orchestra, Big Swingin’ Group,
JJO NRW (alle Duitsland); Jazzisfaction Big Band
(België); Prague JJ Conservatory JO (Tsjechië).
Eerste klasse: Amstel Big Band, Big Band Blast!,
Big Band Exposure, Central Heat Big Band, De
Utrechtse Studenten BB, New Sound Jazz Machine,
Persi Swing Collection, West Coast Big Band (alle
Nederland); baJAZZo, Caravan Big Band, Uni Big
Band Kaiserslautern, Phoenix Foundation, The
New Town Swing Orchestra (alle Duitsland) en Big
Jongeren hebben een groot aandeel in de bigbands.

Band Tartu (Estland). Informatie: www.meerjazz.nl.
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Hafaproducties: artiesten plus
arrangementen voor een scherpe prijs
Het moet toch mogelijk zijn om een artiest plus een arrangement te
boeken zonder de verenigingskas volledig leeg te schudden, meende arrangeur en dirigent Jos Pijnappel. Vanuit zijn liefde voor en ervaring met harmonie- en fanfareorkesten startte hij begin maart met
Hafaproducties. De eerste boekingen zijn inmiddels een feit.
Een artiest met arrangementen en daarbij
desgewenst geluids- en/of lichttechniek, voor
een scherpe prijs. Dat was wat initiatiefnemer
Jos Pijnappel voor ogen had met Hafaproducties. Hij zocht en vond samenwerking met
BURO2010, een van de grootste boekingskantoren in de Benelux met artiesten als Sjors
van der Panne, Alain Clark en Loïs Lane. “De
artiesten die we via Hafaproducties aanbieden, zijn allemaal enthousiast over samenwerking met een orkest. In de paar weken dat we

nu bezig zijn, zijn onder meer O’G3NE, Do en
Hind al geboekt, in combinatie met maatwerkarrangementen.”
Door zijn jarenlange ervaring als arrangeur,
dirigent en muzikant bij zowel professionele als
amateurorkesten, kent Pijnappel de uitdagingen
waar muziekverenigingen voor staan. “Om nieuwe aanwas van publiek én van jonge muzikanten
te genereren, moet je zorgen voor interessante,
kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen. Die

geven je je bestaansrecht. Met Hafaproducties
willen we muziekverenigingen ontzorgen door
ze goede artiesten te bieden en arrangementen
waarmee ze meteen aan de slag kunnen, voor een
zeer betaalbare prijs.”
Kijk voor meer informatie op hafaproducties.nl/#.

WHAT COLOR IS
YOUR SOUND?
#MY VA N D O R E N CO LO R

Distributed by www.jtmusic.nl
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Kennis ophalen en
netwerken op MBGF-markt
Tijdens de algemene ledenvergadering in 2015 van de Muziekbond Gelderland
Flevoland (MBGF) is het idee geboren. Organiseer een kennismarkt om de leden
op een interactieve manier te informeren over wat er zoal in muziekland speelt.
Zaterdag 20 februari was Theater De Veluvine het toneel van de eerste editie.
Zo’n 160 bezoekers kwamen af op workshops, lezingen en presentaties.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP/MBGF

Bezoekers van de MBGF-kennismarkt schrijven zich in voor de diverse sessies.
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Bewust is op deze zaterdag gekozen voor een actieve insteek. Na afloop van de ledenvergadering
vinden in vier zalen verschillende sessies plaats
met diverse sprekers. Over het aanbod is van tevoren goed nagedacht. Bij de ledenverenigingen
is geïnventariseerd welke clinics en workshops
op een warme belangstelling zouden kunnen
rekenen. Daar is een selectie uit gemaakt, die
resulteerde in de items: Prins Bernhard Cultuurfonds, fondswerving, Buma Stemra, Van Thema
tot Concertprogramma, beleidsplan, ledenwerving, van Uk tot Stuk, indoorpercussie, digitale
muziekexamens, het scholingsprogramma
Spelenderwijs, indoorwinds en effectief gebruik
van multimedia en website.
Bij de uitleg over het Prins Bernhard Cultuurfonds door Hetty den Besten blijkt direct dat het
ontvangen van een financiële bijdrage voor een
eigen productie of concert aanlokkelijk is, maar
dat er ook veel ‘haken en ogen’ aan zitten. Er zijn
strikte voorwaarden en je moet als vereniging de
spelregels goed kennen. Sterker, je moet vooral
tijdig met de aanvraagprocedure beginnen. Hetty
geeft vakkundig uitleg. Uit de zaal komen veel
praktische detailvragen. Niet onlogisch, elk orkest
is anders, heeft een ander doel voor een financieel
steuntje in de rug. Dat kan een concert zijn, een
jubileumuitvoering met een gastartiest of de
aanschaf van instrumenten. “Ik adviseer goed de
voorwaarden en formulieren op de website van het
PBCF te bestuderen”, tipt Hetty.
Tussen de sessies door maken de deelnemers van
de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten en
van elkaar te horen waar hun belangstelling naar
uit gaat. Simone Awater en Gerda Geurts zijn aanwezig namens muziekvereniging Kunst en Volharding uit Beuningen. “Wij zijn op zoek naar nieuwe
inspiratie en ideeën waar we als vereniging ons
voordeel mee kunnen doen”, vertelt Simone. “Het
programma is in ieder geval heel afwisselend”, vult
Gerda Geurts aan. “Ik ben hier aanwezig namens
muziekvereniging Juliana uit Almen, een actieve
vereniging uit een klein dorp. Een van onze sterke
punten is de jeugd”, legt Joke Ruysink namens het
jeugdcontact binnen het bestuur uit. “Ik hoop hier
nuttige informatie te krijgen. Gezien het grote
aanbod heb ik daar hoge verwachtingen van.”
De workshop over Buma Stemra levert zoals
verwacht veel bezoek op. Het is een ingewikkelde
materie. Al was het maar om de vele ‘grijze gebieden’. Petra de Vent loodst het gehoor door alle
uitzonderingen en geeft geduldig antwoorden
op de vele praktische vragen. Wat is beschermd

Bert Aalders, senior advisor bij Rijnbrink, leidt een van de workshops.

werk? Hoe bepaal je of het een eigen oorspronkelijk karakter heeft? Wie zijn de makers? Bij wie
ligt het auteursrecht en hoe zit het ook alweer
met kopiëren? Petra wijst op het Buma-contract voor verenigingen die bij de KNMO zijn
aangesloten en adviseert om je als vereniging te
oriënteren voordat je een stuk op de lessenaar
zet. Boetes kunnen enorm oplopen. Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee.
Ondertussen loopt MBGF-voorzitter Chris Timmer langs de diverse sessies. Hij krijgt de indruk
dat het initiatief in goede aarde valt. “Natuurlijk is
het bij de ene workshop drukker dan bij de andere,
maar het gaat erom dat het aanbod aan de wensen
voldoet. Het is bovendien de eerste keer dat we het
op deze manier doen. Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar is het idee geopperd. De grote
animator van de kennismarkt is overigens Marc
Gouswaart (coördinator opleidingen & speciale
projecten MBGF, red). Wat je ook al snel ziet is
dat leden elkaar opzoeken. De markt is op een
ontspannen manier netwerken. Mooi om te zien.”
De tijd dringt. Tijd voor de volgende sessie. Chris
neemt een kijkje bij de presentatie over Spelenderwijs Orkesten. Daar pakken Cultuurmij
Oost, Rijnbrink/Musidesk en 123zing uit over
het project Spelenderwijs, waarbij muziekverenigingen een nadrukkelijke en zelfs noodzakelijke
partner zijn voor de basisschool bij het geven van
muziekonderwijs. Loes de Vos (123zing), Robert
Hootsen (trompetdocent) en Bert Aalders (Rijnbrink/Musidesk) schotelen de vertegenwoordigers van de muziekverenigingen de successen en
de meerwaarde van het project voor. Inmiddels
zijn 300 scholen (60.000 leerlingen) met 123zing

aan de slag. Spelenderwijs loopt al in meerdere
provincies. Bert Aalders: “Elementair is dat de muziekmethode officieel erkend is. Het gaat om een
doorgaande leerlijn voor kinderen in de groepen 1
tot en met 8.”
Joop Boerstoel presenteert namens Rijnbrink/
Musidesk de workshop Van Thema tot Concertprogramma. Over hoe je als lid van een
muziekcommissie je ideeën voor een concert kan
bundelen tot een goed afgestemd programma.
“Deze lezing voorziet in een grote behoefte, want
alle drie de sessies in de collegezaal zijn meer dan
goed bezocht”, concludeert hij tevreden. Ook de
bijdrage van zijn collega Wout Ligterink kan rekenen op grote belangstelling. Boerstoel: “Hij licht
hier de WiseCat+ toe waarin zoekfuncties binnen
de digitale catalogus aanmerkelijk zijn verbeterd.
Deze informatie is daardoor op een effectieve
manier geïntegreerd in mijn workshop, waardoor
de aanwezigen na afloop van deze presentatie met
veel nieuwe bagage huiswaarts gaan. Al met al een
zeer goed en geslaagd initiatief met voor Musidesk
een bijzondere respons op de aangeboden producten en diensten.”
Chris Timmer aan het slot van de dag: “De
opkomst van pakweg 160 deelnemers is veelbelovend. Bij onze bond zijn 375 verenigingen
aangesloten met zo’n 17.000 spelende leden. Deze
bezoekers moeten als boodschappers de verkregen informatie doorgeven aan hun achterban.
Voor ons als bestuur van de MBGF ligt er, kijkend
en luisterend tijdens deze markt, ook een wereld
open. Vooral de manier waarop je de jeugd op de
beste manier kunt bereiken, bijvoorbeeld via Facebook. Eerst gaan we de kennismarkt evalueren en
bezien of we het bijvoorbeeld eens in de twee jaar
gaan herhalen.”
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Achterhoeks Fanfare Orkest

doorbreekt grenzen

De missie: muziek maken die raakt, inspireert en grenzen overschrijdt. Het pas
opgerichte Achterhoeks Fanfare Orkest wil niet alleen ambitieuze fanfaremuzikanten inspireren, maar biedt ook jonge aankomende componisten de kans
om zich in de etalage te zetten. Komend najaar debuteert het orkest met het
project Magisch Mondriaan.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BEN VAN DAMME

Het is vooralsnog als experiment bedoeld. Jonge,
vernieuwende componisten krijgen de kans om
hun inspiratie de vrije loop te laten gaan met de
traditionele orkestvorm fanfare als proefkonijn. Ver
vooruit kijken doen de initiatiefnemers daarom
nog niet. “Het orkest is in principe als een eenmalig
project neergezet”, legt dirigent Gerd Wensink uit.
“Je zou het een soort fanfare-lab kunnen noemen.
Daarbij past het niet om ver vooruit te plannen.
Onze ervaringen en de reacties van deelnemers en
publiek nemen we mee bij onze evaluatie. Daarna
bekijken we hoe we verder gaan.”
De stagnatie in de ontwikkeling van het fanfarerepertoire is voor enkele leden van fanfare Eendracht
uit Winterswijk aanleiding geweest voor de oprichting van het Achterhoeks Fanfare Orkest (AFO).
Wensink: “In het verleden zorgden orkesten als het
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden
Wapens’, het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en
diverse concertdivisie-orkesten voor interessant
repertoire voor fanfareorkest. Helaas zijn als
gevolg van de bezuinigingen de mogelijkheden
hiervoor nog maar beperkt. Dat bracht ons op
het idee om een projectorkest op te richten met
als doel om vooral op het gebied van repertoire
vernieuwend te zijn.”
Voor het debuutproject Magisch Mondriaan
zochten de initiatiefnemers de samenwerking met
studenten van het hoofdvak Compositie aan de
ArtEZ-conservatoria van Zwolle en Enschede en
aan het Conservatorium van Amsterdam. Bron van
inspiratie vormden schilderijen van Piet Mondriaan. “Voor dit project hebben we verschillende
jonge componisten benaderd”, vertelt Wensink.

“Allereerst Tom Schipper, een laatstejaars student compositie aan het
conservatorium in Amsterdam. Zijn
eerdere werken en zijn samenwerking met het Nederlands Blazers
Ensemble hebben ertoe geleid dat
we hem gevraagd hebben voor dit
project. Daarnaast schrijven ook
leerlingen van de compositieklassen van de ArtEZ conservatoria in
Zwolle en Enschede nieuw repertoire voor dit project. Verder verzorgen
de studenten masterclasses voor de
deelnemers van het AFO.”
Door muzikaal buiten de gebaande
paden te treden en samenwerkingen
en verbindingen aan te gaan hopen
de initiatiefnemers de fanfaresector op nieuwe ideeën te brengen.
Wensink: “Het is niet zozeer dat we
een leemte in het fanfarelandschap
willen vullen, maar juist een verdere
ontwikkeling van wat er al is. Stilstand is achteruitgang en daar willen Dirigent Gerd Wensink.
we beweging in brengen. Hopelijk
september staan repetitieweekenden gepland. De
raken ook andere muziekverenigingen door onze
projecten geïnspireerd om grenzen op te zoeken en afsluiting van het project bestaat uit een optreden
tijdens het Hanzefestival in Zutphen op zaterdag
te vernieuwen.”
8 oktober en een dubbelconcert op zaterdag
De initiatiefnemers mikken in de eerste plaats op
22 oktober met Eendracht Winterswijk in De
belangstelling van ambitieuze muzikanten uit de
Achterhoek. Maar ook muzikanten buiten de regio Dru in Ulft, in het kader van de concertserie
HRFSTWND.
zijn van harte welkom. Het project start op 8/9
Meer informatie en aanmelden kan via:
juni met een inzeepweekend in De Klephoorn
in Winterswijk. Op 10 /11 september en 24/25
www.achterhoeksfanfareorkest.nl.
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Blaasmuziek als verzetje
in onzekere toekomst
Talloze vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om het verblijf van de vele vluchtelingen in de asielzoekerscentra enigszins op te vrolijken. Ook vanuit de amateurmuziekwereld worden allerlei initiatieven genomen om de mensen in de azc’s
even op andere gedachten te brengen. Muziekvereniging Kunst en Volharding uit
Beuningen onthaalde de vluchtelingen op de locatie Heumensoord in Nijmegen
op een avondconcert.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Bij de poort van Heumensoord worden de
instructies voor het maken van foto’s nog eens
nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht.
Fotograferen mag, maar vluchtelingen mogen
niet herkenbaar in beeld komen. Vooral mensen
uit Eritrea kunnen er gigantisch door in de
problemen komen. Het dictatoriale regime in
het Oost-Afrikaanse land ziet niet graag dat
burgers het land ontvluchten. Wat heet: op
vluchten staan zware straffen, zelfs met de dood
tot gevolg. Herkenning van gevluchte Eritrese
burgers op foto’s via sociale media kan in Eritrea
achtergebleven familieleden ernstig in gevaar
brengen. Dat is wel het laatste dat we op ons
geweten willen hebben. We nemen ons voor
het fotoprotocol nauwkeurig op te volgen. Als
de fanfare een half uur later in een van de drie
immense ontspanningspaviljoens De Gaastmar
van Carl Wittrock inzet, steken de bewoners hun
mobieltjes massaal de lucht in. Het optreden van
de Beuningse muzikanten wordt op tientallen
foto’s vastgelegd. Dat daarbij mede-vluchtelingen vol voor de lens komen, lijkt geen belemmering te zijn. Via Skype kunnen zelfs familie,
vrienden en kennissen - waar ze zich ook mogen
bevinden - live meegenieten van de klanken van
fanfare Kunst en Volharding. Zo gaat een stukje
Nederlands cultureel erfgoed de wereld over.
Een steentje bijdragen aan het sociaal-maatschappelijk leven in Beuningen en omgeving
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staat bij muziekvereniging Kunst en Volharding
hoog in het vaandel. Heumensoord onder de
rook van Nijmegen, met drieduizend asielzoekers het grootste tijdelijk opvangcentrum van
Nederland, valt ook onder het verzorgingsgebied. “Het idee om hier een concert te verzorgen,
werd door de leden meteen goed ontvangen”,
vertelt secretaris Simone Awater. “We willen
hiermee de vluchtelingen een hart onder de riem

steken en hen tevens wat afwisseling en vertier
bieden in deze voor hen zo onzekere tijd. Ook de
mensen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers waren heel blij met ons aanbod.” Twee
muzikanten hebben uit veiligheidsoverwegingen
en het benauwde idee om een ziekte op te lopen
besloten om verstek te laten gaan. Daar staat
tegenover dat speciaal voor dit optreden enkele
gastmuzikanten hun spontane medewerking

hebben toegezegd. Voorzitter Rinus Heinen:
“Het is een mooie gelegenheid om verschillende
culturen over en weer met elkaar in contact te
brengen. Muziek is immers een universele taal
die iedereen verstaat.”
De jeugd op Heumensoord heeft al snel in
de smiezen dat er deze avond iets bijzonders
staat te gebeuren. Als de laadklep van de
vrachtwagen met instrumenten opengaat, zijn
ze er als de kippen bij om mee te helpen met
uitladen. Als het instrumentarium eenmaal
op de concertlocatie is uitgestald, is het hek
helemaal van de dam. Dolenthousiast willen
de kinderen ieder instrument aanraken en uitproberen. Met z’n allen klimmen ze op de bok
van de dirigent. Het slagwerkinstrumentarium werkt als een rode lap op een stier. Uit alle
hoeken en gaten duiken kinderen op om een
trommel aan te raken. Een doerak van een jaar
of vier maakt vrijwilligers en muzikanten bijna radeloos. Terwijl het watervlugge kereltje
bij de ene trom wordt weggestuurd, duikt hij
een seconde later alweer bij een ander instrument op. Telkens vindt hij wel weer een trommel of malletinstrument om met zijn kleine
handjes op te slaan. Tja, probeer als kind ook
maar eens van al die aanlokkelijke spullen af
te blijven als een plastic vrachtwagentje zo’n
beetje je meest spannende stukje speelgoed is.
Echt gevaarlijk wordt het wanneer hij ontdekt
dat een marimba ook van de onderkant geluid
maakt. Vrijwilligers pakken het ventje op en
leveren hem af bij zijn ouders.

Kunst en Volharding heeft voor deze avond een
afwisselend programma samengesteld. Nadat
het fanfareorkest onder leiding van Sjef de Kort
met De Gaastmar (Carl Wittrock), Nimrod
(Edgar Elgar) en Choral and Rock Out (Ted
Huggens) het concert heeft geopend, vervolgt
de slagwerkgroep, geleid door Sytse Joosten,
het optreden met voornamelijk melodische

heel erg klein”, vertelt hij. Per trein en deels te
voet is hij via Duitsland naar Nederland gekomen. Zijn moeder en zus zijn achtergebleven in
de Turkse stad Izmir. In Heumensoord wacht
hij op de procedure voor het verkrijgen van een
verblijfsvergunning. Hij heeft geen flauw idee
hoe zijn toekomst eruitziet. Het optreden van
muziekvereniging Kunst en Volharding brengt
hem even op andere
gedachten. “The music
makes me feel a little
bit happy”, zegt hij.
Op zijn gezicht is
zowaar een glimlach
waarneembaar.
Abdullah legt uit dat
voor de oorlog ook in
zijn geboorteland veel
muziek werd gemaakt. Vooral ensembles met allerlei Arabische snaar- en toetsinstrumenten zijn
er populair. Meestal is er ook zang bij. “Instrumentale orkesten zoals fanfares kennen we niet.
Maar de klank van de saxofoons en trompetten is
prachtig”, zegt hij.
Kunst en Volharding sluit het concert af met
het swingende Sugar (Ruud Bos) en La Storia
(Jacob de Haan). De keuze voor dat laatste werk
is geen toeval. Het is filmische muziek, maar niet
geschreven vanuit een vastomlijnd draaiboek.
Jacob de Haan nodigt de luisteraar uit om er zelf
zijn eigen verhaal bij te bedenken. Een toepasselijk sluitstuk van deze avond. Want als er ergens
een plek is waar ieder mens zijn eigen verhaal
heeft, dan is het wel in Heumensoord.

‘Muziek is immers 		
een universele taal’
stukken van Etienne Houben, Henk Mennens en Kees Nijsse. Na ieder werk worden
de muzikanten onthaald op een ovationeel
applaus. Sommige toeschouwers bewegen mee
op de maat van de muziek. Zoals Abdullah, een
46-jarige Syriër die vooral gecharmeerd lijkt te
zijn van de slagwerkgroep. “Very nice, very nice”,
roept hij als de muzikanten Mozambique van
Henk Mennens tot klinken brengen. Tussen
de nummers door vertelt Abdullah dat hij vier
maanden geleden vanuit de stad Aleppo de
oorlog in zijn vaderland is ontvlucht. Met een
bootje is hij de Egeïsche Zee tussen Turkije en
Griekenland overgestoken. In woord en gebaar
maakt hij duidelijk dat het een hachelijk avontuur moet zijn geweest. “Het bootje was echt
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‘Je loopt niet voor
jezelf voorop’
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) heeft de opleiding voor tambour-maîtres in een eigentijds jasje gestoken. De vernieuwde cursus is vooral
gericht op praktische leerdoelen. Nieuw is ook dat de oefenstof wordt ondersteund met korte filmpjes. Ook niet-leden kunnen gebruikmaken van de cursus.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Nico Dassen: “De tambour-maître is niet alleen het paradepaardje van de vereniging.”

“Zet jezelf markant neer. Hoe duidelijker je je
commando markeert, hoe meer kracht ervan uitgaat. Dan krijgt je commando ook zijn functie.”
Zaterdagmorgen. Gemeenschapshuis Pestoeërskoel in Leveroy. De 26e tambour-maîtrecursus
van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen is
toe aan les 3. Vijftien tambour-maîtres in de dop
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bijten zich vast in leerdoel 14 van het handboek:
het waarschuwingscommando hoofd der colonne links. Docent Nico Dassen doet de oefening
voor. In een vloeiende beweging verdeeld over
vier passen strekt de tambour-maître van het
trommel- en klaroenkorps van de Koninklijke
harmonie Sainte Cécile uit Eijsden zijn lin-

kerarm in zijwaartse richting uit. Het ziet er
allemaal strak en gelikt uit. Precies volgens het
boekje. “Je loopt niet voor jezelf voorop”, legt
Dassen uit. “Je bent er verantwoordelijk voor
dat het korps netjes en ordelijk kan lopen. De
tambour-maître is niet alleen het paradepaardje
van de vereniging.” Dan zijn de cursisten aan
de beurt. Ze hebben de oefening thuis aan de
hand van videobeelden alvast kunnen bekijken.
Maar uitvoering in de praktijk is toch andere
koek. Sommige kandidaten hebben nog moeite
om het juiste moment te kiezen. Ook ziet het er
allemaal nog een beetje onwennig uit. Toch heeft
de visuele toelichting via videobeelden volgens
LBT-activiteitencoördinator Frans Voermans
veel voordelen. “Doordat ze de oefeningen thuis
alvast kunnen voorbereiden, kan de theoretische
uitleg beperkt blijven”, vertelt hij. “Zo kunnen de
cursisten veel vlugger met de praktische uitvoering aan de slag.”
De LBT heeft de opleiding voor tambour-maîtres door de wasstraat gehaald. Niet
alleen heeft het handboek een frisser uiterlijk
gekregen. Nieuw is ook dat de belangrijkste
leerdoelen aan de hand van bewegende beelden
visueel uitgelegd worden. Iedere cursist ontvangt een usb-stick met filmpjes waarop een
aantal commando’s wordt uitgevoerd. Ook de
opzet van de cursus is op de schop gegaan. In de
nieuwe versie blijft de theoretische lesstof tot
een minimum beperkt. De cursus is zo opgezet
dat de deelnemers tijdens de zes lesdagen zo
weinig mogelijk in de schoolbanken zitten en zo
veel mogelijk op de werkvloer actief in de weer
zijn. “We hebben de instructie teruggebracht tot

overbrengen op het korps, hoe beter het korps
kan reageren. Daar gaat het om. Als je een bocht
indraait met een driedubbele flikflak en de groep
reageert niet, sla je de plank mis.”

Het aantal vrouwelijke tambour-maîtres neemt toe.

het overbrengen van de stoktekens”, legt Dassen
uit. “Voorheen ging deze cursus uitgebreid in
op het onderdeel exercitie. Daarin ging veel tijd
zitten. In de huidige opzet wordt de exercitie wel
behandeld maar voor de instructie ervan biedt
de LBT tegenwoordig een aparte module aan.”
De nieuwe opleiding besteedt ook veel meer
aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van
de cursist. Tambour-maître zijn is meer dan
alleen het uitvoeren van een aantal commando’s
volgens het boekje. Het vereist ook een aantal
didactische vaardigheden. “De cursus is meer op
de praktijk gericht”, legt Dassen uit. “De deelnemer moet straks alleen voor het korps kunnen
staan. De opleiding biedt alle ruimte om hiervoor voldoende zelfvertrouwen op te bouwen.”
De kandidaten krijgen voor iedere les huiswerk
mee. Ze moeten zelf een commando voorbereiden en dit tijdens de volgende les ten overstaan
van de collega-cursisten presenteren. De groep
mag vervolgens op- of aanmerkingen maken
op de presentatie. Daarmee wordt alvast een
voorschot genomen op situaties die straks in de
praktijk telkens terugkomen. Dassen: “Vorig jaar
nam een jongen van zestien jaar deel aan de cursus. In het begin kroop hij in zijn schulp. Durfde
hij bij wijze van spreken ‘voorwaarts mars’ nog
niet uit te spreken. Op het examen steeg hij
boven zichzelf uit. Hij zette een presentatie neer
waarvan iedereen zwaar onder de indruk was.
Dat is ook voor mij als docent mooi om te zien.
Je hoopt altijd dat je iets van je eigen beleving en
enthousiasme terugziet in een groep leerlingen.
Als dat lukt, is dat alleen maar prachtig.”
De belangstelling voor de tambour-maîtrecursus
zit sinds de vernieuwde opleiding weer in de lift.
Vorig jaar meldden zich 24 kandidaten aan. Dit

jaar zijn het er vijftien. Ook voor volgend jaar
zijn al aanmeldingen binnen. Opvallend is ook
dat het aantal vrouwelijke deelnemers toeneemt.
Het gilde van tamboer-majoors wordt weliswaar
nog steeds gedomineerd door mannen. Maar het
stereotype dat een tambour-maître een uit de
kluiten gewassen man moet zijn met een enorme
snor als pre is achterhaald. Dassen, zelf ook niet
bedeeld met de proporties van een tweedeurskleerkast, legt uit dat functionaliteit het belangrijkste criterium is. “Een tambour-maître mag
best een ego hebben. Dat brengt die functie ook
wel een beetje met zich mee. Als hij er maar voor
zorgt dat zijn ego niet tegen hem gaat werken.
Als tambour-maître ben je er verantwoordelijk
voor dat het korps zich netjes geordend kan
verplaatsen. Dat kan alleen als je functioneel te
werk gaat. Hoe duidelijker je commando’s kunt

Dassen ziet tijdens optochten en festivals regelmatig tambour-maîtres voorop lopen die zelfs
van de meest fundamentele beginselen geen kaas
hebben gegeten. Met een beetje scholing zou zo
iemand zichzelf en zijn vereniging een enorme
dienst kunnen bewijzen. “Soms sta ik wel met
kromme tenen langs de kant. Dan loopt iemand
voorop waarbij zelfs de meest elementaire vaardigheden ontbreken. In de verte zie je al hoe zijn
vrije hand maar wat langs zijn lichaam zwabbert.
‘Wat zal het publiek daar nu van vinden?”, denk
ik dan. Terwijl het zo eenvoudig is om het geheel
er veel beter uit te laten zien.”

LBT-cursus ook
voor niet-leden
De LBT hecht er grote waarde aan dat de kwaliteit
van de tambour-maître als boegbeeld van het muziekkorps gewaarborgd blijft. De cursus, bestaande
uit zes lesdagen en een examen, wordt daarom
in belangrijke mate gefinancierd uit de Motie
Limburgse Volkscultuur. Hierdoor kan de LBT de
opleiding aanbieden voor vijftig euro. Dit tarief geldt
niet alleen voor leden van LBT-korpsen, maar voor
iedereen die de opleiding wil volgen. De LBT stelt
verder het lesmateriaal beschikbaar aan de overige
KNMO-bonden. Meer informatie: www.l-b-t.nl.

Docent Nico Dassen observeert de presentaties van de kandidaten.
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Harmonie St. Willibrord uit Lievelde zoekt per
1 december een enthousiaste:

Dirigent

St. Willibrord is een vereniging die met het A-orkest (54 leden)
sinds 2001 uitkomt in de eerste divisie van de KNMO. Daarnaast
heeft de vereniging een B-orkest met 21 leden. De leden van de
harmonie vinden het belangrijk om plezier te beleven aan het
musiceren en om te spelen op het, in alle redelijkheid, hoogst
haalbare niveau.
Wij zoeken een dirigent die:
- In het bezit is van een directiediploma HaFaBra;
- Beschikbaar is op de donderdagavond;
- Amateurmuzikanten van ieder niveau en leeftijd kan enthousiasmeren en motiveren;
- De juiste balans weet te vinden tussen gezelligheid en professionaliteit;
- Gevoel heeft voor het verenigingsleven.
Een proefdirectie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

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

www.weersel.nl
info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland

www.weersel.nl

©BCM

Uw CV met motivatie kunt u tot uiterlijk 20 mei a.s. sturen naar
stwillibrord@upcmail.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website: www.st-willibrord.nl.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Muzikaal missiewerk door
jonge muzikanten in Zuid-Afrika
De World Music Band maakt van 11 tot 23 oktober een tournee door Zuid-Afrika. Het voornamelijk uit jongeren bestaande orkest geeft onder andere concerten en workshops in de townships. Belangstellenden
kunnen zich nog tot 15 mei aanmelden.
De World Music Band is een projectorkest dat sinds 2009 in wisselende samenstelling onder de vlag van de World
Music Box Foundation workshops en
trainingen (slagwerk en blaasinstrumenten) verzorgt voor kinderen op
scholen in townships en settlements.
Het projectorkest bestaat uit blazers
(hout en koper) en slagwerkers. Het
zijn voornamelijk jongeren uit verenigingsorkesten. Ook gaat een aantal professionals mee. Waar mogelijk wordt
met lokale artiesten samen gespeeld.
Per project wordt de organisatie opge-

tuigd, het orkest samengesteld en het repertoire voor de tournee ingestudeerd.
Iedere deelnemer draagt de kosten van de reis en het verblijf zelf.
Het doel van het initiatief is tweeledig. De deelnemers krijgen een buitengewone ervaring door kinderen in achterstandsituaties muziekbeoefening bij
te brengen onder vaak zeer primitieve omstandigheden. Tijdens de repetitiedagen in Nederland krijgen de muzikanten een training om workshops te
kunnen geven aan kinderen in Zuid-Afrika. Kinderen in Zuid-Afrika op hun
beurt krijgen door de workshops en door mee te spelen met het orkest de
basis van muziek bijgebracht. Daardoor worden kinderen en docenten
gestimuleerd om met muziek verder te gaan, wat mogelijk resulteert in de
vorming van een schoolensemble. Speciaal voor lezers van Klankwijzer
is de inschrijftermijn verlengd tot uiterlijk 15 mei. Belangstellenden
kunnen voor informatie mailen met paulzeegers@icloud.com of het
inschrijfformulier op www.worldmusicband.nl inzenden.

37

ALGEMEEN EVENEMENT

Spektakel op
Woodstock van de
blaasmuziek
Terwijl in Nederland veel jongeren zich schamen om een uniform aan te trekken,
hijst jong en oud zich tijdens Woodstock der Blasmusik in Lederhosen en Dirndl. Van
30 juni tot en met 3 juli is Ort im Innkreis in Oostenrijk voor de zesde keer het decor
van een van de grootste blaasmuziekfestivals in Europa. Vier dagen lang tekenen
55 acts op drie podia voor een bonte verzameling aan blaasmuziekstijlen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: O.A. © WDB/KLAUS MITTERMAYR; MAARTEN VAN DEN BEEMT (MUZIEK OP DE DOMMEL)

Mnozil Brass, Dunajská Kapela, Ernst Hutter
& Die Egerländer Musikanten, Hazmat
Modine, La Brass Banda, Viera Blech, da
Blechhauf ’n XXL en Jan Slabak & Moravanka.
Het is slechts een kleine greep uit de line-up die
op het hoofdpodium van het Woodstock der
Blasmusik 2016 in actie komt. Het programma
omvat blaasmuziek in al zijn uitvoeringsvormen,
omlijst met een kleurrijke verscheidenheid aan
side-events. Woodmaster 2016 (artist in residence) is de Oostenrijkse trompettist Thomas
Gansch (Mnozil Brass) die als soloartiest bij vier
totaal verschillende bands zijn veelzijdig talent
toont. Op de Allerhand Stage vindt de bezoeker
een mengelmoes aan aanverwante kunstdisciplines en stijlen, zoals Alpenrock, muziekcabaret,
dansmuziek en vernieuwende volksmuziek.
Zaterdag 2 juli kunnen alle festivalgangers
meespelen tijdens een Gesamtspiel waaraan
vorig jaar ruim 3.000 muzikanten meededen.
Via de website zijn de muziek en teksten vooraf
te downloaden. Woodstock van de Blaasmuziek
wordt sinds 2010 gehouden op het 5,5 hectare
omvattende festivalterrein Arco Area in Ort im
Innkreis. Het evenement trekt ieder jaar meer
dan 25.000 blaasmuziekliefhebbers, onder wie
ook vele feestgangers uit Nederland. Informatie:
www.woodstockderblasmusik.at.
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Vrijkaarten voor Woodstock
voor lezers Klankwijzer
De organisatie van Woodstock der Blasmusik stelt tien vrijkaarten ter beschikking voor lezers van Klankwijzer.
Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een e-mail sturen naar Coen Broers: coen.broers@bcm.nl. De
eerste vijf personen die zich aanmelden, ontvangen ieder twee vrijkaarten.

Dinsdag 10 t/m zondag 22 mei

Spanjaardsgat Festival Breda
Een drijvend podium op het Spanjaardsgat bij het Kasteel in Breda is van dinsdag 10 tot en met zondag 22 mei het decor voor de 13e editie van het Spanjaardsgat Festival. Een greep uit het programma.
Donderdag 12 mei (21.00 uur): Military Meets Music door het orkest van de Nederlandse Defensie
Academie met leden van harmonie Vlijt en Volharding Alphen. Vrijdag 13 mei (21.00 uur): Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht presenteert de show Dance! met zang van Lotte Nobelen en William
Kersten. Zaterdag 14 mei (21.00 uur): Concert door harmonie Sint Caecilia Bavel met diverse zangsolisten. Maandag 16 mei (16.00 uur): Nassau Concert door de Nassau Harmonie en de Bredase Opera
met bekend lichtklassiek- en operarepertoire. Donderdag 19 mei (21.00 uur): Music into the Movies
door het Breda’s Festival Orkest met zangsolisten, een koor en dansgroepen. Vrijdag 20 mei (21.00
uur): British Classics door harmonie Amor Musae Prinsenbeek met lichtklassiek tot pop. Zaterdag 21
mei (14.00 uur): Harmonie Euphonia Teteringen gaat met Bella Italia op de Italiaanse toer. Zaterdag
21 mei (21.00 uur): Het Breda’s Festival Orkest brengt met zangsolisten, een koor en dansgroepen
muziek uit avonturenfilms. Zondag 22 mei (13.30 uur): Concert door docenten en leerlingen van de
Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten.
Informatie: www.hetspanjaardsgat.nl.

Zaterdag 21 mei

Zaterdag 21 en zondag 22 mei

Gouden Spiker Festival Ureterp

Maasgouwtoernooi Obbicht

Het Gouden Spiker Festival Ureterp is een van de vele festivals waarop ook in ons land de

De Sint Willibrorduskerk in Obbicht is zaterdag 21 en zondag 22 mei het

komende weken vele tientallen muziekverenigingen met duizenden muzikanten in actie ko-

decor van het 52e Maasgouwtoernooi voor slagwerkgroepen en blaasor-

men. Nadat vorige maand de brassbands aan de start verschenen, is het zaterdag 21 mei in

kesten van verenigingen uit het land van Swentibold. Voor de organisatie

multifunctioneel centrum De Wier in Ureterp de beurt aan de fanfares. De deelnemers zijn:

tekent harmonie Concordia Obbicht.

Vijfde divisie: Excelsior Burgwerd, Oranje ’t Zandt, Fanfare Blauwhuis, Boréas Usquert, Jouster

Zaterdag 21 mei, 16.30 uur: fanfare Sint Caecilia Guttecoven, fanfare

Jeugd Fanfare Joure, Excelsior Oudebildtzijl, Euphonia Wijnjewoude, Ons Genoegen De

Vriendenkring Limbricht, fanfare Eendracht Dieteren, Koninklijke harmo-

Westereen, Joost Wiersma B Jistrum, Advendo Boksum/Deinum/Blessum, Amicitia Nuis/

nie Aurora Grevenbicht, harmonie Les Amis Réunis Nieuwstadt, harmonie

Niebert, Concordia Drachten, Wilhelmina Zuidhorn en Crescendo Hijum/Finkum.

Sint Joseph Berg aan de Maas, harmonie Sint Caecilia Susteren.

Vierde divisie: Jeduthun Sellingen, Excelsior Dalfsen, Kunst & Genoegen Dronryp, De

Zondag 22 mei, 9.30 uur: drumband Les Amis Réunis Nieuwstadt,

Woudklank Noordwolde, Excelsior Scharnegoutum en Nij Libben Witmarsum.

drumband De Maasoever Roosteren, drumband Vriendenkring Limbricht,

Derde divisie: Harmonie Sneek, Hâld Moed Oosthem en Stêd Sleat Sloten.

drumband Eendracht Dieteren, drumband Sint Cecilia Grevenbicht-Pa-

Het verplichte werk in de vijfde divisie is Three Historic Episodes (Feike van Tuinen).

penhoven, drumband Sint Joseph Berg aan de Maas, drumband

De orkesten in de vierde divisie spelen Edge of Field and Meadows (Rob Goorhuis).

Concordia Einighausen, drumband Sint Caecilia Susteren, drumband

In de derde divisie is Elburg Fantasy (Jacob de Haan) de testpiece. De jury bestaat uit

L’Union Born.

Bienze IJlstra en Thom Zigterman (vijfde divisie) en Erik van de Kolk en Marten van der

Zondag 22 mei, 14.15 uur: harmonie L’Union Born, harmonie Sint

Wal (derde en vierde divisie). Het Gouden Spiker Festival is een beoordelingstoernooi

Cecilia Grevenbicht-Papenhoven, fanfare De Maasoever Roosteren,

gericht op brassbands en fanfares in de lagere divisies, jeugdorkesten, incomplete

fanfare Concordia Einighausen, fanfare Sint Jozef Buchten, muziekge-

orkesten en samenspeelgroepen. Informatie: www.goudenspikerfestival.nl.

zelschap Juliana Holtum.

Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei

Ot & Sien Festival Twisk
Oude ambachten, culinair, educatie, muziek en theater staan op 20, 21 en 22 mei in Twisk centraal tijdens de tweede editie van het Ot & Sien Festival. Zaterdag 20 en
zondag 21 mei is er een muziekfestival met deelname van onder meer Onder Ons Dirkshorn, Sursum Corda Andijk, Irene Grootebroek, Heilooër Harmonieorkest Caecilia,
Sint Caecilia Zwaag, Sint Caecilia Wervershoof, Hou en Trouw Heerhugowaard, Muziekvereniging O.K.K., Muziekvereniging Zijpe, Niedorps Fanfare, Soli Deo Gloria Zaandam, Beemsters Fanfare, Excelsior Andijk, West-Frisia Twisk, Concordia Elsloo en Muziekvereniging Wieringerwaard. Hoogtepunt is het theater- en muziekspektakel Trees
spreekt Canadees op zaterdag 21 mei met Karin Bloemen, Jim Bakkum, Rik Felderhof en 55 amateurtoneelspelers onder muzikale begeleiding van het Noord-Hollands
Jeugd Fanfareorkest.Informatie: www.otensienfestival.nl.
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Zaterdag 4 en zondag 5 juni

Muziek op de Dommel
De zevende editie van het klassieke muziekfestival Muziek op de Dommel in
Eindhoven hoopt zaterdag 4 en zondag 5 juni weer ruim 12.000 bezoekers
naar het TU/e terrein te trekken. Met als titel Klassiek, ook voor jou! willen de
initiatiefnemers klassieke muziek toegankelijk maken voor een zo breed mogelijke doelgroep. Zaterdagavond verzorgt studentenharmonieorkest Auletes met
trompettist Eric Vloeimans en slagwerkgroep Circle Percussion op het hoofdpodium het Dommelconcert. Vloeimans en Circle Percussion verzorgen die dag
tevens gratis workshops. Opgave via: info@muziekopdedommel.nl. Zondagmiddag 6 juni presenteert de Koninklijke harmonie Sophia’s Vereeniging Loon
op Zand en verteller Theo Lokin de familievoorstelling Willem Tell. Die dag wordt
een kindermuziektuin ingericht waar kinderen tot 12 jaar op een leuke manier
kennis kunnen maken met muziek. Verder zijn er tijdens het tweedaags festival
optredens van onder meer Koninklijke harmonie Phileutonia Eindhoven, Philips
Brass, deelnemers aan Tromp Percussie Eindhoven, finalisten van het Archipel
Concours, bigband Groove Connexion en diverse ensembles, koren en solisten.
Informatie: www.muziekopdedommel.nl.

Zaterdag 4 juni

Zaterdag 6 juni

Muziek- en zangfestival Schiermonnikoog

IJsselfestival

Zaterdag 4 juni wacht Schiermonnikoog de jaarlijkse tsunami van muzikanten en zangers. 27 muziekverenigingen en
18 koren nemen deel aan het 59e Muziek- en zangfestival Schiermonnikoog. Extra boten worden ingezet om de ruim

Westenholte

1500 muzikanten en zangers naar en van het eiland te brengen. Dit jaar is zelfs een buitenlandse muziekvereniging

Zaterdag 4 juni houdt muziekvereniging

van de partij. Spårvägens Musikkår Malmö (Malmö Tramway Music Corps) uit Zweden combineert een bezoek aan

Excelsior Westenholte in Het Anker in

Friesland met een optreden op Schiermonnikoog. Om 8.00 uur opent de christelijke muziekvereniging De Bazuin

Zwolle het 19e IJsselfestival voor har-

uit Holwerd de concerten van de muziekverenigingen in het Cultureel Ontmoetingscentrum (PKN-kerk). Vervolgens

monie-, fanfare- en brassbandorkesten.

spelen Excelsior Parrega, Dacapo Drogeham, Ere zij God Jutrijp/Hommerts, De Lofklank B Ureterp, De Bazuin C Oenkerk,

B- en C-orkesten worden beoordeeld

Loppersum’s Harmonie Loppersum, De Vrije Fries Oudehorne, De Bazuin Rottevalle, Harmonie Beetgum Beetgumermo-

op de uitbeelding van het thema

len, Crescendo B Drachten, Soli Deo Gloria Nes (D), Stedelijke Harmonie Harderwijk, Soli Deo Gloria Rinsumageest, De

Van Nederlandse bodem. A-orkesten

Lofklank A Ureterp, Looft den Heer Oudega SM, De Lytse Súdwesthoeke Stavoren-Warns e.o., Soli Deo Gloria De Tike, De

presenteren een vrij programma met

Lofstem Sumar, Gloria Dei Gerkesklooster/Strobos, Fanfare Zuiderwoude, Looft den Heere Wirdum, Spårvägens Musikkår

minimaal één muziekwerk op het eigen

Malmö (Zweden), Lauwers Fanfare Ee/Engwierum, Studio It Heidenskip, Hosannah Leeuwarden, Wilhelmina Hoogeveen.

niveau (divisie) en een compositie uit

Juryleden zijn Jan de Haan en Rob Goorhuis. De koren treden op in de kerk. Op de koepel zijn gedurende de hele dag

het oeuvre van componist en jurylid Bert

optredens van orkesten en koren. Informatie: www.omfryslan.nl.

Appermont.
Het IJsselfestival start om 12.00 uur met
de B- en C- orkesten. Deelnemers zijn
Crescendo Voorthuizen, Excelsior Zalk,
Excelsior Westenholte/Euphonia Wilsum,
Excelsior Ouwsterhaule en Excelsior
Oosterhesselen.
In de A-klassen spelen Juliana
Doornspijk, De Eendracht Hardenberg,
Apollo Olst, Alliance Lage Zwaluwe, Crescendo Steenwijk, Crescendo Idskenhuizen, GFFO Gronings Fanfare Orkest en
Excelsior Westenholte. Informatie: www.
excelsior-westenholte.nl.
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BLAASMUZIEK BIGBAND

Het visitekaartje
van de HAN
Een aantal docenten en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
stak in 1989 de muzikale koppen bij elkaar en luisterde met een workshoporkest
diploma-uitreikingen en andere binnenschoolse evenementen op. Het gelegenheidsgezelschap groeide al snel uit tot een heuse bigband van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. De bigband van de HAN is de muzikale trots van de
hogeschool en niet meer weg te denken in het bigbandcircuit.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: HAN

Het workshoporkest werd in 1990 uitgebreid
naar de Big Band Hogeschool Gelderland, de
huidige bigband van de HAN. Al 26 jaar is de
formatie zowel in de hogeschool zelf als buitenshuis te horen en te zien. “Nadeel van steeds weer
vertrekkende studenten of verkassende muzikale docenten is dat je met veel wisselingen te
maken hebt. Dat is altijd een punt van aandacht
geweest”, vertelt tenorsaxofoniste José Janssen
in de hal van de Pabo-opleiding van de HAN in
Arnhem. Zij is docente aan de HAN in Nijmegen
(opleiding fysiotherapie). “Dit is onze repetitieruimte waar we wekelijks op zaterdagmorgen
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repeteren. Een prima plek. Mooi dat we deze
ruimte van de HAN kunnen gebruiken.”
Op dit moment is José een van de weinigen met
een echte ‘HAN band’. “Er spelen ook muzikanten van buiten de hogeschool mee, zodat we toch
een representatieve formatie op de been kunnen
brengen. In de eerste jaren na de oprichting
waren vooral de docenten en studenten van de
technische opleidingen de grote animators van
de band. Later slonk het aantal leden, mede door
de steeds weer vertrekkende studenten, en ging
de band tijdelijk als workshopformatie verder.
Eind 1999 sloten meer muzikanten ‘van buiten’

de HAN zich bij ons aan. Zo werd het steeds
meer een echte bigband. Toch is en blijft het
voor ons de uitdaging om meer studenten en docenten enthousiast te krijgen om mee te spelen.
Dat is een van onze speerpunten de komende
tijd. We zijn toch het muzikale visitekaartje van
de HAN, en daar zijn we trots op.”
Om de swingende formatie verder nieuw elan
te geven is in 2015 een nieuwe bandleider
aangetrokken: Rob van den Hoven. Rob is ook
bandleider van de Bull Town Bigband, Bigband
Ravenstein en Bigband 5-6-’07. Van den Hoven

kent het klappen van de zweep. Hij groeide op
in de harmonie- en fanfarewereld. “Later kreeg
ik interesse voor jazz en lichte muziek. Dat
resulteerde in een studie Jazz en Lichte Muziek
aan het Conservatorium van Maastricht. Met
de bigband van het conservatorium nam ik deel
aan verschillende projecten.” Tussen 1996 en
2001 was hij actief met zijn eigen Rob van den
Hoven Quartet. “Nu vind ik het geweldig om
mijn swingervaring door te geven aan amateurmuzikanten van bigbands waaronder die van
de HAN. Ik merk dat de muzikanten leergierig
zijn. Sowieso vind ik het altijd fijn werken met
creatieve muzikanten. Natuurlijk zijn er altijd
uitdagingen, want elke bigbandformatie is weer
anders. Voor de bigband van de HAN heb ik samen met de bandleden een aantal doelstellingen
voor ogen: verder werken aan ensemblespel en
timing en nog beter naar elkaar luisteren. Als je
beseft en hoort wat de anderen doen, is je eigen
rol in een arrangement binnen de band duidelijker. Dat speelt veel fijner en concreter. Zo creëer
je de pure bigbandsound. Daarnaast wil ik de
bandleden ook wijzen op het aspect concentratie en focus. Neem de aanvang van een optreden.
Zet het eerste nummer direct met volle energie
neer zodat die energie er direct is. Dan pakt het

publiek dat ook op. Daar gaan we de komende
tijd mee aan de slag.”
José: “Tot onze verrassing wonnen we in september 2015 het kleinschalige maar o zo gezellige
festival Jazz in Broek in Brummen. Dat gaf natuurlijk veel positieve energie. In 2016 willen we daar
weer aan meedoen. Het dwingt je ook om ergens
naartoe te werken, naast je reguliere optredens.”
Hoe ervaart saxofoniste Karlijne Pietersma het
spelen in de bigband? “Spelen in een bigband is
per definitie een feest. Het is heel motiverend
om thuis de partijen in te studeren en te horen
hoe alles op de repetitie op zijn plaats valt.
‘Ongeveer’ iets spelen is niet aan de orde bij ons.
Je moet spelen wat er staat en pas dan is te horen
hoe het stuk behoort te klinken. Ondanks dat
er wat wisselingen in de bezetting zijn geweest,
blijft de bigband van de HAN een groep muzikanten die veel plezier met elkaar heeft en hard
wil werken. We hebben steeds meer optredens
en dat werkt heel motiverend. Het geeft energie.”
Over energie gesproken. De bigband trad
onlangs op voor een uitzonderlijk publiek. ”We
speelden op de noodopvanglocatie voor vluchtelingen Heumensoord in Nijmegen. Wow, wat
een super ervaring”, blikt José terug. “Dat was

meer dan optreden alleen. Het was een beleving.
De luisteraars, afkomstig uit onder andere Syrië
of Afghanistan, keken hun ogen uit. De mensen
waren heel nieuwsgierig. Kinderen kwamen
tijdens het spelen naar het podium, dirigeerden
met Rob mee en voelden aan de instrumenten.”
De bigband speelde twee sets van pakweg 45
minuten en sommigen bleven al die tijd luisteren. “Er waren ook wel mensen die de tent in- en
uitliepen tijdens het optreden, maar voor ons
was het niet alleen muzikaal gaaf. Het geeft je
ook een goed gevoel om hieraan meegewerkt te
mogen hebben.”
De formatie gaat de toekomst, passend bij de
HAN natuurlijk, leergierig tegemoet. De band
streeft ernaar om nog zichtbaarder op de Hogeschool in Arnhem en Nijmegen te zijn. ”We
willen ons meer laten zien bij de HAN. Parallel
hieraan werken we samen met onze zangeres
Liesbeth Vroemen aan een afwisselend repertoire. Daarbij moet je denken aan het bekende bigbandrepertoire maar ook aan latinwerk, ballads
of stukken van New Cool Collectieve.”

Informatie: www.bigbandhan.nl
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Vacature Exercitie-instructeur (m/v) voor
drumfanfare St. Cecilia Voorhout
Over drumfanfare St. Cecilia Voorhout
Drumfanfare St. Cecilia Voorhout is sinds de oprichting in 1994 aanwezig bij diverse optredens in
binnen- en buitenland. De drumfanfare bestaat uit 30 enthousiaste leden en exerceert rond de tien keer
per jaar op de zondag en sporadisch op een woensdag. De drumfanfare komt uit in de hoogste divisie
van het KNMO en heeft onlangs tijdens het concours van Schiedam de eerste prijs behaald met 86,78
punten. De afgelopen jaren heeft de drumfanfare grote stappen gemaakt en een nieuw doel is het WMC
van 2017, waar de voorbereiding van start zijn gegaan.
Voor onze drumfanfare zijn wij op zoek naar een betrokken, ervaren en creatieve exercitie-instructeur
die bereid is een bijdrage te leveren aan de groei van de drumfanfare en samen met de andere instructeurs (slagwerk en dirigent) de visie van de vereniging te realiseren. Ervaring als instructeur is gewenst.
Voor meer informatie zie: www.stceciliavoorhout.nl

21 mei

: Adams, Ittervoort, 0475 560 703

10/11 juni

: Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

18 juni

: van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

1/2 juli

: Bläserstudio Koblenz, 0049 261 160 632

©BCM

Solliciteren
Geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan voor 15 mei 2016 uw motivatiebrief met CV
naar drumfanfare@stceciliavoorhout.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
John Bosman (06 40251645) Een proefexercitie kan deel uit maken van deze sollicitatie.

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

Kamps Uniformen al 30 jaar maatkleding specialist !!!

©BCM

Ook voor bij-leveringen, reparaties, borduringen en bedrukkingen.
Rijksweg Noord 63, 6131 CJ Sittard. Tel.046-4517787 E:info@kampsberoepskleding.nl Website: www.kampsuniformen.nl

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Herinneringen aan 60 jaar Ernst Mosch
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat Ernst Mosch zich specialiseerde in Böhmische blaasmuziek. Met het
themaconcert 60 jaar Böhmische blaasmuziek, herinneringen aan Ernst Mosch brengt het projectorkest
Böhmische Bitte zondag 5 juni in Schouwburg Venray een muzikaal eerbetoon aan de grote meester.
TEKST: ONZE REDACTIE

Ernst Mosch was de eerste die de Egerländermuziek over de hele wereld populair maakte. Met 42 miljoen verkochte geluidsdragers in veertig landen was
hij ook veruit de meest succesvolle artiest in deze muziekstijl. Böhmische Bitte
brengt tijdens het herdenkingsconcert vele bekende en minder bekende melodieën van Ernst Mosch en zijn Original Egerländer Musikanten tot klinken.
Toch is het concert meer dan alleen een eerbetoon aan de Koning van de Blaasmuziek. “We spelen ook twee werken van de componist Jaroslav Skabrada”, zegt
Ruud van Didden, een van de initiatiefnemers van het project. “Zijn werken
Musikantenstolz en Lebensfreude worden vanwege de hoge moeilijkheidsgraad
weinig door Böhmische orkesten gespeeld. De muziek van Skabrada wordt
gekenmerkt door zijn symfonische stijl.”
Böhmische Bitte is een gelegenheidsorkest bestaande uit muzikanten van
kapellen uit Limburg en Brabant. Het orkest trad in 2014 voor het eerst op bij
gelegenheid van de vijftiende sterfdag van Ernst Mosch. “Ook nu spelen we
weer in een extra grote bezetting”, verklaart Van Didden. “We willen de Böhmi-

sche blaasmuziek ‘in vol ornaat’ laten horen. Het publiek kan volop genieten van
de geweldige melodielijnen.” Vocale inbreng komt van vijf zangers en zangeressen die afwisselend als solistisch, als duo en als koor optreden. De muziek wordt
visueel ondersteund met videopresentaties. Informatie: www.rmm.net.

FLOWER PRODUCTIONS

PRESENTEERT

MARGRIET ESHUIJS

SOLISTE BIJ UW CONCERT

SINGER SONGWRITER

MAARTEN
PETERS
VOCALIST VAN O.A. THE BEST OF BRITAIN
Daarnaast bieden wij als producent unieke concepten. Inclusief de
arrangementen en de presentatie. Zoals de feestelijke kerstshow
a Warm and White Christmas (van Bing Crosby tot Michael Bublé).
We leveren maatwerk en staan garant voor de hoogste kwaliteit en
een uiterst prettige samenwerking.

Voor vrijblijvende informatie

management@margrieteshuijs.nl
075-6161307 06-51408349
www.margrieteshuijs.nl
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MAJORETTE/TWIRL BEELDVERSLAG

Belgen winnen in
het hol van de leeuw
België heeft ook de vierde editie van de V/N Champions Trophy gewonnen. De Nederlandse equipe kon in sporthal De Slagen in Waalwijk niet
profiteren van het thuisvoordeel. In categorieën waarin zowel Nederlandse
als Belgische majorettes en twirlers aan de start kwamen, eindigden de
Belgische vertegenwoordigers 19 keer als eerste. De Nederlandse deelnemers wisten 12 keer op de eerste plaats te eindigen. Daarmee ging de
landenbeker voor de derde keer naar onze zuiderburen. De Belgen pakten
met name op de twirltechnieken de winst. De V/N Champions Trophy is
een interlandwedstrijd voor majorettes en twirlers van de KNMO en de
Vlaamse muziekbond Vlamo.
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BLAASMUZIEK JUBILEUM

Sint Caecilia floreert
op drie kernwaarden
Muzikaliteit, gezelligheid en saamhorigheid: de drie kernwaarden van fanfare Sint
Caecilia uit Spaubeek. Een toekomstbestendige vereniging, zelfs na 150 jaar.
TEKST: ONZE REDACTIE

Voorzitter Maurice Janssen gooit er een paar
klinkende tegeltjeswijsheden uit. The secret to
success: no empty chairs en The best solution to
any problem: music! Daarmee geeft hij de geest
van het beleidsplan weer waarop fanfare Sint
Caecilia haar toekomst heeft uitgestippeld.
Janssen: “Op basis van de drie kernwaarden
muzikaliteit, gezelligheid en saamhorigheid hebben we een meerjarenplanning uitgezet. Deze
planning leidt tot focus, rust en duidelijkheid,
waarbij er een mooie balans is tussen concourscycli, projecten, concerten, in- en doorstroom
van muzikanten, en perioden van ‘rust’.”
Fanfare Sint Cecilia vaart er wel bij. Naast een
heel stel ereleden, bijzondere leden en een actief
damescomité bestaat het muzikaal deel van
de vereniging uit veertig fanfareleden, vijftien
drumbandleden, veertien jeugdorkestleden en
twintig leerlingen. In samenwerking met de basisschool Spaubeek en muziekschool Artamuse
wordt voor de groepen 4 tot en met 7 ieder jaar
onder schooltijd een muziekproject van 5 tot 8
weken georganiseerd. De instroom van 3 tot 5
leerlingen per jaar is voldoende om het ledenbestand op peil te houden. Maar ook van buitenaf
krijgt Sint Caecilia aanwas. Janssen: “De fanfare
beoogt in verenigingsverband instrumentale
muziek te beoefenen en op muzikaal gebied
dienstbaar te zijn aan het cultureel-maatschappelijk leven in Spaubeek. Door deze doelgroep
te koesteren, vaart en afwisseling in het programma te houden, klantwaarde te creëren, een
mooie presentatie neer te zetten en een goede pr
te voeren, komen ook meer ervaren muzikanten
naar Spaubeek om te musiceren. Hier zijn we als
vereniging zeer trots op!”
De reglementen van fanfare Sint Caecilia en de
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eerste ledenlijst stammen al uit 1865. Een jaar later werd het vaandel aangeschaft met daarop het
jaar 1866 geborduurd. Vandaar dat dat jaar in de
annalen als oprichtingsjaar wordt aangehouden.
Sint Caecilia is een frequent concoursganger.
Een hoogtepunt was het behalen van de titel
vicewereldkampioen in de tweede divisie tijdens
het Wereld Muziek Concours in 2009. De drumband veroverde in 2012 de Limburgse titel in de
tweede divisie. Vorig jaar maakte de vereniging
een succesvolle concertreis naar Canterbury
(Engeland). Janssen: “Sint Caecilia beoogt in
verenigingsverband instrumentale muziek te
beoefenen en op muzikaal gebied dienstbaar te
zijn aan het cultureel-maatschappelijk leven in
Spaubeek. De fanfare verbindt binnen de dorpsgemeenschap door middel van de universele taal

van de muziek. Ook onderstreept de vereniging
het belang van de blaasmuziekcultuur en vormt
zij de basis voor de muzikale ontwikkeling van
leerlingen op basisschool Spaubeek. De opluistering van kerkelijke plechtigheden is eveneens
een belangrijke rol van de fanfare.”
Het 150-jarig bestaan wordt gevierd met tal
van activiteiten verdeeld over het hele jaar.
Van 8 tot en met 10 juli is het jubileumweekend met een feestavond, de presentatie van
de nieuwe uniformen, een optreden van De
Coronas en Big Band Time Out, een H. Mis en
een receptie. Het jubileumjaar sluit op zaterdag 3 december met een galaconcert in Asta
Cultuurcentrum Beek. Informatie:
www.facebook.com/fanfarespaubeek.

From 02.07. - 07.07.2016 the ﬁrst international conductors competition will take place in Augsburg. In the context of
the 15th anniversary of Germany’s (and Austria’s) only professorship of symphonic wind band conducting, conductors
prove their abilities before an international expert jury. Special focus will be on the conductors‘ versatility - they are
to conduct various forms of orchestras:
First round: Symphonic wind orchestra of Augsburg
university‘s Leopold-Mozart-Zentrum
Second round: Concert band Bayerische Brassband Akademie
(3BA) / The Concert band of the Bavarian Brass Band Academy
Semi-ﬁnal: Augsburger Philharmoniker / Augsburg
Philharmonic Orchestra
Final: Musikkorps der Bundeswehr (Siegburg/ Bonn) / The
Concert Band of the German Armed Forces
Repertoire examples (the whole repertoire for the competition
can be found on the website): For symphonic wind band e.g.
„Fantasy Tales“ - Piet Swerts, for brass band „Vita Aeterna
Variations“ – Alexander Comitas and for symphonic orchestra
pieces by Richard Strauss, e.g. „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ and „Don Juan“.

The competition has no age restriction, languages during the
rounds of the competition will be German and English. We
are looking for conductors of all orchestral forms (symphonic
orchestra, wind band, fanfare band and brass band).
In addition to an attractive prize money the winner may call
himself/herself „Winner of the 1st International Conductors
Competition Augsburg 2016“ and will furthermore be awarded
a guest conducting engagement.

Please send your application (CV, photo, musical career and application video)
by 11.05.2016 at the latest
by email to: info@conductorscompetition-augsburg.de
or by postal mail to:
„Freunde und Alumni der Dirigentenausbildung in Augsburg e.V.“
(attn.: T. Tartamella)
Maximilianstraße 22
86150 Augsburg
For further information (fees, complete repertoire, accommodation etc.) please
visit: www.conductorscompetition-augsburg.de

BLAASMUZIEK HET ENSEMBLESPEL

6Sence wil verrassen
door diversiteit
Nederland telt talloze blazersensembles in de meest kleurrijke bezettingen. Veel
ensemblespelers zetten in de amateurblaas- en slagwerkmuziek hun eerste muzikale stappen. In de rubriek Het Ensemblespel stellen ze zich voor. In deze vijfde
aflevering een portret van het fluitsextet 6Sense.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: 6SENSE

De Naam: 6Sense. ‘Sense’ in de zin van gevoel/gewaarwording, omdat de zes jonge fluitisten ieder met een eigen gevoel (hun eigen
creatieve geest) bijdragen aan één gezamenlijk
product (de muzikale uitvoering) en dit overbrengen op de zintuigen (andere betekenis van
‘sense’) van het publiek.

De Uitdaging: Van zes totaal verschillende karakters met allemaal een andere achtergrond,
kennis en ervaring een geheel zien te maken.
Ervaren hoe je muzikaal magische momenten
kunt creëren met elkaar en met het publiek.
Andere muzikanten inspireren door de mooie
ervaring van het samenspelen te delen.

De Oprichting: 6Sense is opgericht in 2015
vanuit de Nederlandse Fluit Academie. Het
ensemble wordt gecoacht door zijn artistiek
leider Emily Beynon, solofluitiste van het
Koninklijk Concertgebouworkest. Alle leden
van 6Sense hebben een of meerdere malen
deelgenomen aan de Nederlandse Fluit Academie. Emily Beynon stimuleert jong fluitspelend Nederland en heeft voor deze zes jonge
professionals de kans gecreëerd om samen een
ensemble te vormen.

De Musici: Marjolein Vermeeren (24 jaar)
begon haar loopbaan bij harmonie Uni uit
Sevenum, waarvan ze nog altijd lid is. Ze
speelde in diverse harmonieorkesten in
Noord-Limburg. Ze is tevens actief als dirigent
en arrangeur. Vorig jaar studeerde ze af aan
de Royal Academy of Music in Londen voor
moderne fluit, piccolo en barokfluit. Ze speelt
als freelancer bij onder andere Het Nederlands
Philharmonisch Orkest en De Filharmonie in
Antwerpen. Daarnaast is ze eerste fluitiste van
Arch Sinfonia in Londen.
Rieneke Brink (28) behaalde in 2012 haar masterdiploma aan het conservatorium van Luzern. Ze
geeft les bij harmonievereniging Amicitia in Landsmeer en Harmoniecorps Tuindorp in Amsterdam,
waar ze tevens het leerlingenorkest dirigeert. Ze
remplaceert bij diverse orkesten en ensembles
zoals de Marinierskapel, het Radio Filharmonisch
Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble en het
Koninklijk Concertgebouworkest.
De in Frankrijk geboren Emeline Dessi (29)
begon haar loopbaan bij Harmonie de Pont

De Bezetting: Piccolo, fluiten, altfluit en
basfluit.
De Missie: 6Sense wil het imago van de
dwarsfluit oppoetsen. De dwarsfluit was ooit
een mode-instrument. De laatste jaren heeft
het instrument aan uitstraling verloren. 6Sense
wil het publiek verrassen met de grote diversiteit in klankkleuren die zes fluiten samen
kunnen voortbrengen. Kortom: de fluit in een
populair daglicht zetten.
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Sainte-Marie in de buurt van Troyes. Ook
speelde ze bij het semiprofessionele harmonieorkest Municipale de Troyes. Inmiddels
woont en werkt ze al vele jaren in Nederland.
In 2014 behaalde ze aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam haar masterdiploma.
Ze speelt onder meer in de Neo Fanfare
9x13 waaraan we in deze rubriek al eerder
aandacht besteedden.
Rozemarijn van Egeren (28 jaar) behaalde in
2014 haar masterdiploma aan het conservatorium van Amsterdam. Ook zij is actief in de amateurwereld. Ze gaf dwarsfluit- en theorielessen
bij muziekvereniging Laurentius in Voorschoten
en doet dat tegenwoordig bij muziekvereniging Tavenu uit De Kwakel, KnA Uithoorn en
de Abcouder Harmonie. Ook is ze werkzaam
als docente bij Het Leerorkest Amsterdam.
Daarnaast speelt ze in diverse orkesten en
ensembles, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nationaal Jeugdorkest, duo
Van Egeren-Marselje, het Camenae Collective en
voert ze het Neflac Ensemble aan.
Linda Speulman (25) groeide op bij het harmonieorkest van de Stedelijke Muziekvereniging
Doetinchem. Haar masteropleiding rondde ze
in 2015 af aan de Royal Academy of Music in
Londen. Tijdens haar studie speelde ze in het
RAM Symfonie Orkest en Opera Orkest, Arch
Sinfonia en Aldwych Sinfonia. Ze maakte twee
jaar lang deel uit van het Nationaal Jeugd Orkest

en remplaceert bij Het Gelders Orkest.
Marije Weenink (20 jaar) van het Zeeuwse
Flakkee studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Jeroen Bron. Ze
viel diverse keren in de prijzen tijdens het
Prinses Christina Concours en won het EMG
muziekconcours. Ook trad ze op in het Concertgebouw te Amsterdam en was ze soliste
in Het Balletorkest. Marije speelde onder
meer in het vernieuwende kamermuziekensemble Ongestreken.

Het Repertoire: 6Sense is altijd op zoek naar
de diversiteit in de muziek. Het ensemble
speelt muziek uit alle stijlperiodes, van barok
tot modern. Originele composities en (eigen)
arrangementen. Stukken speciaal voor het
ensemble geschreven en arrangementen van
kamermuziekwerken en orkestrepertoire. De
uitdaging is om niet alleen het geijkte fluitrepertoire te spelen, maar juist op zoek te gaan
naar wat er allemaal mogelijk is met combinaties van fluiten, piccolo, altfluit en basfluit.

De Optredens: Van een buitenconcert op een
boerderij in Doetinchem tot een internationaal
fluitfestival in Rome. Fluitsextet 6Sence ziet
het als zijn missie om de fluit overal te laten
horen. Komende zomer speelt het ensemble
tijdens het Grachtenfestival op de bijzondere
concertlocatie Tramremise Lekstraat. In oktober gaan de dames samen met Emily Beynon
op tournee naar Zwitserland.
De Website: www.sixsense.nl.

Ensemblespel biedt hafabra nieuwe kansen
Harmonie- en fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijkheden van het ensemblespel vrijwel volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder jammer. Amateurblaasorkesten hebben namelijk vaak zonder het zelf te beseffen uitstekende ensembles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot ensemblespel binnen de vereniging biedt jonge
talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen bovendien gemakkelijk ingezet worden bij gelegenheden waarbij een muzikale omlijsting in kleiner verband passender
is dan met een heel orkest. De musici van 6Sence over de meerwaarde van het ensemblespel voor orkestmuzikanten:“Ook voor amateurs is het belangrijk om in een vroeg
stadium op een positieve en inspirerende manier in aanraking te komen met ensemblespel. Dat mis je vaak in de muziekopleidingen. Het is een verrijking voor de muzikale
ontwikkeling als je als amateur daar al vanaf het beginstadium veelvuldig mee te maken krijgt. Het is leerzaam en geeft veel plezier om met anderen samen muziek te
maken. Spelen in een ensemble is eigenlijk net als spelen in een groot orkest, alleen worden alle technische aspecten van het samenspel nog eens extra uitvergroot. Het
valt bijvoorbeeld meteen op wanneer iemand een ritme niet exact speelt of iemand net anders intoneert. Daarnaast moet je met een kleine groep veel harder werken om
de dynamiek tot z’n recht te laten komen. Het vereist een enorme discipline om altijd zorgvuldig naar je mede-ensembleleden te kijken en te luisteren. Deze aspecten staan
aan de basis van het samenspel. De vaardigheden die je daarmee op doet, komen ook ten goede aan het spelen in een groot orkest.”
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘Blijf vooral
kwaliteit leveren’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of
instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Noord-Hollandse
dirigent Pierre Volders zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: HANS SPEEKENBRINK EN ALLARD WILLEMSE

Wie is Pierre Volders?
Allereerst levensgenieter! Ik ben een zeer
tevreden mens, gelukkig getrouwd en heb
een prachtige dochter. Ik heb een zeer brede
muzikale interesse, zeg maar van Bach tot Hazes.
Mijn leven bestaat compleet uit muziek. Ik ben
in de gelukkige positie dat ik alleen maar dingen
doe waar ik heel blij van word. En mijn carrière
is zorgvuldig opgebouwd. Zorgen dat je op de
juiste momenten kan pieken is altijd belangrijk
voor mij geweest. Ik wilde graag trombonist
worden in een groot orkest. Eind jaren negentig
waren er veel wisselingen binnen de Nederlandse symfonieorkesten. Ik heb toen tweemaal een
auditie weten te winnen en daar profiteer ik nu
nog steeds van. Met dirigeren heb ik eveneens
erg mooie orkesten voorbij zien komen. Ook
als docent prijs ik mij gelukkig. Ik heb mijn
leraar Georg Wiegel kunnen opvolgen en leid
nu samen met Jörgen van Rijen, Remko de Jager,
Ben van Dijk en Raymond Munnecom een van
’s werelds beroemdste tromboneafdelingen aan
het Conservatorium van Amsterdam.
Hobby’s buiten de muziek?
Zoals je aan mijn cv kunt zien heb ik niet heel
erg veel tijd voor hobby’s meer over. Ik ben
altijd erg geïnteresseerd geweest in slagwerk.
Voor de liefhebberij drum ik een beetje. Verder
houd ik erg van auto’s, met een voorkeur voor
het merk met de ster. Verder speel ik nog wel
eens een fanatiek potje squash.
52

Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Via mijn vader die saxofoon speelt bij fanfare
Sint Joris in Dorst. Van hem kreeg ik mijn
eerste muzieklessen. Daarna kreeg ik les van
Michael Woldinga en werd mijn interesse voor
de muziekwereld definitief. Ik kwam op 13-jarige leeftijd bij het Nationaal Jeugd Fanfare
Orkest en zo rolde de bal langzaam verder.
Tijdens mijn conservatoriumtijd kreeg ik mijn
eerste orkestbaan bij het Nederlands Ballet
Orkest en sinds 1997 speel ik in het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Ik ben iemand die altijd en overal een brede
interesse voor heeft en dat had ik ook voor het
dirigeren. In mijn studietijd was het nog goed
mogelijk om twee hoofdvakken te studeren,
dus naast trombone werd dat hafadirectie. En
via de gebruikelijke opleidingsorkesten ging ik
naar Harmonie Slikkerveer, daarna naarCrescendo uit Krimpen aan de Lek en uiteindelijk
Amsterdam Brass en Amicitia Landsmeer.
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Ik vind het reuze intrigerend om met een groep
mensen een bepaald niveau te bereiken en dat
iedereen uiteindelijk met de neuzen dezelfde
kant op staat. Verder zie ik graag alle muzikanten met een glimlach op het podium zitten.
Dan beheerst iedereen hetgeen wat er verwacht

wordt en kom je tot heel mooie muzikale
momenten. Verder blijft het altijd leuk om het
publiek blij te maken met mooie stukken en
programma’s.

Had of heb je een voorbeeld?
Ik werk bij het Rotterdams Philharmonisch
Orkest met zeer veel verschillende dirigenten.
Maar een paar zijn en blijven toch echt grootmeesters. Bijvoorbeeld Valery Gergiev, Yannick
Nezet Seguin, Simon Rattle, Bernhard Haitink.
Dat zijn allemaal dirigenten die gaan voor de
totale muziek, de lange lijnen en ze zoeken
altijd naar nieuwe uitdagingen in partituren.
Dat inspireert mij enorm. In de hafawereld zijn
dat Heinz Friesen, Sef Pijpers sr. en Jan Cober.
Dirigenten met een ongelofelijke passie. Geweldig om naar te kijken en mee te werken.
Belangrijkste wijze les van je docent?
Kwaliteit zal altijd overleven en herkend worden! Van George Wiegel, mijn trombonedocent in Rotterdam.
Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit:
harmonie, fanfare of brassband?
Hoewel ik niet een uitgesproken voorkeur
heb, is het om als koperblazer voor een goede
brassband te staan wel echt smullen.
Mooiste compositie?
Is ook een lastige vraag. Er zijn zoveel gewel-

dige werken. Ik noem er een paar maar deze
kunnen volgende week weer anders zijn. Voor
brassband The Land of the Long White Cloud
van Philip Sparke. Een echte klassieker, maar ik
blijf de opening echt magistraal vinden. Voor
harmonie is dat 3e Symphony van James Barnes,
geweldig emotionele muziek. Poème Symphonique van Rob Goorhuis bewaart vooral mooie
herinneringen aan mijn tijd bij het Nationaal
Jeugd Fanfare Orkest.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Grootste concourssucces is de tweede plaats op
de Nederlandse Brassband Kampioenschappen
met Amsterdam Brass in 2010, 2013 en 2014.
Hoogtepunten zijn een aantal zeer grote
concerten met Amicitia Landsmeer in samenwerking met een 100-koppig koor en topsolisten voor 1000 man publiek. Dat zijn ongelofelijke avonden.
Concoursen of concerten?
Concerten zijn het leukst maar ik word ook
zeer fanatiek van een concours. Bij concerten
hou ik ervan het publiek te verrassen met de
muziek en de opbouw van het programma.
Maar als ik een spelletje of wedstrijd speel
wil ik gewoon winnen en dat maakt me
bloedfanatiek.

PASPOORT
Naam: Pierre Volders.
Geboortedatum: 2 mei 1972.
Geboorteplaats: Breda.
Woonplaats: Landsmeer.
Instrumenten: trombone en euphonium.
Muziekopleidingen: hoofdvak Trombone en
HaFa-directie aan het Rotterdams Conservatorium.
Begonnen bij: fanfare Sint Joris Dorst.
Dirigent bij: muziekvereniging (harmonieorkest) Amicitia Landsmeer en brassband
Amsterdam Brass.
Overige functies/activiteiten in de
muziekwereld: solotrombonist Rotterdams

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Het is voor iedere club goed om eens een paar
stukken echt af te werken. Je leert dan allemaal
waar de sterke en zwakkere punten van een
orkest zitten en hoe dit van binnenuit is op te
lossen. Dus niet te snel inhuren, maar je eigen
mensen zo inzetten dat je toch een gewenst niveau kunt halen. Dat is voor iedereen prettiger
en de club zal langer overleven.
De Friese bond houdt een Open Nederlands Harmonie Kampioenschap volgens
de brassbandformule (één verplicht werk,
geblindeerde jurering, optreden in volgorde
van loting etc.). Vind je het brassbandconcept ook geschikt voor harmonieorkesten?
Ja, waarom niet. Ik zou echter zeker de regels
van inhuren aanscherpen. In deze wereld
gebeurt dat naar mijn smaak te veel. Hopelijk
trekt een harmoniekampioenschap ook net
zoveel publiek als het NBK.

Philharmonisch Orkest; lid New Trombone Collective; lid World Orchestra for Peace; hoofdvakdocent Trombone en hoofd koperafdeling aan het
Conservatorium van Amsterdam.

De commissie Blaasmuziek heeft een
aantal alternatieve concoursvormen ingevoerd, zoals de festivalklasse en ‘jury
aan huis’. Wat vind je van dit initiatief?
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eens altijd spelend te zijn. Niet in ieder concert
past een optreden van een beginnersorkest,
maar door ze er wel bij te betrekken geef je
leden het gevoel dat ze belangrijk zijn. Erbij
horen geeft altijd een fijn gevoel. Als dat gevoel
er eenmaal is, ga je niet snel meer verkassen.

Hoe zie je de toekomst van de
blaasmuziek?
Ik ben en blijf een positief mens en ben dus ook
hierover positief. Wanneer iedere vereniging
zich realiseert dat je altijd actief moet blijven,
dus leden opleiden, mensen tevreden houden en
kwaliteit leveren, moet het goed blijven gaan in
deze sector. Gelukkig wordt er weer muziekonderwijs gegeven en zijn steeds meer mensen ervan overtuigd geraakt dat muziek maken goed is
voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer we
deze gedachtegang vast houden en kunnen gaan
uitbuiten, blijven we op het goede pad. Hopelijk
blijft de overheid hierin ook steun verlenen.
Ik begrijp niet goed wat het doel en het
voordeel van ‘jury aan huis’ is. Alle criteria zijn
hetzelfde maar er spelen geen andere orkesten.
Dat vind ik jammer. Muziek maken zou iets
gezamenlijks moeten zijn. Dat geldt ook voor
een concours. Natuurlijk is het zo dat er weinig
publiek zit bij een gemiddeld bondsconcours.
Maar zet daar dan op in, zou ik zeggen.”
Ook van de festivalklasse weet ik niet zo goed
wat ik moet denken. Er bestaan al een heleboel festivals met jurering. Als de enige reden
dan is om uitstel te krijgen van concoursdeelname kan dat ook wel op een andere manier.
En gaan de populaire concourspodia die zeer
snel vol zitten dan concoursdeelnemers weigeren o mdat er een festivalklasse aan toegevoegd moet worden? Dus eigenlijk ben ik niet
zo voor deze opties.

Het verplichte repertorium voor reguliere
bondswedstrijden is met ingang van
2016 komen te vervallen. Wat vind je
daarvan?
Dat vind ik geen probleem. Hierdoor is het nu
gemakkelijker kiezen. Soms zijn de verplichte werken wel erg lastig of te uitgebreid qua
instrumentarium. Je moet dan echt keuzes
maken op basis van de mogelijkheden van je
eigen orkest. Wanneer er meer te kiezen valt,
is dat iets eenvoudiger. Hopelijk blijft men wel
nieuwe werken promoten. Maar het kan geen
kwaad om wel af en toe eens naar de bezetting
te kijken. Er zijn niet veel orkesten met standaard piano’s en cellisten in de bezetting.

Muziekles keert steeds meer terug in het
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Door zich daar als vereniging actief in te
mengen en te zorgen dat je erbij betrokken
wordt en vooral ook blijft. Wanneer je je eigen
gekwalificeerde docenten ook lessen laat geven
in samenwerking met muziekdocenten en/of
basisschooldocenten kun je hiervan profiteren.
Zorg dat je er bij bent met het bespreken van
de instrumenten etc. Geef kleine concertjes en
zorg dat je op de juiste momenten je gezicht
laat zien. Kerst, Sinterklaas en andere schoolse
activiteiten. Mijn vereniging Amicitia uit Landsmeer heeft ervoor gezorgd dat deze lessen
vanaf volgend seizoen gaan plaatsvinden op de
lagere scholen. Inderdaad, vreselijk veel werk,
maar als alles werkt kan een vereniging er ook
van profiteren. Maar ook hier geldt, zorg dat je
kwaliteit brengt!

Wat zijn je ambities als dirigent?
Ik hoop nog lang een inspiratiebron te kunnen
zijn voor mijn orkesten. Ik heb het bij beide
orkesten erg naar mijn zin. Met Amicitia Landsmeer komen de meest grote en wonderlijke
producties van de grond en dat geeft veel voldoening. Veel publiek bij de grote concerten en een
vaste groep trouwe aanhangers.
Met Amsterdam Brass hoop ik dat we nog meer
integratie kunnen bereiken binnen Amsterdam
en omgeving. Het is een geweldige band met
gelukkig een stabiele bezetting, maar helaas nog
niet zo’n enorme schare fans. Jammer, want ook
hier komen geregeld concerten voorbij die niet
alleen voor de brassbandliefhebber interessant
zijn met leuke solisten en nieuwe arrangementen. En ja, stiekem hoop ik nog een keer het NBK
te kunnen winnen.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen verhogen?
Dat blijft een lastig vraagstuk. Hopelijk wordt
er met de terugkeer van muziekles op de
basisschool een goede stap vooruit gezet. Hoe
eerder kinderen muziek en in het bijzonder
blaasmuziek leren kennen, hoe makkelijker ze
mee willen gaan doen. En als ze eenmaal die
stap hebben genomen, moeten de verenigingen
er alles aan doen om kinderen te motiveren.
Van AMV, via opstaporkesten, opleidingsorkesten en de grote orkesten. Zorg dat je bij ieder
concert veel mensen betrekt. Dat hoeft niet
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

Laarzen aan bij
locatieproject
Wie Wind Zaait

De 110-jarige Waterlandse Harmonie.

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een
bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de muziektheatervoorstelling Wie Wind Zaait waarmee de Waterlandse Harmonie samen met diverse
lokale koren en acteurs op een openluchtlocatie bij Ransdorp de stormvloed van
1916 in Waterland herdenkt.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: COMETA

Het publiek doet er verstandig aan niet op
hooghakkige Gucci’s of glimmende Dolce &
Gabbana’s maar op rubberen laarzen de voorstelling Wie Wind Zaait bij te wonen. “Het is een
muziektheaterstuk dat met een spectaculair decor
in de openlucht het publiek meeneemt in de
beleving van een echte overstroming”, omschrijft
dirigent Thomas Geerts het grootschalige project.
“Daarbij moet je denken aan een dijk die om het
publiek heen is gebouwd waarbij duizenden liters
water worden opgepompt.”
Het is dit jaar honderd jaar geleden dat het gebied
rond de Zuiderzee werd getroffen door een
verwoestende stormvloed. In Waterland braken
op meer dan tien plaatsen de dijken. Een groot ge56

bied tussen Edam, de Zaan en het IJ overstroomde en stond maanden onder water. Op Marken
verdronken zestien inwoners. De watersnood van
1916 resulteerde in de versnelde uitvoering van
het eerste grote watermanagementproject in ons
land: de afsluiting van de Zuiderzee en de aanleg
van de Afsluitdijk.
Rond de herdenking van de ramp zet de stichting
Waterland onder de titel 100 jaar Droge Voeten tal
van activiteiten op touw. Eén daarvan is het locatieproject Wie Wind Zaait, een muziektheateruitvoering die op 24 juni in een weiland bij Ransdorp in
première gaat. Muzikanten, acteurs en zangers uit
de regio brengen het verhaal van de watersnoodramp tegen een spectaculair decor tot leven.

Het scenario en de teksten zijn door de lokale
tekstschrijver Arno Smit geschreven, vrij naar
een waargebeurd drama dat zich afspeelde op het
eiland Marken. “De voorstelling speelt zich af rond
het verzonnen personage van Anna Bakker die
de watersnoodramp als kind meemaakte”, vertelt
Irene Postma, die eveneens deel uitmaakt van het
artistieke team. “In de nacht van de watersnoodramp (van 13 op 14 januari 1916, red.) namen
haar drie zusjes hun toevlucht tot de bedstee, in de
hoop dat het water niet zo hoog zou komen. Maar
het water kwam wél zo hoog en zij verdronken.
Volgens de overlevering zijn zij de volgende dag
hand-in-hand in de bedstee aangetroffen. Haar
personage is ook deels geïnspireerd door de eerste

vrouwelijke muzikant bij de harmonie die tot haar
92e heeft meegespeeld in het orkest. Verder speelt
het verhaal zich af rond het 110-jarige jubileum
van de Waterlandse Harmonie.” Aan het begin van
de voorstelling woont de stokoude maar nog zeer
vitale Anna Bakker als erelid het jubileumconcert
van de Waterlandse Harmonie bij. Op het programma staat de Vierwindensymfonie uit 1916. Als
het deel Noordenwind klinkt, roept dit onverwachte
krachten op uit het verleden. Het verhaal van Anna
wordt uitgebeeld in korte scènes die deel uitmaken
van een flashback naar 1916. Haar traumatische
vertelling wordt verweven met andere gebeurtenissen in Waterland ten tijde van de ramp. Het publiek
ziet de (mythologische) Vierwindengrot en hoort
de onheilspellende lach van Boréas, de god van de
noordenwind. Na zich honderd jaar koest te hebben gehouden, wil hij weer eens flink tekeer gaan.
Aeolus, de bewaarder van de winden, verzoekt de
oude ervaren god Memento en de nog jonge Carpo

Wie Wind Zaait speelt
vooral in op de beleving
om af te dalen en de Waterlanders te waarschuwen
voor een herhaling van de ramp uit 1916. Aan het
einde van de voorstelling klinkt de Vierwindensymfonie opnieuw, maar nu in een modern idioom
anno 2016. Dat is de goden verzoeken. Als het
Noordenwind-deel wederom klinkt, barst Boréas
alsnog los. Er steekt een storm op. Het water stijgt.
Het einde van 100 jaar droge voeten.
Dirigent Thomas Geerts schreef tevens de muziek
voor de voorstelling. “De stijlen van de liedjes
en stukken zijn zeer divers. Soms luister je naar
populaire muziek, dan naar een neoklassiek stuk,

naar experimentele muziek en dan weer naar een
rustige ballad of blues, met hier en daar een lekkere
draai erin. De muziek is geschreven voor harmonieorkest, combo, koor en zangsolisten.” Wie Wind
Zaait speelt vooral in op de beleving. De watersnoodramp van 14 januari 1916 had ongekende
proporties. Door de harde noordenwind en de
dijkdoorbraken kwam 17.000 hectare land onder
water te staan. Het duurde tot april 1916 voordat
het water weer verdwenen was. De ramp heeft een
plaats gekregen in het collectief geheugen van de
Waterlanders. Buitenstaanders hebben er echter
nauwelijks weet van. Met Wie Wind Zaait willen
de initiatiefnemers de watersnoodramp ook buiten
Waterland uit de vergetelheid halen.
Een centrale rol speelt de Waterlandse Harmonie. Al 110 jaar lang maakt het orkest deel uit van
het sociale, culturele en maatschappelijke leven.
Het stuk wordt verder gespeeld door twee koren
en vijftien zangers/acteurs uit Waterland en omgeving. Koordirigent Benjamin Bakker begeleidt
zangers en koren. Pieter Stellingwerf en Kees
Botman van BUOG (Bedenkers en uitvoerders
van uitzonderlijke en ongewone gebeurtenissen) tekenen voor respectievelijk de regie en de
theatrale vormgeving.

Wie Wind Zaait gaat op 24 juni in première. De
verdere speeldata zijn 25 en 26 juni en 1, 2, 3, 8, 9
en 10 juli. Informatie: www.wiewindzaait.nl.

In de serie Concert van de maand belicht 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 tijdig
naar: redactie@klankwijzer.nl.
De verwoestende watervloed van 1916.
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BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK

Selmer presents… toert door het land
Bin/Selmer toert de komende maanden door het land met informatieve saxofoonpresentaties. Tijdens
deze bijeenkomsten gaat Johan van der Linden in op verschillende aspecten van het saxofoonspel. Aan
bod komen onderwerpen zoals klank, intonatie, embouchure, techniek en set-upkeuze.
Selmer heeft onlangs onder andere het merk
SeleS en de Concept-mondstukken geïntroduceerd. De SeleS-instrumenten worden bij Selmer
Paris geproduceerd. Tijdens de presentatiebijeenkomsten gaat Johan van der Linden (docent HKU
Utrechts Conservatorium, ArtEZ Conservatorium Zwolle en internationaal solist) aan de hand
van voorbeelden, muziekstukken en speelstijlen
in op tal van vragen. Wat is het verschil tussen een
Seles- en een Selmer-saxofoon? Wat is een goed
moment om de overstap te maken van een studiesaxofoon naar een (semi) professionele saxofoon?
Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van
mondstukken? Wat is de invloed van rietkeuze op
klank en speelcomfort?
Ook is het mogelijk om Johan van der Linden advies te vragen over specifieke problemen of andere

onderwerpen. Selmer Presents… is interessant
voor zowel saxofonisten als docenten, dirigenten en
bestuursleden. Tevens is er gelegenheid de verschillende Selmer-instrumenten, inclusief de nieuwe
Seles Axos, (op eigen mondstuk) te proberen.
Selmer presents… vindt plaats op vrijdag 27 mei
(19.30 uur) bij Schreeven Wijchen; vrijdag 3
juni (19.30 uur) bij Blaasinstrumentenspecialist
Veldhoven; zaterdag 4 juni (10.00 uur) bij Van
der Glas Heerenveen; zaterdag 11 jun (10.00
uur) bij Adams Ittervoort; woensdag 15 juni
(19.30 uur) bij Bakker Muiderberg; vrijdag
17 juni (19.30 uur) bij Van Gorp Roosendaal;
dinsdag 21 juni (19.30 uur) bij Saxofoonwinkel
Deventer. Belangstellenden kunnen zich voor
het bijwonen van de gratis presentaties aanmelden bij de betreffende dealers.

BLAASMUZIEK NIEUWS

FPO als ambassadeur naar Estland

Het Fanfare Promotie Orkest (FPO) maakt begin mei een tournee door Estland. Het orkest gaat in de
Baltische Staat moderne westerse fanfaremuziek promoten. Tijdens de reis wordt voornamelijk nieuw en
educatief repertoire op de lessenaar gelegd.
TEKST: ONZE REDACTIE

Het FPO verzorgt in vijf verschillende steden zes
concerten, samen met plaatselijke blaasorkesten en schoolorkesten. De tournee vindt plaats
op uitnodiging van Bert Langeler, bestuurslid
van de internationale blaasmuziekorganisatie
WASBE. Op het programma staan grote concertwerken waaronder Lake of the Moon van Kevin
Houben, Suite from Hymn of the Highlands van
Philip Sparke, Ghost Train van Eric Whitacre en
Fire in the Blood van Paul Lovatt-Cooper. Daarnaast klinken solowerken zoals Concertino for
Trombone van Lars-Erik Larsson en El Cid van
Bert Appermont. Ook de koraal Meditation van
Jan de Haan en het groovy We’re in the House
van Maino Remmers staan geprogrammeerd.
Speciaal voor deze tournee maakte FPO-lid Erik

Rozendom een arrangement van muziek uit de
laatste Star Wars-film The Force Awakens.
Door de verschillende machthebbers die het land
heeft gekend, is de muziekcultuur in Estland sterk
beïnvloed door Duitse en Russische tradities.
Daarnaast ontwikkelden Estse componisten vanaf
de negentiende eeuw hun eigen nationale muzikale taal. Het FPO wil het publiek kennis laten maken met het fanfareorkest als typisch Nederlands
cultureel erfgoed. Het orkest bestaat voor een
groot deel uit jonge getalenteerde muzikanten die
door de projecten van het FPO een kans krijgen
zichzelf verder te ontwikkelen door het spelen
van nieuw repertoire op veel verschillende podia.
Informatie: www.fanfarepromotieorkest.nl.
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BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL

Wilhelmina:
vaste waarde in de
Hoeksche Waard
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging
in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van Muziekvereniging Wilhelmina uit Numansdorp.
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: ARCHIEF WILHELMINA

Als één van de meest actieve verenigingen in de
Hoeksche Waard kent muziekvereniging Wilhelmina in Numansdorp een overvolle agenda
voor de diverse onderdelen. Zowel drumband
als fanfare presteert op het hoogste niveau. Maar
liefst vijftig leerlingen worden bediend door een
docententeam in eigen beheer. En de jeugd treft
andere jonge muzikanten tijdens federatiefestivals in de regio. “Goed jeugdbeleid kost veel
energie, maar zonder jeugd was onze vereniging
ten dode opgeschreven”, is de overtuiging van
voorzitter Kees van Rossum.
Negen verenigingen in de Hoeksche Waard
vormen samen de federatie van muziekverenigingen De Hoeksche Waard. Kees van Rossum
combineert het voorzitterschap van Wilhelmina
Numansdorp met het secretariaat van deze
federatie. “Een belangrijk platform van samenwerkende verenigingen waar Wilhelmina al

Verenigingsprofiel
Naam: muziekvereniging Wilhelmina
Numansdorp.
Opgericht: 3 februari 1896.
Aantal leden: 120.
Bijzonderheden: drumband en fanfareorkest
spelen beide in de eerste divisie.
Adres repetitielocatie: Buttervliet 1a,
Numansdorp.
Website: www.muziekvereniging-wilhelmina.nl.
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sinds de oprichting deel van uitmaakt”, steekt
Van Rossum van wal. “Het bijzondere aan deze
samenwerking is dat we elkaar versterken waar
mogelijk, maar toch ieder onze eigen verenigingsidentiteit behouden.” De federatie Hoeksche
Waard ontstond in 1949 naar aanleiding van een
succesvolle eerste editie van een gezamenlijk
concertfestival een jaar eerder. Aanvankelijk
beperkte de samenwerking zich tot het jaarlijks
bij toerbeurt organiseren van dit festival. Later
kwamen daar ook de jaarlijkse solistenconcoursen bij, zowel voor de jeugd als voor volwassen
instrumentalisten.

Kwaliteit en rivaliteit hebben van meet af aan een
grote rol gespeeld bij deze jaarlijkse festivals, die
zich kunnen meten met de organisatiekwaliteit
en het niveau van de bondsconcoursen. “Ik durf
wel te stellen dat we de bloei van het muziekleven in de Hoeksche Waard voor een groot deel te
danken hebben aan de traditie van de jaarlijkse
federatiefestivals”, stelt Van Rossum.
Toen rond 2010 de belangstelling terugliep, kwamen de concertfestivals te vervallen. Inmiddels
zijn er weer serieuze plannen om het muzikaal
treffen van de federatie weer op de agenda te

zetten. “Sterker nog: we zijn ons aan het oriënteren op de mogelijkheid van de concoursvorm
‘jury aan huis’, waarover we onlangs in Klankwijzer lazen”, vertelt Van Rossum. Wilhelmina
Numansdorp zal dan zelf ook zeker weer van de
partij zijn. Sinds de komst van dirigent Martijn
Krijnen wordt er met nieuw elan gewerkt aan
zowel de technische vaardigheden als aan de
mooie fanfareklank waar Wilhelmina bekend
om staat. Van Rossum is zelf alleen present op
de fanfarerepetities als er lichte muziek op het
programma staat, want de voorzitter bespeelt de
basgitaar. Wilhelmina deed drie keer mee aan
het entertainmenttoernooi Tielen Entertainment & Music Award in Venlo en gooide daar
steeds hoge ogen.
Met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar is een
zeskoppige jeugdcommissie geen overbodige
luxe. “Die commissie van vrijwilligers heeft de
handen vol aan het coördineren van de opleidingen van de leerlingen.” Op dit moment heeft
Wilhelmina vijftig leerlingen in opleiding, verdeeld over vijf muziekdocenten, waarvan twee
slagwerkdocenten. “Het hoge niveau van onze
drumband heeft een grote aantrekkingskracht
op de jeugd”, verklaart de voorzitter. De drumband staat onder leiding van Jan Schipper en is
vaste deelnemer aan de marsconcoursen van het
Wereld Muziek Concours en zal ook volgend
jaar weer present zijn in Kerkrade.
Gevraagd naar het geheim van zoveel leerlingen
zegt Van Rossum: “Je moet als vereniging veel

scholenprojecten draaien. Ga naar de scholen
toe, overleg over je mogelijkheden en sluit elk
project af in je eigen verenigingsgebouw, zodat
nieuwe leerlingen je vereniging direct van nabij
meemaken.” Wilhelmina is in de gelukkige
omstandigheid dat er geen gebrek aan instru-

het bijvoorbeeld nooit redden. Wilhelmina kiest
elk jaar een Vrijwilliger van het Jaar, een eretitel
waar menig vrijwilliger laconiek over doet. Maar
in hun hart zijn ze er toch wel trots op als ze deze
titel toebedeeld krijgen.”
De contacten met de gemeente zijn
prima. Zo is recent het Hoeksche Waards Solistenconcours
van de federatie gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis.
“Zowel burgemeester Jan Luteijn
als wethouder Pieter Paans als
portefeuillehouder voor cultuur
was als geïnteresseerd luisteraar
aanwezig.” De gemeente heeft ook
gezorgd voor een goede basislichtinstallatie in de sporthal, grenzend aan Wilhelmina’s verenigingsgebouw. Daardoor maakt elke
muziekvereniging in de regio graag gebruik van
deze sporthal als concertlocatie. Bij concerten
van Wilhelmina wordt de sporthal bevolkt door
zeker 600-700 bezoekers. Ter gelegenheid van
het 120-jarig jubileum ontvangt de vereniging
op 14 oktober de Marinierskapel der Koninklijke Marine. “Daar zijn we heel trots op. Onze burgemeester heeft de kapel persoonlijk uitgenodigd.” Het jubileumjaar wordt op 26 november
luister bijgezet met een groots jubileumconcert,
waarbij ook de eigen docenten een belangrijke
rol hebben. “Want waarom zou je grote namen
en dure artiesten inhuren als je zoveel talent in je
eigen vereniging hebt?”

‘Je moet als
vereniging veel
scholenprojecten
draaien’
menten is. “De meeste kosten gaan dan zitten in
het faciliteren van de muziekdocenten want die
moeten fatsoenlijk betaald krijgen. Maar dat is
de investering waard, want hoewel de instroom
aan nieuwe leerlingen per jaar wisselt, floreert
zowel de samenspelgroep onder leiding van
Michiel de Boer, het jeugdorkest met dirigent
Mark Hoogendoorn als de jeugddrumband van
Edwin Mallegrom.”
Al met al klinkt het besturen van deze vereniging
als het bestieren van een bedrijf. Van Rossum:
“Zo voelt het wel eens ja, maar zo noemen we
het nooit. Zonder onze vrijwilligers zouden we
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FESTIVAL

Za. 4 en zo. 5 juni
vanaf 13.00 uur
Nieuw in Nederland:

TU/e terrein Eindhoven

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

Concerten, workshops,
kamermuziek, kindermuziektuin,
kunstmarkt

Wij verzorgen het totaalpakket bij het boeken van een
artiest voor uw orkest.

MET O.A.

• Trompettist Eric Vloeimans
• Circle Percussion
• Ralph van Raat,
Storioni Academy,
Opera Zuid en veel meer...
• Jong talent
• Vele regionale orkesten en
nationale topensembles

deze maand geboekt:

Sjors
v/d Panne

Do

Hind

O'G3NE

Voor meer informatie: www.hafaproducties.nl

Een aantrekkelijk programma
voor jong en oud!

Magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland.

SHOW

WWW.MUZIEKOPDEDOMMEL.NL

de mogelijkheden contact op met:
SLAGWERK

KLASSIEK, OOK VOOR JOU!

BLAASMUZIEK

Wilt u adverteren in Klankwijzer neem dan voor

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

WMC NIEUWS

Ensemblebiënnale
en showclinic
met topdocenten
Onder de noemer Wind Music Academy houdt het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade
ook in de jaren tussen het vierjaarlijks mondiaal treffen een reeks van activiteiten. Dit jaar staan
onder andere een marching-/showclinic (13-15 mei) en een biënnale voor blazersensembles
(28-30 oktober/11-13 november) op het programma.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Bekende mensen uit de muziek- en sportwereld komen uitleggen wat er voor nodig is om
de echte top te bereiken. Op zaterdagavond
verzorgt bigbandspecialist Marc Huynen een
jazzy jamsessie. De showclinic is bestemd voor
leden van Europese marching- en showbands
in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar en hun
instructeurs. De clinic dient tevens als opmaat
voor het Marching & Show Summercamp tijdens het 18e WMC in 2017. Inschrijven vóór 1
mei via het inschrijfformulier op www.wmc.nl.

Clinicians van de Blue Devils komen naar
Kerkrade.

Voor de showclinic komen in het pinksterweekeinde twee clinicians van System Blue,
het educatieve onderdeel van zeventienvoudig
DCI-kampioen Blue Devils uit Concord (Verenigde Staten), naar Abdij Rolduc in Kerkrade.
In een workshopprogramma komen aspecten
aan de orde zoals ademhalings- en embouchuretechnieken in combinatie met bewegen/
marcheren, houding en beweging tijdens een
mars of show en het gelijktijdig bespelen van
een instrument met het uitvoeren van figuren.
Speciaal voor deze workshops schreven Henk
Smit en Gary George nieuwe composities.

In de weekenden van 28-30 oktober en 11-13
november staat de tweede biënnale voor
blazersensembles op het programma. De focus
ligt op de onbegrensde mogelijkheden van
het spelen van kamermuziek. Achterliggende
gedachte is dat kamermuziek de kwaliteit en
actieradius van zowel orkesten als individuele
muzikanten verhoogt. Via lessen en workshops
wordt beoogd verdieping en nieuwe ervaringen
te verkrijgen in het spelen van kamermuziek.
Doelgroep zijn professionele ensembles,
conservatoriumensembles en amateurensembles op hout- en koperinstrumenten in de
meeste uiteenlopende samenstellingen. In het
eerste weekeinde ligt de nadruk op koperblazers. Docenten zijn dan onder meer leden van
Berlin Philharmonic Brass, dat op 29 oktober
optreedt in Heerlen. De overige docenten zijn
musici van Calefax, saxofonist Arno Born-

kamp, klarinettist Ralph Manno, trombonist
Jörgen van Rijen en hoboïst Maarten Dekkers.
De artistieke leiding is in handen van Jan Cober. Sluitstuk van deze tweede editie is een ensemblewedstrijd voor topamateurensembles,
studentenensembles en professionele ensembles. De deelnemers voeren een geheel vrij programma uit van dertig minuten. Ze krijgen de
kans om zich in de aanloop naar de wedstrijd te
laten coachen door de aanwezige specialisten.
De driehoofdige jury bestaat uit Jan Cober,
Arno Bornkamp en Maarten Dekkers. Informatie en inschrijving voor de biënnale eveneens
via de website www.wmc.nl.

Het WMC houdt dit najaar weer een biënnale
voor blazersensembles.
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Taptoe Delft is een van de meest sfeervolle taptoes in Nederland. Het tweejaarlijks evenement wordt gehouden op 9 en 10 september.

Showtime op elke
hoek van de straat
De showsector is volop in beweging. Gerenommeerde korpsen zoals Beatrix’
Drum & Bugle Corps uit Hilversum en showband DOS uit Ulrum gooien het roer
rigoureus om. Grootschalige veldshows met omvangrijke choreografieën en
strakke loopbewegingen maken plaats voor kleinschaligere theatrale producties
met entertainment, plezier, flexibiliteit en brede inzetbaarheid als kenmerken.
Bespiegeling aan de vooravond van het nieuwe taptoeseizoen.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: ARJEN SCHOLL (BEATRIX’); HANS KÜHN FOTOPRODUKTIES (DELFT); ARCHIEF VLS KORPSEN

“De tijden zijn veranderd”, verzucht muzikaal
leider Christian de Jongh. “Ieder jaar opnieuw
een zwaar programma draaien, is voor de meeste
leden niet meer te doen. We repeteerden elf uur
per week. In de huidige economische situatie is
zo’n grote tijdsinvestering niet meer op te bren64

gen. De versobering van de studiefinanciering
dwingt jongeren om te kiezen voor een bijbaan
in plaats van trainen bij een muziekkorps.”
Beatrix’ Drum & Bugle Corps was decennia lang
het uithangbord van de showsector in Nederland. Met achttien nationale titels en talloze

internationale successen stond het Hilversumse
showkorps in binnen- en buitenland hoog op
de ladder. Beatrix’ gold als trendsetter voor de
Nederlandse drumcorpswereld. Tijdens de
diverse tournees door de Verenigde Staten en
Canada werden ideeën opgedaan voor nieuwe

SHOW MARS PERCUSSIE ACHTERGROND
technieken en choreografische experimenten
die later hun weg vonden op de Nederlandse
show- en taptoevelden. Voor tal van talentvolle muzikanten en guards vormde Beatrix’ de
springplank voor een onvergetelijk avontuur
in het Amerikaanse drumcorpscircuit. Ruim
honderd leden telde het zomerkorps in zijn
hoogtijdagen. Niet alleen uit de regio, maar ook
uit België, Duitsland en alle hoeken van Neder-

king met de grote veldshows is dat het programma op een veel kleinere schaal uitvoerbaar is.
Beatrix’ is daardoor veel breder inzetbaar. De
Jongh: “Bij een optreden volgens de DCI-regels
heb je een volledig voetbalterrein nodig, terwijl
de meeste taptoeterreinen kleiner zijn. Het
gevolg was dat we onze show vaak niet volledig
konden afmaken. Dat is niet alleen vervelend
voor de leden, maar ook voor de organisaties.

‘In de huidige economische
situatie is zo’n grote
tijdsinvestering niet meer
op te brengen’
land. Dat aantal liep de laatste jaren langzaam
terug. Vorig jaar rond deze tijd bereikte het
ledental zijn dieptepunt: het grote korps telde
nog geen veertig Trixers meer. De alarmbellen
rinkelden. Noodgedwongen moest de blauwwitte formatie een sabbatical inlassen. Geen taptoes
en wedstrijden in 2015. Er moest iets gebeuren.
“We hebben die tijd benut om ons te beraden
op onze toekomst”, zegt De Jongh. “Wat willen
we eigenlijk? Wat vinden we belangrijk. Willen
we nog wel deelnemen aan wedstrijden? Sluiten
onze gedachten nog wel aan bij de regels van
Drum Corps International? Beetje bij beetje
ontwikkelde zich een duidelijke visie waar mensen bij wilden aanhaken.”
Inmiddels zijn we een jaar verder. Beatrix’ Drum
& Bugle Corps is terug van weggeweest. Met
de show B2thefuture presenteert de vereniging
een nieuw concept. Moderner, laagdrempeliger
en toegankelijker. Een theatrale voorstelling
geschikt voor op het taptoeveld, maar ook voor
kleinere evenementen, zowel in- als outdoor.
Een entertainmentprogramma met populaire
muziek, maar wel met het instrumentarium, de
effecten en kenmerken van de drumcorpsstijl.
Waarbij scènes elkaar afwisselen en flexibiliteit
de grote kracht is. Een show kan vijf minuten
duren, maar ook twintig minuten tot een halfuur. Het programma is aanpasbaar aan iedere
situatie. Ook de leden worden flexibel ingezet.
Percussionisten pakken een vlag of rifle op en
brassleden ondersteunen de percussiesectie.
Alles is mogelijk. Belangrijk voordeel in vergelij-

We konden niet bieden wat we beloofden.
Ons programma binnen het nieuwe concept is
veel compacter. We zijn daardoor veel breder
inzetbaar. En daardoor niet meer volledig aan-

gewezen op taptoes of wedstrijden. Onze show
is ook uitvoerbaar op kleinere locaties. Ook
wat het muzikale programma betreft zijn we
flexibeler. Wanneer een voetbalclub voor een
huldiging van een kampioenselftal graag wil dat
we We are the Champions spelen, kan dat. Ook
al staat dat nummer niet op het repertoire van
de show. We kunnen veel sneller inspringen op
de wensen van opdrachtgevers.”
De Jongh vervolgt: “We willen entertainment
bieden voor het publiek maar ook voor de eigen
leden. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten
van dit nieuwe concept. De leden moeten er
plezier aan hebben. We willen weer een gezellige
vereniging worden. Met hard werken een goed
resultaat bereiken. We blijven taptoes doen en
concertoptredens verzorgen. Ook onze stijl
verandert niet. We blijven een drumcorps.”
Door de trainingsfrequentie terug te brengen
hoopt De Jongh dat Beatrix’ weer in trek raakt
bij de jeugd. Het korps repeteert alleen nog op
vrijdagavond en één keer per maand ook op
zaterdag. “Door efficiënter te trainen, willen we
tijdwinst behalen. Dat legt een grotere druk op
de stafleden en het docententeam. Om sneller te kunnen werken moet het niveau van de

Beatrix’ Drum & Bugle Corps komt in 2016 met een compactere show.
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opleidingen omhoog. Trainingsschema’s moeten
efficiënter worden ingevuld. Want we willen wel
kwaliteit blijven bieden.”
De muzikaal leider geeft toe dat de koerswijziging niet door alle leden met applaus is ontvangen. Vooral het besluit om deelname aan het
wedstrijdcircuit op een lager pitje te zetten, viel
niet bij iedereen in goede aarde. “We hebben
door deze verandering leden verloren, maar er
zijn ook leden voor teruggekomen. Het is ook
niet gezegd dat we nooit meer aan wedstrijden
gaan meedoen. We bevinden ons nog in de
ontdekkingsfase. Bekijken wat de goede weg is
om te bewandelen. Wel zal de insteek om aan
wedstrijden deel te nemen anders worden. We
lopen alleen nog wedstrijden als we er zelf beter
van worden. We gaan niet meer aan wedstrijden
meedoen om aan wedstrijden mee te doen. Ik
ben ervan overtuigd dat een circuit als DCE met
de daarbij behorende tijdsinvestering uiteindelijk geen toekomst heeft. Ik zie ook in het buitenland veranderingen op dat gebied. Verschillende
Engelse korpsen hebben hun repetitiefrequentie
eveneens teruggebracht.”
Hoewel Beatrix’ zich nog in de transitiefase
bevindt, ziet De Jongh dat de club weer opbloeit.
Het ledental stijgt weer langzaam. Maar wat nog
veel belangrijker is: de leden stralen weer. “Ze
vinden het echt geweldig. Het programma is
heel mooi. Het plezier bij de leden is weer terug.
Beleving, daar gaat het om. Het publiek ziet dat
ook. Als de leden enthousiast zijn, komt de rest
weer vanzelf.”
Ook Showband Door Oefening Sterk (DOS)
uit Ulrum slaat deze zomer een nieuwe weg in.
De regerend WMC-showkampioen in de eerste
divisie gaf vorig jaar tijdens Taptoe Roden zijn
laatste veldshow. De druk op de showbandsector
door de terugloop van het aantal taptoes en de
vergrijzing van het publiek is voor de Groningse
muziekvereniging de aanzet geweest om het over
een andere boeg te gooien. “We zaten al een aantal
jaren te denken over onze toekomst”, legt voorzitter Gertjan Bruins uit. “Het werd voor ons steeds
duidelijker dat we iets moesten gaan veranderen.
We hadden nog best een aantal jaren op dezelfde
voet door kunnen gaan. Maar we wilden onze
leden iets anders bieden. In onze ogen hadden we
in Kerkrade het hoogst haalbare uit de vereniging
gehaald. Tijd om een nieuwe weg in te slaan.”
De vele optredens na het winnen van de WMC-titel in 2013 groeiden de leden boven het hoofd.
Vooral de straatoptredens vielen hoe langer hoe
zwaarder. “Kilometers afleggen door lege straten

Koningsdag markeert de opening van het zomerseizoen. Op deze foto luisteren de van Limburg Stirum Korpsen Wezep de oranjeoptocht op.

was niet echt leuk om te doen. We hebben aan
de leden gevraagd wat zij het leukste vinden.
Hier kwam duidelijk uit naar voren dat ze goede
muziek, verpakt in een aantrekkelijke show willen
brengen voor een enthousiast publiek. Dat heeft
geresulteerd in een nieuw concept waarbij we
show en muziek naar de mensen toe brengen.”
Sinds begin dit jaar bijten de muzikanten zich vast
in een nieuwe voorstelling met als thema Disco.
Een twintig minuten durend muziekprogramma,
gepresenteerd op een spannende choreografie.
Voor muzikanten die gewend zijn om vooral strak
in het gelid te marcheren is dansen op muziek een
hele uitdaging. “Het is allemaal wat losser”, zegt
Bruins. “We hebben hiervoor dansinstructrice
Annie Dannhof van dansschool Adance ingehuurd. Ze leert ons pasjes uit videoclips van Earth,
Wind & Fire, Bee Gees en Michael Jackson. Het
levert enorm veel plezier op. Het is een doorlopend programma met swingende muziek en een
boeiende choreografie. Het grote verschil is dat
we niet per se een taptoeveld nodig hebben om de
show uit te voeren. Het kan op elke hoek van de
straat. We zijn daardoor breder inzetbaar.”
Behalve een artistieke metamorfose onderging
DOS ook een organisatorische koerswijziging.
Om een groter achterland te kunnen bestrijken,
verhuisde de band van Ulrum in het krimpgebied van Groningen naar het centraler gelegen

Winsum. Net als Beatrix’ verloor ook DOS een
aantal leden. Maar volgens Bruins waren deze al
van te voren van plan om ermee te stoppen. “We
zijn van mening dat we met onze nieuwe stijl ook
nieuwe leden zullen aantrekken.” DOS kijkt dit
jaar nog even de kat uit de boom. “We willen eerst
het programma verder klaar hebben. We zetten
ons marketingapparaat vooral in voor optredens
op het eind van dit jaar en volgend jaar. Dat kan
elk evenement zijn dat je maar kunt bedenken.
Van een evenement als Sail tot de finish van een
avondvierdaagse.”
Bruins sluit niet uit dat DOS ooit weer eens aan
wedstrijden gaat meedoen. “Het kost tijd om dat
voor elkaar te krijgen. Voor dit jaar hebben we
geen wedstrijden gepland maar voor volgend
jaar gaan we dat zeker overwegen.” De voorzitter
verwacht dat de komende jaren nog meer korpsen
zich zullen gaan beraden op hun toekomst. “We
zien van alles gebeuren om ons heen. Een aantal
verenigingen is gestopt. Andere zitten in de lift.
Dat zal altijd zo blijven. Over het algemeen valt op
dat de bands steeds kleiner worden. Het vraagt in
de toekomst meer creativiteit van bestuurders om
de verenigingen gezond te houden.”

Informatie: www.beatrix.org en www.showbanddos.nl.
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ALGEMEEN UITSLAGEN

Uitslagen kampioensen bondswedstrijden
De uitslagen van de kampioens- en bondswedstrijden in de afgelopen periode.
FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Concertwedstrijd OMF

80,46 pt; 3. CMH Menaldum Kids, 78,28 pt; 4. The Pride PreCadets Huizen, 74,92

DATUM: zaterdag 19 maart.

pt; 5. Trinity Mini’s Leidschendam, 66,80 (pen. 0.10); 6. Wilhelmina Rijssen, 66,14 pt.

LOCATIE: De Lawei Drachten.

MARCHING OPEN CLASS: 1. European X Almere, 88,13 pt; 2. DrumSpirit

INTRODUCTIEDIVISIE: brassband: Brassband Almere, advies vierde divisie.

Dadizele, 87,45 pt; 3. Percussion Unlimited Loon op Zand, 86,68 pt; 4. Jubal Indoor

VIJFDE DIVISIE: Wubbenus Jacobs Arum 85,42 pt, eerste prijs met promotie.

Percussion Dordrecht, 84,48 pt; 5. Unik Star Hellemmes, 82,53 pt; 6. Got Motion

VIERDE DIVISIE: Excelsior Driesum-Wouterswoude 81,25 pt, eerste prijs; Soli

Göteborg, 78,50 pt.

Deo Gloria Rinsumageest, 86,75 pt, eerste prijs met promotie; Excelsior Nijland,

MARCHING A CLASS: 1. Heartliner Indoor Percussion Ludwigshafen am Rhein,

77,75 pt, tweede prijs; Euphonia Ternaard, 82,92 pt, eerste prijs.

82,70 pt; 2. Advendo Nijverdal, 82,58 pt; 3. Premier Krommenie, 77,75 pt; 4. Harpe

DERDE DIVISIE: Looft den Heere Wirdum, 82,92 pt, eerste prijs; Crescendo

Davids Indoor Percussion H!P Zoetermeer, 77,55 pt; 5. Spirit of Music Rödermark,

Gramsbergen, 78,50 pt, tweede prijs; Kunst Na Arbeid Houten, 83,42 pt, eerste prijs;

71,00 pt; 6. MDC Drumline Hallein, 64,05 pt; 7. Beatz Percussion Ensemble Bad

De Bazuin Meppel, 80,92 pt, eerste prijs; Crescendo Heeg, 82,00 pt, eerste prijs;

Segeberg, 55,50 pt (pen. 10,00).

Voorne en Putten Hellevoetsluis, 83,58 pt, eerste prijs; Juliana Doornspijk, 85,75 pt;

MARCHING CADET CLASS: 1. Jong Con Spirito Joure, 64,50 pt.

eerste prijs met promotie; Excelsior Veenwoudsterwal, 80,50 pt; eerste prijs.

CONCERT OPEN CLASS: 1. New Spirit Hem, 62,70 pt.

TWEEDE DIVISIE: Harmonie 67 Groningen, 82,17 pt, eerste prijs.

PREP CADET CLASS: 1. Premier Cadets Krommenie, 72,10 pt.

EERSTE DIVISIE: Concordia Krimpen a/d IJssel, 84,33 pt, eerste prijs; Excelsior

INDOOR WINDS OPEN CLASS: 1. Jubal Indoor Music Ensemble Dordrecht,

Zalk 88,25 pt, eerste prijs.

87,50 pt; 2. Con Spirito Joure, 73,55 pt; 3. Wilhelmina Rijssen, 69,40 pt; 4. Show-

CONCERTDIVISIE: Brassband Rijnmond Rotterdam, 90,50 pt.

band ‘75 Leidschendam, 67,20 pt.

CGN Championships 2016
DATUM: zaterdag 19 maart.

LOCATIE: Topsportcentrum Almere.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van
bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.

OPEN CLASS: 1. Sensation Performance Ensemble Amersfoort, 83,60 pt; 2. The
Pride Huizen, 83,50 pt; 3. Beatrix’ Winterguard Hilversum, 71,55 pt.
A CLASS: 1. The Pride A Huizen, 78,75 pt; 2. Avant Courir A Class Almere, 76,21
pt; 3. United Northern Winterguard Oldekerk, 74,57 pt; 4. CMV Menaldum A, 73,59
pt; 5. Dynamix Zevenhuizen, 70,54 pt; Concordia Sexbierum A-Class, 68,45 pt; 7.
Advanced Sneek 68,23 pt; 8. Serendipity A Zoetermeer 67,37 pt.
REGIONAL A: 1. Red Light Hazebrouck 84,55 pt; 2. The Fanatik Roubaix, 77,02 pt
(pen. 0,10); 3. CMV Hosanna Harlingen, 76,81 pt.
JUNIOR CLASS: 1. The Pride Junior Huizen, 99,64 pt; 2. Passie Junior Zoetermeer, 80,93 pt; 3. 2Xtreme Cadets Oldekerk, 79,61 pt; 4. Advendo Sneek, 79,17 pt;
5. Impact Junior Sneek, 78,59 pt; 6. Jong Dynamix Zevenhuizen, 76,39 pt; 7. Zanzare Winterguard Haarlem, 71,97 pt; 8. CMH Menaldum Junior, 70,29 pt; 9. D-Zire
Junior Joure, 68,68 pt; 10. Concordia Sexbierum Junior Class, 65,83 pt; 11. Young
N-Motion Roden, 65,12 pt; 12. Nova Junior Drachten, 62,13 pt.
CADET CLASS: 1. Red Light Kids Hazebrouck, 85,81 pt; 2. N-Motion Kids Roden,
82,02 pt; 3. Jong Beatrix’ Hilversum, 81,39 pt (pen. 0.30), 4. Euphonia Cadets
Wommels, 80,65 pt; 5. Passie Cadets Zoetermeer, 77,98 pt; 6.The Pride Cadets
Huizen, 76,43 pt; 7. Advendo Kids Sneek, 76,20 pt; 8. Impact Kids Sneek, 74,01 pt;
9. Serendipity Kids Zoetermeer, 68,62 pt; 10. Jong Jubal Zwolle, 68,62 pt; 11. Trinity
Cadets Leidschendam, 67,33 pt.
KIDS CLASS: 1. 2Xtreme Kids Oldekerk, 81,82 pt; 2. Avant Courir Kids Almere,
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Beatrix’ Winterguard Hilversum tijdens de CGN Championships.

NORTH
SEA JAZZ
FESTIVAL
08 • 09 • 10
JULI 2016
THE ROOTS • EARTH, WIND & FIRE • SIMPLY RED • PHAROAH SANDERS TRIO • IBRAHIM MAALOUF
DIANA KRALL • JILL SCOTT • JOE BONAMASSA • ANTHONY HAMILTON • GREGORY PORTER • LEVEL 42
SNARKY PUPPY • ST GERMAIN • WALTER TROUT • CHICK COREA • MIGUEL • BRAINFEEDER PRESENTS:
FLYING LOTUS, KAMASI WASHINGTON WITH METROPOLE ORKEST, KNEEDELUS (KNEEBODY + DAEDELUS)
PAT METHENY & RON CARTER • ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS • JAMES BRANDON LEWIS TRIO
CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH PRESENTS STRETCH MUSIC • JAMES HUNTER • GOGO PENGUIN
TAXIWARS • PIERANUNZI SOMSEN CECCARELLI • MICHAEL MANTLER - THE JAZZ COMPOSER’S
ORCHESTRA UPDATE FEATURING THE NOUVELLE CUISINE BIG BAND CONDUCTED BY CHRISTOPH CECH
AND MANY OTHERS

NORTHSEAJAZZ.COM

BRASSIN O

Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de
volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte
onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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BRASSIN O

Vive la Lille
In 2004 was Lille Europese Culturele Hoofdstad en verkreeg ze het label Stad
van Kunst en Geschiedenis. In 2016 is Lille het podium voor het grootste
evenement voor brassbands: de Europese Brassband Kampioenschappen.
Met 31 deelnemende bands en 25 solisten breekt, in het laatste weekend van
april, de strijd om de Europese titels los.
TEKST: HELEEN TALMAN-NICOLAÏ • FOTO’S: JAN MOLLEMA, ENNO ACHTERHOF, UGOPONTE©ONL, BLACKDYKE.CO.COM

Le Nouveau Siècle.
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BRASS VOORBESCHOUWING
“Komt wel goud”
Zaterdagmorgen om een uur of half tien staat
er een telefonisch interview gepland met dirigent Richard Visser van de Provinciale Brassband Groningen (PBG). Visser en zijn band
zijn volop bezig met de voorbereidingen van

het weer te klein qua omvang. We hebben als
bestuur bekeken welke andere mogelijkheden er
zijn en kwamen op crowdfunding uit. Via crowdfunding hebben we nu financiële dekking kunnen creëren. Je vraagt om een financiële bijdrage
waarbij je een tegenprestatie aanbiedt. De PBG

‘De spirit van de NBK hebben
we kunnen doortrekken’
de Europese Brassband Kampioenschappen
(EBK). Het is voor Richard Visser de tweede
maal dat hij de Europese arena betreedt. In
2003 speelde hij als cornettist met de PBG
tijdens de EBK in Bergen te Noorwegen.
Ditmaal gaat hij als dirigent van de Nederlandse vertegenwoordiger naar Lille in Frankrijk.
Op het moment dat ik Visser bel staan er maar
liefst acht repetities gepland in tien dagen tijd.
“Veel? Nee, dat komt wel goud (vrij vertaald
uit Gronings, dat komt wel goed). De band is
bloedfanatiek.”

Spirit
“Het was ontzettend gaaf om de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen (NBK) te winnen”, vertelde Visser. “De PBG zat heel anders
op het podium dan het jaar daarvoor. De band
was goed voorbereid, relaxed en deed precies
wat ze op de repetities ook deden: gewoon goed
spelen. Er zat op dat moment al veel spirit in de
club en dat hebben we na de overwinning op de
NBK door kunnen trekken naar de voorbereidingen van de EBK. De bezetting is nagenoeg
gelijk gebleven en iedereen is erg enthousiast.
We zitten in een goede flow. Je moet er natuurlijk
een beetje gek voor zijn, want er gaat veel tijd en
energie in zitten.”
Voor de kunst
Om het financiële plaatje van de reis naar Lille
rond te krijgen, is de Provinciale Brassband
Groningen een actie gestart via “Voor de Kunst”.
Penningmeester Frank Bos geeft aan waarom er
gekozen is voor deze manier van financiering:
“In eerste instantie hebben we geprobeerd via
het reguliere circuit subsidies en fondsen te
werven. Dit bleek echter lastig, omdat de PBG
een Provinciale band is. Voor de gemeente was
het een gemeentelijk overstijgende activiteit
en daardoor geen optie. Voor de provincie was

bood tegenprestaties aan in de vorm van cd’s,
het dirigeren van de band tot aan huiskamerconcerten. We wilden de actie een laagdrempelig
karakter geven. Naast de muzikale tegenprestaties zijn er een aantal tegenprestaties met een
kleine knipoog zoals de blauwe PBG mok™, een
date met een bandlid of het versturen van een
ansichtkaartje vanuit Lille. Deze actie heeft er
voor gezorgd dat een substantieel deel van de
reis bekostigd kon worden.” Naast het regelen

van de penningen heeft Bos ontzettend veel zin
in het evenement: “Ik kan na dit evenement echt
iets afstrepen van mijn bucketlist!”

Uitverkocht
De ronde zaal Le Nouveau Siècle (vrij vertaald: Nieuwe Eeuw) is het strijdtoneel van de
EBK. Deze zaal is het thuisfront voor De Lille
National Orchestra, die als doelstelling heeft
om haar muziek bij zoveel mogelijk mensen in
de regio Nord-Pas-de-Calais te presenteren. De
toegangskaarten voor de “own choice piece”
oftewel de vrije werken van de kampioensdivisie,
gingen als warme broodjes over de toonbank.
Binnen vier uren waren de 1750 stoelen voor de
zaterdag gereserveerd. Een teken dat brassbandmuziek in Europa nog steeds erg populair is. De
concertzaal is in 2013 gerenoveerd en voldoet
aan de wensen en eisen voor dit evenement. In
de wandelgangen wordt er nog wat getwijfeld
aan de faciliteiten van de rest van het gebouw,
die zouden iets verouderd zijn. De EBBA heeft
echter alle vertrouwen in de Franse organisatie
en ziet het evenement zeer positief tegemoet.

Programma
Donderdag 28 april: Finale solistenwedstrijd
Vrijdag 29 april: Championship section, set piece
Zaterdag 30 april: Challenge section
Zaterdag 30 april: Championship section, own choice
Zaterdag 30 april: Galaconcert Black Dyke Band, Brass Nord Pas-de-Calais en European Youth Brass Band
Zondag 1 mei: Youth Brass Band Contest

Vrije werken Championship Section
Cantata - Andrew Duncan
Ekstase - Thomas Doss
From Ancient Times - Jan van der Roost
Hypercube - Oliver Waespi
Metropolis 1927 - Peter Graham
Of Distant Memories - Edward Gregson
Raveling, Unraveling - Philip Sparke
The Trumpets of the Angels - Edward Gregson
Trance (3x) - Thomas Doss
Vita Aeterna Variations - Alexander Comitas

Vrije werken Challenge Section
A London Overture - Philip Sparke
Abaddon “The Dark Angel” - Kevin Houben
Blackout - Thomas Doss
Glorifico Aeternum - Dean Jones
Rhapsody in Brass - Dean Goffin
The Saga of Tyrfing - Jacob Vilhelm Larsen
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De Provinciale Brassband Groningen tijdens de NBK 2015.

Uitbreiding deelnemers
In 2017 ontstaat er een nieuwe uitdaging voor de
organisatie, want de kans is groot dat de dagindeling aangepast moet worden. Duitsland en Italië
sluiten zich dit jaar aan bij de EBBA en doen in
2017 dan ook mee aan de EBK in de kampioensdivisie. Met 14 orkesten in de Championship
section, moet er gekeken worden of de combinatie
van de A & B sectie nog wel gehandhaafd kan

worden op één dag. “Een uitdaging waar de EBBA
zijn hoofd al over buigt”, volgens secretaris Kor
Niehof. “We hebben nu al een strakke planning op
de zaterdag, maar dit moet echt opnieuw bekeken
worden voor de volgende editie.“

Solistenwedstrijd
Een wisselend onderdeel tijdens de EBK zijn de
solisten-, componisten- en dirigentenwedstrijd.

Deelnemers Championship
Section

Dit jaar strijden maar liefst 25 solisten om de
eretitel. De 25 spelers zijn afkomstig uit acht
verschillende Europese landen en hun namen
kunt u vinden op de website www.ebba.eu.com.
Er is helaas geen Nederlandse afvaardiging bij dit
onderdeel aanwezig. De meest bekende namen op
het lijstje zijn waarschijnlijk de gebroeders Lode
(Cornet) en Jonas (Euphonium) Violet uit België.
Er zijn twee concertmomenten, het verplicht

Deelnemers European Youth Brass
Band Championships

3BA Concert Band

Thomas Ludescher

Germany

Development Section

Black Dyke Band (Def. Champion)

Prof. Nicholas Childs

England

Aukstyn Brass

Remigijus Vilys

Lithuania

Brass Band Buizingen

Luc Vertommen

Belgium

Cardiff County and Vale of

Charles Maynard

Wales

Brass Band Oberösterreich

Ian Porthouse

Austria

Glamorgan Youth Band 		

Brighouse and Rastrick Band

Prof. David King

England

Elland Silver Youth Band

Samantha Harrison

Cory Band

Philip Harper

Wales

Tertnes Skoles Musikkorps

Jan Egil Jørgensen

Lyngby-Taarbæk Brass Band

Michael Thomson

Denmark

Wardle Academy Youth Band

Lee Rigg

Paris Brass Band

Florent Didier

France

(Def. Champion)		

Provinciale Brass Band Groningen

Richard Visser

The Netherlands

Stavanger Brass Band

Allan Withington

Norway

Premier Section

Valaisia Brass Band

Arsene Duc

Switzerland

Bayerische Jugend Brass Band des 3BA

Benjamin Markl

Germany

Whitburn Band

Michael Fowles

Scotland

Greater Gwent Youth Brass Band

Gareth Ritter

Wales

Liberty Brass Band Junior

Christoph Luchsinger

National Youth Brass Band of Denmark

Stig Mærsk

Denmark

Deelnemers Challenge Section

England
Norway
England

Switzerland

Murley Silver Band

William Hill

Northern Ireland

Pavoverės Brass Band

Bronislovas Vilimas

Lithuania

Lourdes Brass Band

Michael Hannan

Ireland

Young Brass Band Willebroek

Frans Violet

Belgium

Brass Band Sachsen

Bryan Allen

Germany

(Def. Champion)

BB Du Conservatoire De Douai

Olivier Degardin

France

Youth Band Nord Pas de Calais

Luc Vertommen

France

Italian Brass Band (Def. Champion)

Filippo Cangiamila

Italy

Youth Brass 2000

Chris Jeans

England

Sekmadieninis Brass

Tadas Sileika

Lithunia
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werk en een keuzewerk met piano. De top drie
gaat door naar de finale op donderdag 28 april.
Hier worden ze begeleid door Brass Band
Nord Pas-de-Calais in het conservatorium de
Roubaix in Lille. De winnaar van de solistenwedstrijd treedt samen met Brass Band Nord
Pas-de-Calais op tijdens het galaconcert op
zaterdagavond.

Twee werken
Iedere kampioensdivisie band speelt twee
werken. Het verplichte werk is dit jaar “Fraternity” van Thierry Deleruyelle. Het bestaat
uit zeven delen maar wordt gespeeld als één
ononderbroken geheel. Het is geïnspireerd
op één van de belangrijkste gebeurtenissen
in de geschiedenis van de mijnbouw - de
ramp van Courrières, in de buurt van Lens in
Noord-Frankrijk. Het is de grootste mijnbouwramp in de Europese geschiedenis, die in
1906 plaatsvond.
De Provinciale Brassband Groningen vertegenwoordigt Nederland.

Het vrije werk is bij uitstek het moment voor
een band om zichzelf te presenteren. Dat hierbij de prijzen niet altijd naar de geijkte bands
met grote namen gaan zoals een Cory Band
of Black Dyke, hebben De Bazuin Oenkerk
(1999, 2e plaats in München) en Brassband
Schoonhoven (2012, 1e plaats in Rotterdam)
in het verleden wel aangetoond. Wellicht dat
de PBG dit jaar ook voor een verrassing kan
zorgen. “Het is even wennen om twee werken
gelijktijdig in te studeren” ,vertelde Richard

Winnaar EBBC 2015 Black Dyke.

Visser. “De keuze van het vrije werk hadden we
eigenlijk binnen een week al rond. Het NBK
werk viel eigenlijk meteen af, omdat we daar al
heel veel op hadden gerepeteerd. Er werd een
top drie gemaakt en het belangrijkste criterium was dat het een muziekstuk moest zijn
dat we allemaal gaaf vinden om te spelen. Dus
niet persé een “winning piece”. Je weet niet of
je ooit weer op dat podium mag zitten, dus we
wilden vooral iets spelen waar we zelf een goed

gevoel bij hebben. En dat is met dit werk zeker
gelukt. We hebben er zin in om deze compositie voor de volle zaal te gaan spelen.”

Harde werkers
In Engeland zijn afgelopen jaar de regels
omtrent deelname aan de EBK veranderd. De
Engelse kampioen van oktober 2016 gaat pas
in 2018 naar de EBK. Noorwegen en Frankrijk
werken ook op deze manier. Op de vraag of de
voorbereidingstijd in Nederland wel lang genoeg is, antwoord Richard Visser: “Wij ervaren
dit niet als een probleem. Omdat je je flow van
de NBK kunt verlengen, ervaar ik het niet als
negatieve tijdsdruk. Daarnaast moet ik zeggen
dat de zelfwerkzaamheid binnen de band ontzettend groot is, het zijn harde werkers bij de PBG.
We repeteren nu twee keer per week plus de
nodige sectierepetities. Regelmatig zie ik foto’s
voorbij komen op facebook of via mijn telefoon
van secties die uit zichzelf bij elkaar zitten. Dat is
voor een dirigent natuurlijk erg prettig. Tijdens
de tutti repetities kom ik daardoor veel sneller
toe aan echt afwerken. Het belangrijkste is dat
we naast het harde werken relaxed blijven en
genieten van dit prachtige evenement. Maar ook
dat komt wel goud.”
Livestream
Voor belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om naar Lille af te reizen, is het
mogelijk om het evenement te volgen via
www.hafabralivestream.nl.
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Broederschap
op het EBK
‘Broederschap’ is het Europese Brassband Kampioenschap-thema dit jaar. Gebaseerd op de mijnramp in
Courrières (Frankrijk) schreef
Thierry Deleruyelle het verplichte werk Fraternity. De componist neemt ons mee naar zijn
achterliggende gevoelens bij
het werk en dirigent Richard
Visser bespreekt het werk aan
de hand van de partituur.
TEKST: GEERT JAN KROON • FOTO’S: THIERRY
DELERUYELLE/FV MEDIA PRODUCTIES

Het begon 100 jaar geleden
Op 10 maart 1906 vond in Courrières (Frankrijk) de grootste mijnramp in Europa plaats.
Rond halfzeven ’s ochtends vond er een ontploffing plaats die de lift in schacht drie omhoog
blies en een enorme chaos veroorzaakte. Dit resulteerde in stakingen door duizenden mijnwerkers. Een groep van dertien overlevenden werd
pas twintig dagen later gevonden. Na vijfentwintig dagen werd de laatste overlevende gevonden.
In totaal kwamen er 1.099 mijnwerkers om.
Op steenworp afstand in dezelfde provincie,
Nord-Pas-de-Calais, ligt Lille, de thuishaven van
de Europese Brassband Kampioenschappen
(EBK) 2016. Componist Thierry Deleruyelle
baseerde zijn Fraternity op deze zwarte dag om
verschillende redenen: “Ik besloot dit werk te
baseren op de mijnramp, omdat de catastrofe
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in Courrières een van de grootste incidenten
in de geschiedenis van de kolenmijnen wereldwijd is. Het is vrij dichtbij mijn woonplaats en
EBK-stad Lille gebeurd. Het onderwerp krijgt
nog meer lading als je bedenkt dat veel brassbands ontstaan zijn vanuit de mijnindustrie.
Mijnwerkers hebben dan ook een hechte band
met brassbands en harmonieorkesten. Zelfs nu
blijven veel amateurorkesten de beschermheren
van de menselijke waarden van deze tijd. En als
laatste reden: mijn grootvader was een mijnwerker in de kolenmijnen in Noord-Frankrijk vanaf
zijn twaalfde levensjaar en dat is iets dat mij
persoonlijk diep raakt.”

Het schrijfproces
De Fransman kreeg de opdracht van het EBK
om een werk te schrijven. Het uitwerken
van deze opdracht tot het uiteindelijke werk
beschrijft hij als volgt: “Ik wilde een sterk
verhalend onderwerp. Toen ik dat had gevonden
heb ik het in zeven stukken verdeeld. Dat is de
verhaalkant van het werk. Voor de muziek wilde
ik het hele werk baseren op een motief, zoals
bijvoorbeeld mijn Atlas Symphony. Je kunt het
horen in het begin in de euphoniumsolo. Dit
motief vertegenwoordigt een mijnwerker, alsof
we er een camera op hebben staan. Het motief
ontwikkelt zich in de gedachten van de mijnwer-

wind bevriest hun gezichten in de duisternis van
lucht en aarde. Het machinelawaai wordt sterker
naarmate ze de mijn naderen. Ondanks dat ze er
elke dag werken maakt het altijd weer een diepe
indruk. (Bron: partituur)
De dirigent vertelt: “Het begint alleen met de
besbas en dat is echt spannend. Met bamboe chimes en slagwerk worden er hele mooie kleuren
gemaakt. De euphonium moet goed ingespeeld
zijn, want die kan meteen aan de bak.”

The Towering Colliery Het schachtblok dringt
zijn aanwezigheid op door de hoogte en zijn
gigantische wielen. Er heerst een zware ijzige
sfeer. Het is net voor zessen in de ochtend en
de mijnwerkers hangen hun tokens aan het
aanwezigheidsbord, pakken hun lampen en
verzamelen zich bij de lift. Ze voelen de hitte uit
de koolmuur komen alsof ze worden voorbereid
op hun afdaling naar de hel. (Bron: partituur)
“Het begin van het tweede deel is het eerste
echte tutti. Daar kunnen we los”, lacht Visser.
“Hier hoor je in de dikke akkoorden de poort
van de mijn. Dit is de plek waar het kaf van het
koren gescheiden gaat worden in de wedstijd. De
techniek is niet superlastig, want het gaat om de
contouren.”

‘Een leuk stuk met logsiche
lijnen. Vooral heel beeldend.
Je ziet het direct voor je’
ker. Daarna begon het harde werken.” Dat deze
verhalende werkwijze van de componist zijn
uitwerking heeft is duidelijk uit PBG-dirigent
Richard Visser zijn eerste reactie: “Het is een
leuk stuk met logische lijnen. Maar het is vooral
heel beeldend. Je ziet het direct voor je.”

From Light to Dark De mijnwerkers worden tegen elkaar aan gedrukt in de lift die hun zal laten
afdalen naar een diepte van 320 tot 340 meter.
Ze duiken het zwarte gat in; de schacht slikt ze in
als een enorme mond. (Bron: partituur)

Ramp in zeven delen
Het werk valt in zeven delen uiteen, elk deel
beschrijft een fase van de ramp. Elk met een
beschrijvende titel.

“Hier zit de grote cornet cadens,” vertelt de Groningse dirigent, “het wordt alsmaar extremer.
Daarna heb ik het beeld van een mijnwagentje
dat steeds sneller gaat rijden, het wordt alsmaar
drukker met het slagwerk als de motor.”

Black land De mijnwerkers worden wakker, ze
bereiden hun eten dat ze onderin de mijn zullen
gebruiken en gaan naar het werk. De kou en

Extracting the Coal Op de bodem van de mijn
gaat elke mijnwerker naar zijn tunnel en zijn
werkplek. Het werk begint – de kolensnijder

De nasleep van de ramp in Courrières was
groot.

maakt het kool los en laad het op de wagen die
wordt geduwd door een andere mijnwerker.
Paarden trekken meerdere wagens in een trein,
voordat ze met de lift naar de oppervlakte gaan.
(Bron: partituur)
Visser vult aan: “Dit begint zacht en moet heel
transparant zijn en het ligt hier en daar best
moeilijk, met name de achterste rij moet aan de
bak. Het is moeilijk om in elkaar te laten vallen.
Het heeft heel veel energie, veel dynamisch
verschil met snelle wisselingen in textuur.”

Firedamp Het is 6:34 uur: een oorverdovend
geluid. Een verschrikkelijke explosie verwoest
70 mijl aan galerijen in een paar seconden.
Een gasdampbubbel met een stoot koolstof
veroorzaakt de ramp. 1.664 mijnwerkers zitten
gevangen. (Bron: partituur)
“Dit heeft veel spanning met veel effecten, er zit
zelfs een slagwerksolo in!” roept Visser. “Het
gaat steeds sneller in combinatie met dikke
akkoorden in de bassen. Dit is pure brassbandmuziek. Het is op een gegeven moment bijna
onspeelbaar voor de bassen in de techniek en
het moet superlicht blijven: dat is de sport.
De componist draait veel dingen om. Figuren
uit het laag koper gaan naar het hoog koper en
andersom. En het blijft maar doorgaan.”

Baring out the dead miners De nasleep is
verontrustend. De schachten zijn geblokkeerd
door aardverschuivingen. De mijnwerkers kunnen moeilijk of niet met de liften naar boven.
77

O F F I C I A L PA R T N E R

30. JUNI - 3. JULI 2016 | ARCO-AREA | ORT IM INNKREIS
T i cke ts & In f o s: w ww. w o o d sto c k d er bl a sm usi k . a t

FESTIVALPARTNER

MEDIENPARTNER

mucke

Magazin für böhmische und mährische Blasmusik

BRASS ACHTERGROND
“Het gaat allemaal over controle richting het
slot. Het is wel opvallend dat er geen duidelijk
middendeel in zit. De instrumentatie is goed en
verder zit het werk leuk in elkaar. Er zitten geen
echte onmogelijke dingen in. Voor ons is het niet
een heel verrassend werk, maar voor het publiek
is het waarschijnlijk meteen te begrijpen en leuk
om naar te luisteren.”

‘Ik wilde op de
eerste plaats
een geweldig
stuk muziek
schrijven’

Richard Visser.

Als de reddingswerkers toch onder de grond
komen treffen ze een verschrikkelijk tafereel
aan. (Bron: partituur)

Fraternity Prayer Een menigte spoed zich naar
de mijn en de straten zijn zwart van de mensen.
Iedereen zoekt wel een ouder of geliefde. Een
groot deel van de mijnwerkers kan niet geïdentificeerd worden door de brandwonden. Deze
mensen worden begraven in een openbaar graf,
drie dagen nadat de ramp zich heeft voltrokken
en 1.099 levens heeft geëist. De zoektocht wordt
gestopt om het vuur te blussen en de kolenlaag te
beschermen. Twintig dagen na de explosie vinden
dertien overlevenden hun weg in totale duisternis

door de galerijen; een veertiende wordt later nog
gevonden. Door de ramp is er veel aandacht voor
deze mijnregio. Er groeit hoop door nieuw ideeën
over veiligheid en politiek. Deze ramp zorgde voor
een wereldschokkende en unanieme reactie uit de
mijnwerkerswereld: “Dit nooit meer.” In een tijd
van politieke spanningen waren er Fransen, Belgen
en Duitsers betrokken bij de reddingsactie. Dit is
een voorbeeld van de unieke drang naar solidariteit en broederschap. (Bron: partituur)
Het slot wordt, zoals gezegd, gekenmerkt door
een koraal over broederschap. “Dat wil ik wel
horen van de Black Dyke”, zegt de dirigent die zijn
eerste EBK in die hoedanigheid gaat meemaken.

Geen test, maar een fantastisch muzikaal
moment
Zoals gezegd geen standaard snel-langzaam-snel
werk, maar een verhaal in muziek. “Daar heb
ik bewust voor gekozen”, zegt de componist.
“Ik had het verhaal natuurlijk ook heel heftig
kunnen eindigen met de ramp zelf, maar ik wilde
graag eindigen met een soort koraal, in nagedachtenis aan alle mijnwerkers, maar ook voor
alle muzikanten die meedoen in de wedstrijd. Na
de ‘firedamp’ horen we de begrafenismuziek gebaseerd op de grote akkoorden in het begin van
het werk, als je het gevoel hebt dat het afgelopen
is dan doet het fraternity-gebed zijn intrede, in
majeur in koraalvorm met verschillende solo’s.
Hier is de muziek erg intens!” Natuurlijk zijn er
de laatste jaren enorme technische uitdagingen
gezocht op de EBK’s met werken zoals Audivi,
Trance, Spiriti, etc. Dit is iets dat je als componist
niet kunt vergeten, maar toch kiest Deleruyelle
voor zijn eigen aanpak: “Als je een opdracht
schrijft voor de EBK moet je in gedachten houden dat de beste brassbands het gaan uitvoeren
en dan ook nog in wedstrijdverband. Je moet
muziek schrijven die virtuositeit, muzikaliteit,
klank en balans op de proef stelt. Maar ik wilde
in de eerste plaats een geweldig stuk muziek
schrijven en niet ‘moeilijke noten’. Voor mij is het
EBK in de eerste plaats een fantastisch muzikaal
moment.”
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Brass Band Schoonhoven o
 pnieuw naar Brass in Concert
Op 20 november zal voor de 40e maal Brass in Concert plaatsvinden. In 2014 was Brass Band Schoonhoven op uitnodiging van de organisatie uitgenodigd voor deelname. Het bleek een schot in de roos; de band wist te midden van topbands de entertainmentprijs mee naar Schoonhoven te nemen. Het orkest uit de zilverstad zal voor dit
evenement werken met dirigent Ivan Meylemans. De imposante zaal van The Sage Gateshead vormt opnieuw het decor voor deze entertainmentwedstrijd. Het programma zal door de band tevens worden uitgevoerd op 18 juni tijdens de komende editie van SurventoBrass in Surhuisterveen .

Deelnemers
National
Finals bekend

Elf orkesten op Dutch
Open Brassband Contest

In oktober vinden traditiegetrouw de nationale

mersveld en een zeer klein aantal bezoekers deden het ergste vermoeden voor de toekomst. Het is de

kampioenschappen in het Verenigd Konink-

organisatie echter gelukt om voor dit jaar een mooi deelnemersveld te presenteren. In totaal zullen

rijk weer plaats. Alle regionale voorronden

elf orkesten aantreden verdeeld over 3 divisies. Met een dergelijk deelnemersveld zou de publieke

hebben in de maanden februari en maart weer

belangstelling in ieder geval groter mogen zijn op 11 juni aanstaande. De Bazuin Oenkerk zal met

plaatsgevonden waarbij enkele verrassingen te

dirigent Siemen Hoekstra aantreden aangezien de vaste dirigent Klaas van der Woude deze dag niet

constateren waren in de kampioenssectie.

beschikbaar is.

In 2015 vond de eerste editie plaats van dit evenement (voorheen EuroBrass). Een mager deelne-

In het Yorkshire-district, één van de zwaarste
districten, vielen onder meer de klasseringen

De volgende deelnemers zijn ingeschreven:

van Brighouse & Rastrick (8e plaats) en Grime-

Kampioensdivisie: De Wâldsang Buitenpost; Van de Kreeke Brass Band Limburg Geleen; Amsterdam

thopre Colliery (6e plaats) op. Eerstgenoemde

Brass Amsterdam; Rijnmond Rotterdam; De Bazuin Oenkerk Oenkerk; Austrian Brass Band Graz (Oostenrijk).

band was echter al geplaatst voor deelname

Eerste divisie: Pro Rege Heerenveen; Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg.

(2e in 2015). Carlton Main bleek met dirigent

Tweede divisie: Euphonia Wolvega; Constantijn Huygens Appingedam; Brass Band Schoonhoven B.

Russell Gray een prima combinatie en pakte
de tweede plaats achter overtuigend winnaar
Black Dyke.
In het district West of England bleek Flowers
band opnieuw oppermachtig; voor de zesde
maal op rij wist de band met dirigent Paul
Holland de titel te behalen.
Het district Wales kent ook bands van faam; de
laatste jaren concentreert de strijd zich tussen
Tredegar Town Band en Cory Band. Na winst in
2014 en 2015 moest Cory ditmaal Tredegar
Town Band voor zich dulden; de bands deden
niet voor elkaar onder en kleine nunaces zullen
uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
De kampioenschappen zullen plaatsvinden
op 17 en 18 september (secties 1 – 4)in The
Centaur, Cheltenham en op 8 oktober 2016 in
de Royal Albert Hall.
De deelnemende kampioenssectie
bands zijn:
Aldbourne; Black Dyke; Brighouse and Rastrick;
Carlton Main Frickley Colliery; Co-operative;
Funeralcare; Cory (regerend kampioen); EYMS;
Fairey; Foden’s; Flowers; Friary Guildford; Reg
Vardy;Thoresby Colliery; Tongwynlais Temperance; Tredegar Town; Virtuosi GUS; Wantage Silver;
Whitburn; Wingates; Woodfalls.

Siemen Hoekstra leidt De
Bazuin op de Dutch Open.
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Brassinfo vraagt
het zich af
In de komende edities van dit katern wil Brassinfo op zoek gaan naar de stand van
zaken in Nederland Brassbandland. Een beeld schetsen van de hindernissen en
belemmeringen, maar juist ook van de kansen die er liggen. Er is reden genoeg om
kanttekeningen te maken en vraagtekens te plaatsen bij de huidige gang van zaken. En laten we vooral de ter zake kundigen maar eens vragen naar antwoorden.
TEKST: DE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Het NBK in Utrecht werpt veel vragen op.
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Duitsland. Daarentegen lijkt het Gouden Spiker
Festival alleen maar aan populariteit te winnen.
Het Wereld Muziek Concours, het grootste muziek
evenement ter wereld, weet ook maar heel weinig
brassbands aan zich te binden. De afgelopen editie
elf Nederlandse brassbands, zonder deelname in de
hoogste klasse.

Alle ogen gericht op Provinciale Brassband Groningen.

Muziekeducatie staat in de spotlight nu allerlei
onderzoeken aantonen dat muziek maken goed is
voor de ontwikkeling van het brein bij kinderen.
Scholen hebben de uitdaging om deze plotselinge
ommekeer na de jarenlange verwaarlozing van dit
vak invulling te geven. En buiten de scholen staat de
gehele muziekwereld ze op te wachten met goede
ideeën, maar vooral om er zelf garen bij te spinnen.
Het Nederlands Brassband Kampioenschap blijft
de blikvanger als het over brassbands in Nederland gaat. En dan met name de avond waarop de
negen Kampioensdivisiebands de degens kruisen.
De kampioenschappen zijn twee jaar geleden in
Utrecht terecht gekomen. De zaal heeft een reputatie waarmee het kampioenschap aan prestige wint,
maar de twee edities hebben al veel vragen opgeroepen. Twee verrassende en verraste kampioenen,
favorieten die op de laatste plaatsen terecht komen
en of de veelgeprezen akoestiek van Vredenburg nu
echt een goede combinatie met de klank van brassbands is? De publieke belangstelling heeft nog geen
volle zalen opgeleverd, maar het aantal deelnemers
is wel naar recordhoogte gestegen.
Al tijden doen rond het NBK geruchten de ronde
over veranderingen. De kampioenschappen
zouden de status van bondsconcours krijgen, er
zou promotie en degradatie mogelijk worden of
deelname aan het kampioenschap zou gelden als
een concoursdeelname. Het is er nog niet van gekomen. De recente successen van Noorse, Belgische
en Zwitserse bands heeft de roep voor een vrij werk
naast het verplichte werk verder aangewakkerd. In
deze landen bestaat het nationale kampioenschap
voor de topklasse nog steeds uit een verplicht en
vrij werk. Ook de Europese kampioenschappen
kennen deze opzet, maar in Nederland is het vrije

werk sinds 1990 afgeschaft. Met een verplicht
werk op vrijdag en een vrije keus op zaterdag zal
de publieke belangstelling naar verwachting sterk
toenemen.
Europees gezien heeft Nederland een plekje in de
middenmoot, over de laatste 20 jaar werd gemiddeld een zesde tot zevende plek behaald. Toch is er
enige schrik na de elfde plek van De Bazuin vorig
jaar, waarbij niet alleen de Fransen en de Oostenrijkers, maar ook de Duitsers, toch een land met
een hele jonge en bescheiden brassbandcultuur,
een hogere klassering haalden. Dit jaar zullen de
verrichtingen van de Provinciale Brassband Groningen wat dat betreft extra nauwlettend worden
gevolgd.
Ook in de overige divisies zou nagedacht kunnen
worden over veranderingen. Er is geen enkele regel
die het op dit moment verbiedt om binnen een
band met amateurstatus een aantal vakmensen
op te stellen. Ook kunnen muzikanten uitkomen
in elke divisie en in meerdere divisies tegelijk. In
hoeverre is dit nu een gewenste situatie? Is het
aantal muzikanten dat het niveau heeft om deel te
nemen echt zo bescheiden of blokkeert het wellicht
de doorstroming van de jeugd? Het zijn vragen en
misschien inmiddels wel stokpaardjes.
Naast de kampioenschappen kent Nederland
nog een aantal andere evenementen. Helaas heeft
EuroBrass het niet gered en of de Dutch Open wel
voldoende kans krijgt valt te bezien. Brassbands in
Nederland maken hun eigen afweging en voelen
zich weinig verantwoordelijk voor het succes van
een festival als de Dutch Open of Survento Brass.
Net zo gemakkelijk wordt gekozen voor een trip
naar Amboise, de Vlaams Open, Zwitserland of

De mogelijkheden voor Nederlandse componisten
om specifiek te schrijven voor de brassband zijn
er niet of nauwelijks. Wie heeft nog het geld om
stukken te laten schrijven? Een opdracht van een
uitgeverij is al snel voor een combinatie van HaFaBra, zodat er meer omzet kan worden gegenereerd.
Alleen verplichte werken voor wedstrijden leveren
eens in de zoveel jaar een opdracht voor een Nederlandse componist op en waar in andere landen
componisten als Dobson, Doss en Waespi tot
wasdom komen, wordt hier gekozen voor de reeds
jaren bekende namen. De kwaliteit van een aantal
NBK keuzewerken van de afgelopen jaren moet
ook bij onze eigen compositieopleidingen te vinden zijn. Het verdwijnen van het klein repertorium
zou hier nog wel eens averechts kunnen werken.
Wie gaat de kansen pakken die er liggen nu
muziekscholen voor hun minder gesubsidieerde
activiteiten weer aangewezen zijn op samenwerking met verenigingen en basisscholen weer aan
het vak muziek willen beginnen? Wie zorgt dat
muziek maken op niveau weer een interessante
hobby wordt, prestatiegericht en met een level
playing field voor de jeugd? Tenslotte, hoe zorgen
we dat met begrip voor de grote lokale en regionale
verschillen er weer zicht is op de complete keten
van leerling tot Kampioensdivisie? Als dat er is dan
ligt ook de weg open naar een eerste Nederlandse
Europees Kampioen.
BrassInfo wil graag horen wat jouw mening is.
Niet alleen over de opzet van het NBK, maar ook
de kansen die er liggen om meer jeugd te interesseren voor de koperblaasinstrumenten. Of een
van de andere onderwerpen of misschien zijn we
wel belangrijke zaken vergeten? Heb je ideeën of
antwoorden op onze vragen, laat het ons weten.
Binnenkort plaatsen we de vragen en aanverwante
stellingen ook op onze facebook pagina https://
www.facebook.com/brassinfo/. Kun je zolang
niet wachten dan kun je je reactie altijd sturen naar
postbusbrassinfo@gmail.com. Na de zomer zal
het eerste artikel verschijnen, een interview met de
voorzitter van de Stichting Nederlandse Brassband
Kampioenschappen Pieter van Diepen. We nemen
jouw reactie daarin mee.
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In gesprek met
Ite Boiten
Ite Boiten, een echte Damster (Appingedam). Een echte HaFaBra-man die al heel
wat muzikanten van bladmuziek heeft voorzien. Hij heeft zichtbaar plezier in zijn
werk. Wie Appingedam zegt, zegt Constantijn Huygens, de derde divisionist op het
NBK in Utrecht, alwaar de band kampioen werd. Ik stel Ite de vraag : “Jij weet veel
van deze band, wat denk je: zouden ze hogerop willen, naar de tweede divisie?”
Een volledig verkeerde vraag. Hoe kan ik daar nu een antwoord op verwachten,
ook al zou hij het antwoord weten?
TEKST: ALKO DRIEST

De goedlachse Boiten zit met zijn winkel ‘vol
muziek’ in het centrum van de Noordelijke
HaFaBra-wereld. Bij binnenkomst: “Koffie?”
Een dergelijke entree biedt meer dan een
snelle afhandeling van de vraag waarmee de
klant komt. En zo wil Boiten het graag hebben
en houden. Contact hebben met muzikanten
die muziek komen halen. Met muziekverenigingen, met dirigenten en met componisten.
Hij runt in Surhuisterveen een muziekwinkel
die vanaf de wegkant nog steeds de naam
draagt van zijn voorganger: Geert Bruinsma.

Bladmuziek
Ik kwam met de eenvoudige vraag hoe het
ervoor staat met de ontwikkeling van blad-

muziek. Elke muzikant kan op zijn klompen
aanvoelen dat nieuwe composities niet voor
het oprapen liggen. Overal, ook hier, zal de
factor geld een belangrijke rol spelen. Boiten
bevestigt dit beeld. “Uitgeverijen zijn niet
meer zo financieel draagkrachtig als ze zijn
geweest. De tijd is voorbij dat er honderd sets
van een bepaalde compositie werden verkocht.
Verenigingen kopen minder. Wat je verder ziet
is dat componisten meer zelf gaan uitgeven.
Verder spelen grote evenementen zoals de
NBK, de ONFK, het Spiker Festival en het
WMC een belangrijke rol. Zij zijn vooral de
aanjagers om tot nieuwe muziek te komen.
Componisten willen wel schrijven, maar er
moeten wel opdrachten komen. Wat ook nogal

‘Componisten willen wel
schrijven, maar er moeten wel
opdrachten komen’
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eens voor komt is dat ter gelegenheid van een
jubileum een muziekvereniging een nieuw
werk wil presenteren. Of dat iets dergelijks
wordt gevraagd door een muziekvereniging die
naar het WMC wil. Dan komen er drie partijen
in beeld: het bestuur van een vereniging, de
componist en een uitgever.”

Maatwerk
Boiten vervolgt: “Er wordt overlegd over de
inhoud. Heeft men een bepaald idee voor het
werk? Is er een bepaald lied dat er in verwerkt
moet worden? Er wordt verder gelet op de
bezetting van de muziekvereniging. Wat zijn de
sterke muzikale kanten van een vereniging en
wat de minder sterke kanten? Het wordt maatwerk, toegespitst op die bepaalde muziekvereniging. En daar is niks mis mee. Alle partijen
zijn, voordat alles klaar is, zeker anderhalf
jaar bezig. Het maatwerk moet tegelijk wel
kwaliteit hebben. In veel gevallen komen als
allerlaatste de financiën in beeld. Het moet
tenslotte betaalbaar zijn. Maar de muziek en
het plezier om er samen iets moois van te maken gaan voorop. En meestal komt het met het

BRASS INTERVIEW
geld wel goed. Tegelijk geldt: muziek van een
componist moet gespeeld worden. Het moet
niet in de kast van de vereniging verdwijnen.
NBK stukken? Het zijn evenzoveel testnummers. Vaak worden zij na een NBK nooit meer

‘Ik stimuleer
jonge
c
 omponisten
altijd om
c
 ompositieles
te n
 emen’
gespeeld, al zijn er uitzonderingen. Denk aan
het derde divisiestuk op het NBK van 2014:
Laudate Dominum. Een of twee delen daarvan
spelen op een concert is prima te doen.”

Drie aparte werelden
“Wie midden in de HaFaBra-wereld verkeert
ervaart tegelijk dat je bij alle overeenkomsten toch met drie verschillende werelden te
maken hebt. Wat mij opvalt is dat landelijk
gezien de harmonie steeds meer op komt. Ik
denk daarbij ook aan Duitsland en Engeland.
In het laatste land heb je, je wilt het haast niet
geloven, bijna meer harmonieverenigingen
dan brassbands. Een opvallend verschil tussen
brassband en fanfare is dat leden van een
fanfare veelal lid zijn van één fanfare en niet
van diverse fanfares. Dat ligt bij de brassbands
totaal anders. Je ziet tijdens concoursen dezelfde mensen in diverse brassbands terug. En dát
kan weer niet in Engeland.
“Wat de brassband betreft heb ik een flinke
boost gekregen door het Kanaal over te steken
en de bands met de grote namen te beluisteren. Wat Manchester United en Liverpool voor
het voetbal betekenden gold voor Black Dyke
en Fairey in de brassbandwereld.” Het begon
voor Ite Boiten toen de bekende brassbandman Jurriën de Koning muziekreizen organiseerde. “Ik ben voor het eerst mee geweest in
1976 met een reis die hij organiseerde naar de
Engelse Nationale Kampioenschappen in Londen. Daar hoorde ik voor de eerste keer The
Wayfarer van Eric Ball. Wat een geweldig werk

is dat. Maar ook verder is brassbandmuziek in
het algemeen grandioze muziek! En hoeveel
jeugd zie je niet op bijvoorbeeld een NBK, ja
hele families soms. Geweldig! En dan die sfeer,
het sociale aspect is ook erg belangrijk.”

Arrangeren en componeren
“Wat tegenwoordig vooral ‘in’ is, is het
arrangeren. Vooral door dirigenten. Het
gebeurt veel, maar tegelijk wordt vergeten dat
je daar rechten voor aan moet vragen. Hoe
vaak gebeurt het niet dat een orkest met een
artiest wil optreden waarbij er gearrangeerd
moet worden. Maar vraag! Wie geen aanvraag
indient riskeert een boete. De rechten zijn
doorgaans voor éénmalig gebruik. Een vereniging doet er goed aan om het gearrangeerde
werk na de uitvoering niet in de kast op te
bergen. Bij controle heb je een probleem.” Wat
het componeren betreft merkt Boiten helaas te
vaak dat nogal wat componisten van een andere discipline denigrerend doen naar de HaFa-

Bra-amateurwereld. “En toch zouden ze daar
kunnen verdienen. Maar tegelijk geldt: je moet
ook de kans krijgen en die willen creëren.
Je bent niet zomaar componist. Ik stimuleer
jonge componisten altijd om compositieles
te nemen. Dat vergt jaren studie, maar het is
meer dan de moeite waard”, aldus Ite Boiten.

Inspirerend
De tafel, centraal opgesteld, is een belangrijke
plek in de winkel. Menige discussie vindt hier
plaats. Tijdens ons gesprek gaat de telefoon.
Geen probleem. Even later komt een muzikant
binnen die vraagt naar een bepaald type muziek.
Hij krijgt het nodige advies. Ondertussen komt
een dirigent binnen en gaat zitten voor overleg
over een werk dat hij al uit één van de bakken
gevist heeft. Opnieuw telefoon. Ite schakelt soepel over. En zo zijn Ite zijn muziekdagen. Uiterst
gevarieerd. Muziek in alle stijlen. Ontmoeting
met mensen uit alle hoeken van de muzikale
wereld. Dat blijft inspireren.
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PROVINCIE DRENTHE
Drentse jubilarissen bij MGD

en bindende functie heeft in de samenleving. De repe-

Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft Hendrik

tities onder leiding van Hildo Flierman vinden plaats op

Jan Schoemaker van De Bazuin Schoonebeek gehuldigd

zaterdagmiddag in Voetbalgolf Oranje in Oranje. Ook

voor zijn 75-jarig muzikantenjubileum. Ep Schepers van

bewoners van het nabij gelegen AZC zijn welkom. Het

Crescendo Sleen vierde zijn 65-jarig jubileum, terwijl Jan

project eindigt medio juni met een publieksoptreden.

Pieter van Stenis van Apollo De Wijk in de bloemen werd

Informatie: www.swingband.info.

gezet voor zijn zestigjarig jubileum. Hanny Timmerman-Schoemaker (De Bazuin Schoonebeek), Joop Vaas
(Eendracht Assen), Grietje Spoelstra (Juliana De Bazuin

Lokaal talent in actie op
festival in Emmen

hesselen) en Anneke Venema (Crescendo Sleen) vierden

Swingbandproject verbindt
uiteenlopende culturen

hun 40-jarig jubileum als muzikant.

Stichting Betoeterd in Midden-Drenthe brengt ama-

centrum van Emmen. Het orkest geeft alvast een voor-

teurmuzikanten van muziekverenigingen, popbands,

proefje op Euterpe goes PROMS dat op 26 november

symfonieorkesten en dweilorkesten samen om in acht

plaatsvindt. Euterpe speelt diverse nummers met dj

De Grote Kerk in Emmen is zaterdag 28 mei (11.00

repetities zeer uiteenlopende muziekstijlen (pop, film-

Wessel, solozangeres Esther Miske en zanger Michiel

uur) het decor van een jeugdconcertfestival. Deelne-

en musicalmuziek, jazz, rock, wereldmuziek, latin) te

Niemeijer met band.

mers zijn de jeugdorkesten van De Bazuin Schoone-

verkennen. De organiserende Stichting Betoeterd wil

beek, Laus Deo Emmen, Excelsior Oosterhesselen, Odo

met het project Grenzeloos Sw!ng laten zien dat ama-

Odoorn en Euterpe uit Emmen.

teurmuziek een belangrijke sociaal-maatschappelijke

Hollandscheveld), Els van der Mooren (Excelsior Ooster-

Jeugdfestival in Emmen

Harmonie Euterpe Emmen presenteert zich zaterdag
11 juni (16.30 uur) tijdens het jong talentfestival in het

M E I
Za 28

EMMEN, GROTE KERK

11.00 UUR

Jeugdorkestfestival met De Bazuin Schoonebeek, Laus Deo Emmen, Excelsior Oosterhesselen, Odo 		

			 Odoorn en Euterpe Emmen.
J U N I
Za 11

EMMEN, CENTRUM

Lokaal talentfestival in kader van Maand van de Amateurkunst.

PROVINCIE FLEVOLAND
Flevo Brass Reunited

bijna volledige bezetting. Op 21 mei houdt de vereni-

de uitvoering van Wieger wordt wakker(Carl Wittrock)

Flevo Brass uit Emmeloord leek in 2008 te worden

ging in Groenhorst in Emmeloord een reünie waarop

wordt verder een project met de Sint Josephschool

opgeheven. Dankzij een aantal oud-leden, nieuwe le-

behalve het huidige orkest onder de naam Flevo Brass

gepresenteerd. Informatie: www.flevobrass.nl.

den en jonge aanwas beschikt de band weer over een

Reunited ook een band van oud-leden optreedt. Met

M E I
Za 07

DRONTEN, PLEIN DE REDE

14.00 UUR

Taptoe Dronten met o.a. Scheepjeswolharmonie Veenendaal.

Za 21

EMMELOORD, GROENHORST

19.30 UUR

Concert door Flevo Brass en Flevo Brass Reunited.

PROVINCIE FRIESLAND
tot stand tijdens een stage in Zweden van een van de

De overige jubilarissen:

leden van Constantia. De Zweden doen zaterdag 4 juni

Vijftig jaar: Nico Roelofsen (Advendo Franeker);

ook mee aan het Zang- en Muziekfestival op Schier-

Piet Andries Heitman en Rinse Tichgelaar (Harmonie

monnikoog. Ze bezoeken verder allerlei bezienswaar-

Pingjum); Aart Veldkamp en Bertus Regterschot (David

digheden in Friesland.

Oosterwolde).
Veertig jaar: Geeske Hilarius (Crescendo Idsken-

Zweeds orkest te gast bij
Constantia Menaam

Jubilarissen bij OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

Muziekcorps); Sjoukje Hamstra-Bouma (muziekvereni-

Zondag 5 juni (13.00 uur) treedt het harmonieorkest

(OMF) heeft Oebele Boelens gehuldigd. De muzikant

ging Skylge); Froukje Russchen (Stedelijk Harmonie

Spårvägens Musikkår uit het Zweedse Malmö op bij

van Excelsior Ryptsjerk vierde zijn 75-jarig jubileum.

Dockum); Johannes Boonstra (Harmonie Marum);

De Waag aan de Nieuwestad in het centrum van

Anne Lugtenveld van Excelsior Jubbega kreeg een

Hette Teijema (Excelsior Donkerbroek).

Leeuwarden. Ook fanfare Constantia Menaam verzorgt

onderscheiding voor zijn zeventigjarig jubileum als

een optreden. Het contact tussen beide orkesten kwam

muzikant.

huizen); Froukje v/d Schaaf-de Vries (Heerenveens
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PROVINCIE
Greidebrass vertolkt
trektocht van de skries

Vioolconcert (Bernard van Beurden). Informatie: info@

begeleiding van de Jouster Fanfare een klassiek tintje

fryskfanfareorkest.nl.

toe aan het overwegend uit lichte muziek bestaande

Het jaarlijkse concert Spring yn’e Greide van Brass-

programma. Verder zijn er cross-overs met singer-song-

band Greidebrass staat zaterdag 30 april (20.00 uur)

writer Elske de Wall, de Friese troubadour Piter Wilkens

in De Moeting in Tzum in het teken van de trektocht

en de band Straight on Stage met muziek variërend

van de skries (grutto). Het orkest volgt aan de hand

van klassiek tot rock & roll en alles wat daar tussen zit.

van een muzikaal programma de skries op zijn reis

Foto: Studio Kroon.

vanuit zijn overwinteringsplaats in Afrika terug naar de

Afscheid Jan Hibma
bij David Oosterwolde

mooie Fryske Greide om daar vervolgens te broeden
en de rest van de zomer te verblijven.

Dubbelconcert in Leeuwarden

De christelijke muziekvereniging David Oosterwolde
heeft na 19 jaar afscheid genomen van dirigent Jan

delen zaterdag 28 mei (20.00 uur) het podium in de

Ernst Daniël Smid zingt op
Jouster Simmer Proms

Theaterkerk (Koepelkerk) te Leeuwarden. Het muzikale

Ernst Daniël Smid is zaterdag 2 juli in Park Here-

afscheidsconcert werden diverse werken uit de afgelo-

menu vermeldt onder meer Night on Bald Moun-

mastate de publiekstrekker van de tweede Jouster

pen periode op de lessenaar gelegd.

tain (Mussorgsky), Composition VIII (Leon Vliex) en

Simmer Proms. De musical- en operazanger voegt met

Het Gelders Fanfare Orkest en Het Frysk Fanfare Orkest

Hibma. Orkest en dirigent beleefden samen vele
hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Tijdens het

A P R I L
Wo 27

WOLVEGA, DE OLDE STEENSE

20.00 UUR

Oranjeconcert door Euphonia Wolvega m.m.v. musicalacteur Stanley Burleson.

Za 30

TZUM, DE MOETING

20.00 UUR

Concert Spring yn’e Greide door brassband Greidebrass.

M E I
Za 21

URETERP, DE WIER

Za 28

LEEUWARDEN, THEATERKERK

20.00 UUR

Dubbelconcert door Gelders Fanfare Orkest en Het Frysk Fanfare Orkest.

Za 04

HEERENVEEN, VAN DER GLAS

10.00 UUR

Informatieve saxofoon-presentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

Za 04

SCHIERMONNIKOOG, DIVERSE LOCATIES

08.00 UUR

Zang- en Muziekfestival Schiermonnikoog.

Zo 05

LEEUWARDEN, DE WAAG

13.00 UUR

Concert door harmonieorkest Spårvägens Musikkår Malmö (Zweden) en fanfare Constantia Menaam.

Gouden Spiker Festival met 5e, 4e, 3e divisie sectie fanfare.

J U N I

PROVINCIE GELDERLAND
Dubbelconcert in Gaanderen

Luctor et Emergo Lienden, Kunst na Arbeid Dodewaard,

voorafgaande aan het concert op zondag. Bovendien

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en Brassband

Sambagroep SDG Buren en Amicitia Lienden.

ontvangt elke bezoeker van Night of the Promz een

Gelderland treden zondag 22 mei (11.00 uur)

gratis toegangsbewijs voor het museum. Informatie:

gezamenlijk voor het voetlicht in de Augustinuskerk te

www.nightofthepromz.nl.

Gaanderen. Brassband Gelderland trapt af met onder
andere Canterbury Choral (Jan Van der Roost), Light

Jubilarissen bij MBGF

as Air (Goff Richards), Variations on Laudate Domi-

Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF) heeft Q.

num (Edward Gregson) en The Mask of Zorro (James

Kroeze (Concordia Beesd) gehuldigd voor zijn 75-jarig

Horner). Symfonisch Blaasorkest Gaanderen komt met

jubileum. Theo Maas (KNA Beek-Ubbergen) en Jan van

Nobitas (Jan Van der Roost), Summer Dances (Johan

Swaaij (Edelweisz Berg en Dal) kregen een onder-

de Meij) en La Mezquita de Cordoba (Julie Giroux).

scheiding voor hun zeventigjarig jubileum. Piet Kok

Taptoe Tiel met topkorpsen

(Harmonie Nunspeet) vierde zijn 65-jarig jubileum als

Sint Joris Hoogeloon, Excelsior Renkum, Drum & Bugle

Night of the Promz door Ons
Genoegen en gastartiesten

Corps Juliana Middelburg, Juliana Amersfoort en K&G

Fanfarekorps Ons Genoegen Millingen aan de Rijn

Wim Hietkamp (CMV Eendracht Winterswijk); Gerard

Leiden vormen zaterdag 4 juni (19.00 uur) de line-up

zet zaterdag 21 en zondag 22 mei in sporthal De

van Neck (Harmonie Orkest Brummen); Theo Derks

van de Taptoe Tiel. Plaats van handeling is Het Taluud

Duffelt de tweede editie van Night of the Promz op de

(Harmonie K.N.A. Beek-Ubbergen); Gerrit-Jan Hakkert

in Tiel. Informatie: www.taptoetiel.nl.

planken. Het 80-koppige orkest presenteert samen met

(De Volharding Deil); Henk Orriëns en Gerrit Temmink

de koren Tot Zangs en Vivace, een groot kinderkoor,

(Amicitia Rietmolen); Jan Bibo (Prins Bernhard Emst);

diverse solisten en de band Summerland een muzikaal

C.D. Kanselaar-van Ooijen (Prins Hendrik Aalst).

programma rond het thema Vrede en vrijheid. Het

Vijftig jaar: Henk Timmer (Amicitia Lienden); Siny

Op het Marktplein in Lienden is zaterdag 14 mei

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek

Kruisselbrink-Hietkamp, Ben Lieverdink, Alie Men-

(19.00 uur) een historische muziekavond. Er zijn optre-

levert een bijdrage in de vorm de aankleding van

nink-Bruntink en Aline Nijman-Eeltink (CMV Eendracht

dens van de Ferry Stars Culemborg, Crescendo Elst (U),

de concertzaal en een historische militaire colonne

Winterswijk); Frits Zwanenburg (Oefening Baart Kunst

Nostalgische muziekavond
op markt van Lienden
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muzikant. De overige jubilarissen:
Zestig jaar: Floor Berends (Amicitia Lienden);

Otterlo); Aart Veldkamp en Bertus Regterschot (David

Duoconcert in Beekbergen

6 tot en met 9 juli staan zes optredens gepland in een

Oosterwolde); Bennie Brummelman (Soli Deo Gloria

Zaterdag 4 juni (20.00 uur) delen harmonieorkest Prinses

Massed Band-productie tijdens de Arnhem Tattoo.

Harfsen); Theo te Brake (Euphonia Eibergen); Hub Hel-

Juliana Beekbergen en Fanfarekorps Voorst het podium

lenbrand (KNA Beek-Ubbergen); Hennie ter Haar (Kunst

tijdens een duoconcert in zaal de Hoge Weye in Beekber-

en Vriendschap Maurik); Marty Woudenberg (Prins

gen. Fanfarekorps Voorst speelt met ondersteuning van

Bernhard Apeldoorn); Gerard Ottink (Amicitia Rietmo-

filmbeelden Tussen Veluwe en IJssel (Alfred Willering) dat

len); Nico van de Bunt en Han van der Brug (Excelsior

ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan is geschreven.

Ermelo); Roel Pannekoek (Prins Bernhard Emst); Teunis

Verder klinkt onder meer muziek uit de musical Aïda.

Kruisbergen (Harmoniegezelschap Soelen te Zoelen);

Juliana brengt behalve Pinocchio (Alex Poelman) ook

Jan Jansen (Kunst Na Arbeid Lunteren).

de paso doble Agüero. De houtgroep speelt Overture for

Veertig jaar: Berry Tanck, Wijnand Spekschoor en

Woodwinds (Philip Sparke) en de kopergroep Reunion

Freddy Buesink (Sint Willibrord Lievelde); Thea van Driel-

and finale from Gettysburg (Randy Edelman). Informatie:

Maas (KNA Beek gem. Berg en Dal); Harm Wassink (CMV

www.harmonie-pjb.nl.

Eendracht Winterswijk); Wim van der Vliet (Brassband

Taptoe bij gouden
Showband KDO Groessen

Heerde); Albert van de Hoef, Eddy van den Brand en Frank

Concertreeks door het
Arnhems Trompetterkorps

Turkesteen (Kunst Na Arbeid Lunteren); André Floors en

Het Arnhems Trompetterkorps grijpt het voorjaar aan

nemers zijn show- & marchingband AMIGO Leiden,

Erik Zwiep (Euphonia Eibergen); Coen Beker (Harmonie

voor een reeks concerten op diverse locaties in en

showband en jeugdshowband Irene Ede en march &

Orkest Brummen); Annie Ruiterkamp-Besselink (Cres-

om Arnhem. Zondag 1 mei (12.00 uur) verzorgt het

showband Rheden. Ook Showband KDO en Jong KDO

cendo Hengelo); Ruurd Pit (Crescendo Voorthuizen); Cor

korps miniconcerten en een instrumentenparade op

komen in actie. De jubilerende vereniging presen-

Verhart (PWA Elst); Elfriede Veldink-ten Harkel, Wim ten

de Sonsbeekmarkt in Arnhem. Zaterdag 7 en zondag 8

teert bovendien de nieuwe uniformen. Schutterij en

Harkel (Excelsior Eibergen); Teus Verweij (Volharding Deil);

mei luistert het korps met onder andere de Gelderland

drumfanfare EMM Groessen en muziekvereniging Sint

Monique Philipsen-Kolenbrander (Symfonisch Blaasorkest

Mars (Jan Bosveld), op diverse locaties in de binnen-

Andries Groessen houden met een vendelwals een

Gaanderen); Hans Jansen (Jubal Varsseveld).

stad van Arnhem de komst van de Giro d’Italia op. Van

streektraditie in ere. Informatie: www.showbandkdo.nl.

Harp en Luit Vuren); Quirijn A.J. van Loon (Wilhelmina

Showband KDO Groessen viert zaterdag 11 juni (19.30
uur) het vijftigjarig bestaan met een taptoe. Deel-

A P R I L
Wo 27

VOORTHUIZEN, ORANJETERREIN

16.00 UUR

Middagshow Voorthuizen met o.a. Excelsior Renkum.

Za 30

BEUSICHEM, CENTRUM ’T ZOETZAND

19.30 UUR

Voorjaarsconcert Regionaal Seniorenorkest Luctor et Emergo Ingen.

Zo 01

ARNHEM, SONSBEEKMARKT

12.00 UUR

Concertreeks door het Arnhems Trompetterkorps.

Za 14

LIENDEN, MARKTPLEIN

19.00 UUR

Muziekavond met Ferry Stars Culemborg, Crescendo Elst (U), Luctor et Emergo Lienden, Kunst na Arbeid

M E I

			 Dodewaard, Sambagroep van SDG Buren en Amicitia Lienden.
Za 21

TIEL, RSG LINGE COLLEGE

9.45 UUR

Project Mega Kids Orkest voor kinderen die een blaas- of slagwerkinstrument bespelen.

Za 21 / Zo 22

MILLINGEN AAN DE RIJN, DE DUFFELT

Zo 22

GAANDEREN, AUGUSTINUSKERK

11.00 UUR

Concert door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en Brassband Gelderland.

Vr 27

WIJCHEN, SCHREEVEN

19.30 UUR

Informatieve saxofoon-presentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

TIEL, HET TALUUD

19.00 UUR

Taptoe met Sint Joris Hoogeloon, Excelsior Renkum, Juliana Middelburg, Juliana Amersfoort en K&G

Night of the Promz door fanfarekorps Ons Genoegen.

J U N I
Za 04

			Leiden.
Wo 08

NIJMEGEN, WOONZORGCENTRUM NIJEVELT 15.00 UUR

Concert door Nijmeegs Senioren Orkest.

Za 11

GROESSEN

Taptoe met AMIGO Leiden, Irene Ede, March & Showband Rheden, KDO en EMM Groessen.

Zo 12

OOSTERBEEK, KERK SINT BERNULPHUS

14.30 UUR

Orkest Nijmeegs Senioren Orkest.

PROVINCIE GRONINGEN
Groningse jubilarissen bij MGD Junioren en senioren delen
het podium in Leek
Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) heeft ook

Oranjeconcert met cabaretier
Arno van der Heyden

een aantal Groningse muzikanten in het zonnetje

Zaterdag 30 april (19.30 uur) geven het Provinciaal

Cabaretier, zanger en presentator Arno van der Heyden

gezet vanwege hun jubileum.

Seniorenorkest Groningen en het Provinciaal Junio-

luistert op Koningsdag, woensdag 27 april (20.00 uur),

Een overzicht:

renorkest Groningen een gezamenlijk concert in de

in de Andreaskerk te Leens het Oranjeconcert van de

Vijftig jaar: Hans van der Ploeg (Juliana Hoogezand).

Hoeksteen te Leek.

christelijke muziekvereniging Wilhelmina op. Van der

Veertig jaar: Sietske Weeseman en Renske Bolhuis

De twee orkesten treden apart op, maar spelen ook

Heyden, onder meer bekend als presentator van RTV-

(Sereno Baflo); Greet Nieuwland (Crescendo Opende);

een aantal nummers samen.

Noord, speelt in diverse theatervoorstellingen, schrijft

Klaas Pieterman (Euphonia Warffum); Peter Nijland,

zijn eigen liedjes en zingt deze ook. Behalve Van der

Wietze Jongsma, Roel Reitzema (Juliana Hoogezand).

Heyden treden ook vier muzikanten van Wilhelmina als
solist op. Ook het jeugdorkest komt in actie.
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A P R I L
Wo 27

LEENS, ANDREASKERK

20.00 UUR

Oranjeconcert door muziekvereniging Wilhelmina Leens m.m.v. Arno van der Heyden.

Za 30

LEEK, DE HOEKSTEEN

19.30 UUR

Concert door Provinciaal Seniorenorkest Groningen en het Provinciaal Juniorenorkest Groningen.

FINSTERWOLDE, CAFÉ VAN DE PAARD

16.00 UUR

Concert door Grunneger Blech Musikanten.

M E I
Zo 01

PROVINCIE LIMBURG
Koningsnachtconcert door
Eijsdense jeugd

afscheid van dirigent Chris Cuppen. De Noord-Limburgse musicus legt na een carrière van 40 jaar de

DrumZ presenteert
Best of both worlds

Het jeugdorkest Les Jeunes van Koninklijke harmonie

dirigeerstok neer.

Percussieformatie DrumZ presenteert zaterdag 21 mei

Sainte Cécile Eijsden presenteert dinsdag 26 april

Hij leidde harmonie De Vriendenkring Well en de fan-

(20.00 uur) in cultureel centrum Don Bosco in Heel

(20.15 uur) een Koningsdagconcert in het Cultureel

fares Les Montagnards Bergen, Vriendenkring Swolgen,

de derde theatershow Best of both worlds. Nummers

Centrum te Eijsden. Samen met de vocale solisten

Monte Corona Kronenberg & Evertsoord, Dorpsklank

zoals Music (John Miles), muziek uit de musical

Valèrie Geron en Imke Spapens en de Slim Vitzkids Big

Castenray, Vriendenkring Overloon, Sint Aldegondis

Tarzan en hits van de popformatie Toto komen voorbij,

Band klinkt een promsachtig programma. Informatie:

Maasbree, Sint Cornelius Vortum-Mullem en Sint

evenals alternatief slagwerk op gereedschapskisten en

www.saintececile.nl.

Nicolaas Broekhuizen.

wokpannen.

Behalve als dirigent zette Cuppen zich ook in voor de

Informatie: www.slagwerkgroep-drumz.nl.

blaasmuziek in zijn algemeenheid. Bij veel vereni-

Musicalmuziek op Music ALL
Blittzz door Moed en IJver

gingen leverde hij een bijdrage aan de scholing van

Jubilarissen bij LBM gehuldigd

(jeugdige) muzikanten.

Een overzicht van muzikanten die onlangs bij de Lim-

Zaterdag 30 april leidt de scheidend dirigent in de

burgse Bond van Muziekgezelschappen een insigne

feesthal bij Leendert een promsconcert door fanfare

ontvingen voor hun jubileum als muzikant.

Sint Nicolaas Broekhuizen met medewerking van Roel

Zestig jaar: Leopold Clabbers (fanfare Broekhuizen-

Verheggen, Helen Nillesen, Marjolein Cuijpers-Kuenen

vorst & Ooyen); Jef Bonten (Sint Agatha Eys).

en Josefine Wijnhoven. Met ondersteuning van een

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

ritmesectie klinkt een afwisselend programma met

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

muziek van onder meer BZN, Rob de Nijs, Kyteman,

lachus Oirsbeek); Lambert van ’t Groenewolt (Fanfare

Rowwen Heze en Within Temptation.

Broekhuizenvorst & Ooyen).

Zaterdag 7 mei (20.00 uur) presenteert muziekvereni-

Zondag 1 mei is er een muziekmiddag met mede-

Veertig jaar: Erich Kaesler (Unitas et Fidelitas

ging Moed en IJver Blitterswijck in gemeenschapshuis

werking van acht verenigingen waar Cuppen ooit op

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

Blitterswijck Music ALL Blittzz. Het concert is volledig ge-

de bok stond. Een gezamenlijke uitvoering van twee

hoven en René Groenen (Crescendo Milsbeek); Jo

wijd aan musicalmelodieën. Voor het avondvullend pro-

marsen vormt het sluitstuk van zijn dirigentenloop-

Theunissen en Simen Spinder (Harpe Davids Bruns-

gramma met medewerking van zangeres Annabel van

baan. Informatie: www.fanfarestnicolaas.nl.

sum); Marcel Roberts (Sint Gerlachus Oirsbeek).

Casteren wordt het orkest aangevuld met muzikanten op

Sint Paulus benoemt erelid

toetsen en gitaar. Informatie: info@moedenijver.nl.

Fluit- en tambourcorps Sint Paulus Schaesberg

Noël Lebens beoogd voorzitter
Limburgse muziekbond

heeft Harry Logister bij zijn afscheid als bestuurslid
benoemd tot erelid. Logister was vijftig jaar bestuurlijk

Het bestuur van de Limburgse Bond van Muziekgezel-

actief voor de vereniging. In deze periode bekleedde

schappen (LBM) schuift tijdens de ledenvergadering

hij diverse functies. Gerrit van Voorst werd benoemd tot

van 4 juni Noël Lebens naar voren als kandidaat voor

lid van het jaar 2016.

het voorzitterschap. De in Born geboren Noël Lebens
(1966) was van 2007 tot 2014 namens het CDA gede-

Erelid bij Concordia Panningen

teel is hij wethouder in de gemeente Sittard-Geleen

Podiumconcert door klaroenen jachthoornkorpsen

waar hij eveneens de post cultuur in zijn portefeuille

Het trommel- en klaroenkorps van Koninklijke harmo-

heeft. Lebens speelde cornet en trompet bij harmonie

nie Sainte Cécile Eijsden presenteert zaterdag 30 april

L’Union Born. Hij is de opvolger van Tweede Kamerlid

(20.00 uur) in het Cultureel Centrum te Eijsden een

Fanfare Sint Wiro in Concert

Raymond Knops die het voorzitterschap vorig jaar na

gezamenlijk podiumconcert met jachthoorn & trom-

Vijf local heroes staan zondag 5 juni (14.30 uur)

twee zittingsperioden neerlegde.

petterkorps Edelweiss Heerlen. Sainte Cécile opent met

centraal tijdens Sint Wiro in Concert in Theaterhotel De

een programma in variabele bezettingen, bestaande

Oranjerie in Roermond. Alle vijf zijn bij Sint Wiro begon-

puteerde voor Cultuur in de provincie Limburg. Momen-

Farewell dirigent Chris Cuppen

Piet Joosten is benoemd tot erelid van de Koninklijke
harmonie Concordia Panningen. Joosten zat 35 jaar in
het bestuur, waarvan 25 jaar als secretaris.

uit traditionele en vernieuwende werken zoals Hoeve

nen en hebben het geschopt tot beroepsmusicus bij

Fanfare Sint Nicolaas Broekhuizen houdt zaterdag 30

Navagne in Caestert. Ook Edelweiss speelt een gevari-

onder andere de Marinierskapel der Koninklijke Marine,

april en zondag 1 mei een farewell-weekend rond het

eerd programma. Informatie: www.saintececile.nl.

Duisburger Sinfoniker, Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
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PROVINCIE
Willem Friso’ en philharmonie zuidnederland. Ze

dat de hardrockband Deep Purple in 1969 in The Royal

insigne voor zijn 65-jarig jubileum. Johannes van

tekenen samen met gastsolist Marc Huynen (jazz-

Albert Hall in London in première bracht. Informatie:

Montfort (Sint Willibrordus Meijel) en Jeu Haex (Sint

trompettist) en het fanfareorkest voor een gevarieerd

www.saintececile.nl.

Antonius Stramproy) vierden hun zestigjarig jubileum.

programma. Informatie: www.fanfaresintwiro.nl.

Sint Joseph met muziek
van eigen bodem

Vijftig jaar: Henk Sijben (Sint Sebastianus Laar);
Hub Beckers (Sint Nicolaas Heythuysen).

Popmuziek van vaderlandse bodem staat zaterdag 14

Veertig jaar: Franciscus Delvoux (Sint Willibrordus

mei in schouwburg De Domijnen in Sittard centraal tij-

Meijel); Sophie Senden (Sint Sebastianus Mheer);

dens het 15e theaterconcert van harmonie Sint Joseph

Herman Meijers (Sint Antonius Slek); Franciscus Baens

Sittard. Samen met de gastartiesten Nurlaila Karim en

(Sint Cornelius Swartbroek); Mia Hahnraths (Prinses

Martin van der Starre komen hits van Ramses Shaffy,

Marijke Heerlerbaan); Miel Hendrikx en Thom Schroe-

Peter Koelewijn, Golden Earring, Boudewijn de Groot,

der (Sint Joseph Koningsbosch).

Kayak, Frank Boeijen, De Dijk, The Scene, Van Dik Hout,

Passie op pinksterconcert
door Sainte Cécile Eijsden

De overige jubilarissen:

Kyteman en BLØF voorbij. Informatie: www.sintjoep.nl.

Bevrijdingsconcert met Big
Band Heerlen en zangsolisten

Passie is zaterdag 15 mei (20.00 uur) het thema van

‘Phil’ van Bocholtz samen
met mannenkoor

het jaarlijkse pinksterconcert van het harmonieorkest

De Koninklijke Philharmonie Bocholtz geeft zaterdag

Sentimental Journey een muzikale terugblik naar de

van Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden in

4 juni (19.00 uur) in de Harmoniezaal een concert

vrolijke jaren na de Tweede Wereldoorlog. Entertainer/

het Theater a/h Vrijthof te Maastricht. Voor de pauze

samen met Mannenkoor David Simpelveld. Uitgevoerd

zanger Geralt van Gemert, de Kerkraadse zangeres

speelt het orkest een programma waarin passie op

worden onder meer Benedictus (Jenkins) en Land of

Jacqueline Florie en Big Band Heerlen presenteren

vele manieren verklankt wordt: tangovariaties door

Hope and Glory uit Pump & Circumstance (Elgar).

een avondvullend programma met evergreens van

Gandolfi, minimal music voor harmonieorkest en
saxofoonkwartet door Philip Glass en de verhalen rond

Jubilarissen bij LBT

de pijnbomen in Rome door Respighi. Na de pauze

Ook bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)

brengt Sainte Cécile samen met de rockgroep The

vierden diverse leden hun jubileum als muzikant. Hub

Group Concerto for Group and Orchestra (Jon Lord)

Bronneberg (Sint Joseph Koningsbosch) kreeg een

Fanfare Sint Cecilia Ubachsberg organiseert woensdag
4 mei (20.30 uur) in De Auw Sjoeël onder de noemer

Frank Sinatra, Michael Bublé, Robbie Williams, Glenn
Miller, Count Basie, Doris Day en vele anderen. Informatie: www.fanfareubachsberg.nl.

A P R I L
Wo 27

KERKRADE, ROLDUC

Za 30

BROEKHUIZENVORST

Za 30

EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM

20.00 UUR

Oranjeconcert Colors of Music door harmonie Sint Jozef Kaalheide m.m.v. Enzo Kok en Gé Reinders.
Promsconcert door fanfare St. Nicolaas Broekhuizen.

20.00 UUR

Podiumconcert door trommel- en klaroenkorps Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden.

M E I
Zo 01

BROEKHUIZENVORST

Wo 04

UBACHSBERG, DE AUW SJOEËL

20.30 UUR

Bevrijdingsconcert door Big Band Heerlen m.m.v. Gerarls van Gemert.

Za 07

BLITTERSWIJCK, GEMEENSCHAPSHUIS

20.00 UUR

Music ALL Blittzz door muziekvereniging Moed en IJver litterswijck.

Afscheid dirigent Chris Cuppen m.m.v. acht verenigingen.

Ma 09 - Do 12 VALKENBURG

15e editie van de dirigentenweek Entornos. Organisatie: Conservatoria van Den Haag en Zwolle.

Za 14

SITTARD, SCHOUWBURG

Zo 15

MAASTRICHT, THEATER AAN HET VRIJTHOF

20.00 UUR

Pinksterconcert door Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden.

Ma 16

LOMM, PASTOORSHOF

11.00 UUR

Kuurconcert door harmonie Sint Antonius Lomm.

Za 21

HEEL, DON BOSCO

20.00 UUR

Theatershow Best of both Worlds door slagwerkgroep DrumZ.

Zo 22

ARCEN, FRANZ PFANNER HUIS

11.30 UUR

Concert door Syrène Saxofoonkwartet.

Za 04

BOCHOLTZ, HARMONIEZAAL

19.00 UUR

Concert door Koninklijke Philharmonie Bocholtz.

Zo 05

VENRAY, SCHOUWBURG

14.30 UUR

Themaconcert 60 jaar Böhmische blaasmuziek, herinneringen aan Ernst Mosch door projectorkest Böhmi-

Theaterconcert Nederpop door harmonie Sint Joseph Sittard.

J U N I

			 sche Bitte.
Zo 05

ROERMOND, DE ORANJERIE

14.30 UUR

Fanfare Sint Wiro ‘t Reutje in Concert m.m.v. diverse professionele solisten uit eigen gelederen en gast-

			 solist Marc Huynen (jazztrompettist).
Za 11

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

Za 11

HEERLEN, PARKSTAD THEATER

10.00 UUR

Informatieve saxofoon-presentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.
Dirigentencursus Maestro met als thema: slagwerk. Praktijkorkest: Koninklijke Harmonie Heerlen, slagwer-

			 ker Dominique Vleeshouwers en diverse slagwerkensembles. Aansluitend eindconcert met deelnemers
			 aan de dirigentencursus Maestro.
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PROVINCIE NOORD-BRABANT
gezin)?’ Deze thema’s worden dinsdag 10 mei in

ven), Björn van der Doelen (voormalig profvoetballer

MFA De Poorten in Tilburg verkend. Opgave: a.peters@

en singer-songwriter), Marjan Strijbosch (fashionista,

brabantse-muziekbond.nl.

selfmade miljonair, designer, interieurarchitect), Peter

Nederland en Oranje
presenteert Helden

van den Berg (voorzitter Rode Kruis Eindhoven), Cindy
de Koning (presentatrice bij Omroep Brabant Nieuws
en het NOS-regionieuws ), Stadsprins Gilbert du Verre

Harmonie Nederland en Oranje Rucphen presenteert

(Gilbert Hockers, eigenaar Glasblazerij Gilbert) en

zaterdag 4 (19.00 uur) en zondag 5 juni (13.00 uur)

Johan Vlemmix (ondernemer, zanger en politicus)

in de Sint Martinuskerk het grootschalige project

gaan een poging wagen om het Philips Harmonie

Helden. Met medewerking van alle geledingen van

Orkest te dirigeren. De jury bestaat uit Harry van Hoof

het orkest en de plaatselijke jeugdtoneelvereniging

(dirigent), Esther Forschelen (hoboïste van het Orkest

Harmonie Semper Unitas Sambeek heeft voor het

wordt met muziek, dans, film, toneel en zang een ode

van het Oosten) en Jaap van Wershoven (hoornist

concert op zaterdag 28 mei (20.15 uur) in Schouwburg

gebracht aan helden uit het heden en verleden, met

bij philharmonie zuidnederland). Informatie: www.

Cuijk het duo Clean Pete uitgenodigd. De Sambeekse

als rode draad een door beeld en geluid ondersteunde

philipsharmonie.nl.

tweeling Loes en Renee Wijnhoven stond onder andere

vertelling. Informatie: www.harmonieneo.nl.

Semper Unitas met
tweeling Clean Pete

op Noorderslag en Oerol en trad meerdere keren op in

HMC ontmoet…
zanger Charly Luske

een Clean Pete Overture geschreven en klinken diverse

Concert door Budding
Sound Big Band

arrangementen. Het orkest speelt verder Via Claudia

Zondag 29 mei (14.30 uur) verzorgt de Budding

in het Carolus Borromeus College te Helmond te

(Johan de Meij) en El Olimpo de los Dioses (Oscar

Sound Big Band een concert in de Tiliander in Oister-

gast tijdens de vijfde editie van HMC ontmoet… . Het

Navarro). Clean Pete heeft voor deze avond de muzikale

wijk. Het orkest, bestaande uit 25 (oud-)leerlingen van

Helmonds Muziek Corps begeleidt de zanger onder

vrienden Tim Knol en Anne Soldaat uitgenodigd. Infor-

Factorium, speelt met zang van Jeske Paalvast een mix

andere in nummers zoals Let me entertain you, Drops

matie: www.semperunitas.nl. Foto: Marc Nolte.

van jazz, latin, rock en funk. Gastsolist is Bas van Dun

of Jupiter en Ik leef niet meer voor jou. Het orkest

op trompet. Informatie: www.tiliander.com.

speelt ook een eigen programma met filmmuziek uit

De Wereld Draait Door. Speciaal voor dit optreden wordt

BBM vervolgt workshop
Boeien en Binden

Zanger Charly Luske is zaterdag 21 mei (20.15 uur)

onder andere James Bond en Star Wars. Speciaal voor
dit concert speelt het orkest in een bigband-opstelling.
Informatie: www.helmondsmuziekcorps.nl.

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)
geeft dinsdag 10 mei (19.30 uur) een vervolg aan de
verenigingsbestuurders aan vragen zoals ‘Hoe houden

Verrassende Ontmoetingen
met Robbert Vos als solist

we jeugdige leden betrokken bij de vereniging?’ en

Zondag 29 mei (14.30 uur) verzorgen Harmonieorkest

‘Hoe zorgen we voor nieuwe aanwas?’ Inmiddels zijn

Vleuten en de Koninklijke harmonie Asterius Oisterwijk

diverse best practices in kaart gebracht. Vaak gaat het

een concert in de serie Verrassende Ontmoetingen in

workshop Boeien en Binden. Vorig jaar werkten tal van

daarbij echter om tijdelijke initiatieven in de vorm van

de Verkadefabriek in Den Bosch. Vleuten speelt met

aandacht voor het vinden en betrekken van (jeugdige)

Prominente Brabanders in
Maestro Brainport

leden?’ ‘Hoe richt je jouw organisatie daarop in?’ ‘Hoe

Prominente Brabanders treden zaterdag 28 mei

ven. Het stuk verwijst naar de bijna onbegrensde

ga je om met kritieke punten in het leven van een

(20.15 uur) in Muziekgebouw Eindhoven tijdens Mae-

mogelijkheden die Vos op zijn instrument aan de dag

muzikant (overgang basisschool-middelbaar onder-

stro Brainport in de huid van dirigent Matty Cilissen.

legt. Informatie: www.harmonieorkestvleuten.nl.

wijs, start van de studietijd en bij begin van een eigen

Mary-Ann Schreurs (wethouder van cultuur in Eindho-

projecten. De volgende stap is: ‘hoe hou je continu

euphoniumspeler Robbert Vos Les ruses de Renard
(Jan Bosveld) dat speciaal voor de solist is geschre-

A P R I L
Wo 27

GEMERT, RIDDERPLEIN

Oranje Taptoe met Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert, J&T Gemert, EXEMPEL Empel, Amantius Den

			 Bosch, AMIGO Leiden en Gemert Firebrigade Pipes & Drums.
M E I
Do 05

DRUNEN, RAADHUISPLEIN

19.00 UUR

Taptoe Drunen met Drumband Rhenen, Cornu Copiae Waalwijk, Oud- Mathenesse Rotterdam en O&V

			Nuenen.
Za 21

HELMOND, CAROLUS BORROMEUS COLLEGE 20.15 UUR

Concert door Helmonds Muziek Corps m.m.v. Charly Luske.

Zo 22

GELDROP, HOFDAEL

14.00 UUR

Lenteconcert door Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps.

Za 28

CUIJK, SCHOUWBURG

20.15 UUR

Concert door harmonie Semper Unitas Sambeek met gastartiesten Clean Pete, Tim Knol en Anne Soldaat.

Za 28

EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW

20.15 UUR

Maestro Brainport door Philips Harmonie Orkest m.m.v. diverse prominente kandidaten.

Zo 29

OISTERWIJK, TILIANDER

14.30 UUR

Concert door Budding Sound Big Band m.m.v. Bas van Dun, trompet en zang Jeske Paalvast.

Zo 29

DEN BOSCH, VERKADEFABRIEK

14.30 UUR

Concertserie Verrassende ontmoetingen met Harmonieorkest Vleuten en Koninklijke Harmonie Asterius

			 m.m.v. Robbert Vos.
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J U N I
Vr 03

VELDHOVEN, BLAASINSTRUMENTENSPECIALIST19.30 UUR Informatieve saxofoon-presentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

Za 04

BERLICUM, DEN DURPSHERD

Za 04

RUCPHEN, SINT MARTINUSKERK

20.00 UUR

Concert door harmonie Nederland en Oranje Rucphen.

Za 04

BEEKBERGEN, ZAAL DE HOGE WEYE

20.00 UUR

Duoconcert door harmonieorkest Prinses Juliana en Fanfarekorps Voorst.

Za 04 / Zo 05

EINDHOVEN, TU-TERREIN

Zo 05

RUCPHEN, SINT MARTINUSKERK

14.00 UUR

Concert door harmonie Nederland en Oranje Rucphen.

Zo 05

EMPEL

14.00 UUR

Taptoe Exempel - Empel.

Brabants kampioenschap solisten en kleine ensembles, blazers en percussie. Organisatie: BBM.

7e editie van Muziek op de Dommel met optredens beroeps- en amateurorkesten en solisten.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Jubilarissen bij MNHU

Berg (Gooisch Fanfare Orkest); Ab Putting (Dindua

Veertig jaar: Thea Spigt-Meester, Piet Brandsen

Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU)

Enkhuizen); R. Sijm (Excelsior Andijk); Ineke Steding

en Klaas van Ophem (Sint Caecilia Wervershoof);

heeft diverse jubilarissen gehuldigd. Tiny de Roos-de

(Saens Harmonie orkest); A.J. Oudhuis (Hou en Trouw

Johannes Appelman (Irene Grootebroek); Marjan Ernst

Dood vierde haar 75-jarig muzikantenjubileum. Ze is

Heerhugowaard).

(ViJos Bussum); Aart van Beek (Muziekvereniging

lid van Amicitia Landsmeer. De overige jubilarissen:

Vijftig jaar: Jos van Ophem (Sint Caecilia Wervers-

Venhuizen); Yvonne Koopman (Sursum Corda Andijk)

Zeventig jaar: J.C.J. Broers (Ilpendams Fanfare);

hoof); Rina Swart-Wagenaar (Crescendo Medemblik);

E. Zandee-van Heerwaarden en R. Hin-Bakker (Excelsior

Cees van de Meent (Nieuw Leven Loosdrecht).

Jan Eduard van Herp (TAVENU/KAPH Amsterdam); Thea

Oosterend Texel); J.T. Droog (Excelsior Andijk).

Zestig jaar: Johann Behrens, Jaap van der Vliet,

Visser-Schouten (Kunst na Arbeid Purmerend); Simon

Wim Looyé, Joke Looyé-Loman en Rijk van den

de Wit (Saens Harmonie orkest).

A P R I L
Wo 27

HUIZEN, SPORTPARK DE WOLFSKAMER

20.00 UUR

Taptoe Huizen met Jong K&G, Euroband, Vijos, Da Capo, Excelsior D.

LAREN, PLEIN 1945

20.00 UUR

Taptoe Laren met MCC Laren Laren, Adest Musica Sassenheim, Floraband Rijnsburg, ADVENDO Sneek,

M E I
Za 07

			 Juliana Amersfoort en DAP Apeldoorn.
Zo 29

HEILOO

Jeugdplay-in door muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo.

AMSTERDAM, ARTIS

Kinderbeestfeest met slagwerkgroep Douane Harmonie Nederland.

J U N I
Vr 03

PROVINCIE OVERIJSSEL
een slagwerkconcert in het Rabo Theater De Meenthe

zestien jaar voorzitter van de vereniging. Ook zijn beide

in Steenwijk. Na de pauze treedt percussionensemble

zoons, kleindochter en achterkleindochter zijn lid van

Greenbeats Osnabrück (Duitsland) op. Informatie:

Sint Joseph.

drumwings@ziggo.nl.

Klaas Analbers tachtig jaar
muzikant in Oldenzaal
De Koninklijke harmonie Sint Joseph Oldenzaal

Drumwings Steenwijk
bestaat tien jaar

heeft Klaas Analbers (foto) gehuldigd vanwege zijn
tachtigjarig jubileum als muzikant. Analbers (90)
heeft in de loop van de jaren verschillende koperen

Het percussie-ensemble Drumwings Steenwijk viert

blaasinstrumenten bespeeld en is nog steeds actief op

zaterdag 28 mei (20.00 uur) het tienjarig bestaan met

de bastuba. Ook was hij gedurende een periode van

A P R I L
Vr 29

WANNEPERVEEN, DORPSHUIS DE WANNE

20.00 UUR

Herdenkingsconcert door slagwerkgroep Dynamic m.m.v. violiste en sopraansaxofoniste.

Za 14

OLDENZAAL, DE BOND

20.15 UUR

Theatershow Slagveld door Shuffle Percussion Group.

Za 28

STEENWIJK, DE MEENTHE

20.00 UUR

Concert Drumwings door percussionensembles Steenwijk en Greenbeats Osnabrück (Duitsland).

Za 28

OMMEN

M E I

Solistenconcours blazers/slagwerkers OBM.

J U N I
Za 04

ZWOLLE, HET ANKER

12.00 UUR

19e IJsselfestival met deelname van 13 harmonieën, fanfares en brassbands.
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PROVINCIE
PROVINCIE UTRECHT
Zomerconcert in Benschop

Utrechtse jubilaris bij MNHU

Over (LFO) Loenen aan de Vecht klinkt een mix van

Zomerse muziek klinkt zaterdag 11 juni (15.30 uur)

Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU)

pop-, musical- en filmmuziek en populaire klassieke

in Benschop. Muziekvereniging Onderling Genoegen

heeft Bertus Wernsen in het zonnetje gezet. De muzi-

melodieën van onder meer Brian Adams, Robbie

Benschop houdt in een muziektent op het Dorpsplein

kant van Sint Caecilia Hoogland vierde zijn vijftigjarig

Williams, Adele, Rogier van Otterloo, Shirley Bassey,

het zomerconcert. De harmonie en de slagwerkgroep

muzikantenjubileum.

Johann Strauss en Ludwig van Beethoven. Ook de
slagwerkgroep van LFO is van de partij. Informatie:

spelen apart, en een gezamenlijk programma.

www.sdgtienhoven.nl en www.oudover.nl.

Play-in bij met thema
Films en Games
Zondag 22 mei houdt Harmonieorkest Vleuten een

Percussieconcert Past
Present Future bij KNA

play-in voor jeugdmuzikanten met als thema Films

De Melody Percussion Band (MPB) van muziekvereni-

en Games. Blaasmuzikanten en slagwerkers van 8-14

ging Kunst Na Arbeid Houten houdt zaterdag 21 mei

jaar die toonladders tot en met drie kruisen en drie

(19.30 uur) in College de Heemlanden een concert

mollen kunnen spelen, vormen voor één dag een groot

met de titel Past Present Future. De MPB heeft oud-le-

orkest. Naast muziek maken en repeteren is er ook een

den uitgenodigd om nog een keer mee te doen. 29

instrument. De play-in wordt om 16.30 uur afgesloten

Mariska van Kolck op
Proms Night Stichtse Vecht

met een concert. Informatie: secretaris@harmonieor-

De musicalzangers Mariska van Kolck (foto) en Peter

jeugdleden komen in actie. De finale bestaat uit een

kestvleuten.nl.

Ravensberg zijn zaterdag 28 mei (19.30 uur) in de

gezamenlijke uitvoering. Informatie: projectenkna@

Stinzenhal te Breukelen de vocale solisten tijdens

gmail.com.

workshop met een speciaal thema dat past bij hun

oud-leden reageerden positief. Zij brengen samen met
de huidige band enkele werken ten gehore. Ook de

Proms Night Stichtse Vecht. Met begeleiding van
Orkest SDG Tienhoven en Loenens Fanfarekorps Oud
A P R I L
Wo 27

VEENENDAAL, SPORTCOMPLEX GVVV

14.30 UUR

Koningsdag Taptoe Veenendaal met Rijnmondband Schiedam, Euroband Rotterdam, Jubal Zwolle, Irene

			 Ede en Scheepjeswolharmonie Veenendaal.
M E I
Za 21

HOUTEN, COLLEGE DE HEEMLANDEN

Za 21

UTRECHT, TIVOLIVREDENBURG

European Championship for Wind Orchestras (ECWO).

Zo 22

UTRECHT

Jubileumconcert door Apollo met slagwerkgroep Douane Harmonie Nederland.

Zo 22

VLEUTEN

Play-in door Harmonieorkest Vleuten.

Za 28

BREUKELEN, STINZENHAL

Proms Night Stichtse Vecht met de Orkesten SDG en LFO m.m.v. musicalzangers Mariska van Kolck en

19.30 UUR

Concert Past Present Future door Melody Percussion Band (MPB) van Kunst Na Arbeid Houten.

			 Peter Ravensberg.
Za 28

BAARN

Zo 29

ZEIST, SLOTTUINTHEATER

13.30 UUR

Opening theaterseizoen door Koninklijk Zeister Harmonie muziekgezelschap.

Za 11

BENSCHOP, DORPSPLEIN

15.30 UUR

Zomerconcert door Onderling Genoegen Benschop.

Za 11

DOORN, CENTRUM

19.30 UUR

Heuvelrug Taptoe Doorn met Juliana Amersfoort, Excelsior Renkum, OBK Rhenen en Bernhard Amersfoort.

Afsluiting motorrun met slagwerkgroep Douane Harmonie Nederland.

J U N I

PROVINCIE ZEELAND

Eerste Zeeuwse slagwerkdag
De slagwerkgroep van muziekvereniging Euterpe
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Heinkenszand en de Zeeuwse muziekschool zetten

Jubilarissen bij ZMB

zaterdag 11 juni (13.00 uur) in De Stenge in Hein-

Ko Kakebeeke heeft een insigne van de Zeeuwse

kenszand de eerste Zeeuwse slagwerkdag op touw.

Muziekbond (ZMB) ontvangen voor zijn zeventigjarig

Het doel is promotie van de slagwerkmuziek in al zijn

jubileum bij Eendracht Maakt Macht Kruiningen. Simon

facetten. Slagwerkensembles krijgen de mogelijkheid

Blaas en Piet Rasenberg (Luctor et Emergo Zoute-

om een podiumoptreden te verzorgen.

lande) kregen een onderscheiding voor hun 65-jarig

Slagwerkdocenten van de Zeeuwse muziekschool

jubileum als muzikant. Een overzicht van de overig

geven demonstraties op het gebied van klassieke en

jubilarissen in Zeeland:

lichte muziek. Ook kunnen verenigingen en uitgevers

Zestig jaar: Louw Dominicus (Eendracht Maakt Macht

een promotiestand inrichten.

Kruiningen); Piet Francke en Bram Louws (Luctor et Emer-

Informatie: www.euterpeheinkenszand.nl

go Zoutelande); Kees Lems (Oosterlands Fanfare); Piet de

Potter (Apollo Sluis); Piet Veijgen (Voorwaarts Koudeker-

Goossen (Sint Caecilia Kloosterzande); Paul Kesteloo

Veertig jaar: M. Wierckx (Concordia Tholen); Emile

ke); J.H. Blom (Luctor et Emergo Renesse).

(E.M.M. Kortgene); C. Hoogerhuis (Luctor et Emergo

Goedbloed (Voorwaarts Koudekerke); Karel Eijsackers

Vijftig jaar: G.D. Oosdijk (Concordia Tholen); Peter

Renesse).

(Sint Caecilia Kloosterzande).

M E I
Za 28

ZIERIKZEE

ZMS2C-festival.

Za 04

VLISSINGEN, SPORTPARK IRISLAAN

Nederlands kampioenschap voor jeugdkorpsen.

Za 11

HEINKENSZAND, DE STENGE

Eerste Zeeuwse Slagwerkdag. Organisatie: muziekvereniging Euterpe Heinkenszand en de Zeeuwse

J U N I

			muziekschool.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Jubilarissen bij ZHBM

Muzikale interland
Nederland - België

Harpe Davids bestaat 95 jaar

Tal van muzikanten vierden hun jubileum bij de
Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen. Een

Fanfare Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk

jaar het 95-jarig bestaan met diverse activiteiten. Op

overzicht:

bracht in 2014 een bezoek aan harmonie Eendracht &

4 mei werkt het orkest mee aan de dodenherdenking

Zeventig jaar: Wim van Dam (De Bazuin Oud

Kunstliefde in het Vlaamse stadje Gistel. Zaterdag 11

en op 28 mei staat een samenwerkingsconcert met de

Beijerland); Jan Schijf (Waldbrucker Musikanten

juni (20.00 uur) vindt in recreatiecentrum De Staver in

Rijnmondband in de Lange Haven Kerk in Schiedam op

Alphen aan den Rijn); Lucas van Strien (F.B.L. Leiden).

Sommelsdijk de ‘return’ plaats van deze muzikale in-

het programma. Informatie: www.harpedavids.nl.

Zestig jaar: Cees Breen en Kees Voogd (Con-

terland. Sempre Crescendo speelt bij die gelegenheid

cordia Ouddorp); Frans van Deursen en Daan van

onder meer Hymn of the Highlands (Philip Sparke) met

Deursen (Excelsior Wassenaar); Joop Lekluse (K.N.A.

solisten op euphonium, trompet, bugel en saxofoon.

Vol concertprogramma
Rotterdamse Post Harmonie

Maassluis); Klaas Ambachtsheer (E.M.S. Hardinxveld

Informatie: www.sempremiddelharnis.nl.

De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie herdenkt

Muziekvereniging Harpe Davids Schiedam viert dit

Giessendam); Jan Manintveld en Rinus Langendoen

zondag 8 mei (14.00 uur) de wederopbouw van

(Ons Genoegen Rockanje); C. Scheffers (Liora De Lier);

Rotterdam met een concert in wijktheater Musica (De

K. van Dam en Henk Danens (Apollo Goedereede);

Lugt 17, Rotterdam). Op het programma staan onder

Henk de Jong (De Pionier Gouda); Adriaan de Boer

meer Ouverture to Candide (Bernstein), Towards a new

(Concordia Boskoop); P.J.J. Toledo, M. van de Polder en

life (Josef Suk) en de Lijnbaanmars.

L. van der Giessen (Volharding Oostvoorne).

Zaterdag 21 mei (20.00 uur) voert het orkest in de

Vijftig jaar: Koos Boot (Wilton Rotterdam); Jos Stolk

Grote Kerk in Overschie samen met Koor Fortissimo

en Cees van Brugge (N.L.S. ’s Gravendeel); P. Keijzer (Tot

muziek uit West Side Story uit. Zondag 29 mei (15.00

nut en genoegen Stellendam); M. Bom Nouwen en T. v.d.

uur) verzorgt KRPH een gratis openluchtconcert op het

Burg Valk (Wilhelmina Numansdorp); Nora Letterman

Schouwburgplein in Rotterdam met pop- en rockmuziek

Goedereede); Ria van der Vlugt van der Pijl en J. van

TTH eert dirigent
Hans Dubbelaar

Staalduinen (Dice Musica Ter Aar); P. Keijzer (Liora De

Drumfanfare TTH Hazerswoude heeft dirigent Hans

Lier); Arjo Briggeman (Ons Genoegen Rockanje).

Dubbelaar in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig

NS Harmonieorkest
blaast aan het Spui

Veertig jaar: Gerda Pothof (Sempre Crescendo

jubileum als dirigent en muzikaal leider van het

Zaterdag 21 mei verzorgt het NS Harmonieorkest in de

Hellevoetsluis); Quint Vlot en Jenny Vogel (E.M.S. Har-

Hazerswoudse orkest. Tijdens een concert speelde

serie Blazen aan het Spui een concert in de Nieuwe

dinxveld Giessendam); Leo Molenaar en Bert Gielbert

het orkest een in het geheim ingestuurd muziekstuk

Kerk in Den Haag. Het bedrijfsorkest van de Nederlandse

(Harpe Davids Ridderkerk); Erna van Mourik (Tot nut en

dat speciaal voor deze gelegenheid door Peter Kleine

Spoorwegen brengt Dogon (Kevin Houben), La Quintes-

Genoegen Melissant ); H. Vissering en J. Bruggeman

Schaars is gecomponeerd. Voorzitter Chris Zintel

senza (Johan de Meij), El Camino Real (Alfred Reed),

(Apollo Goedereede); Teun Oosterom (Concordia Bos-

wees op de vele verdiensten van Dubbelaar voor het

Czardas (Monti/arr. Bomhof) en An American in Paris

koop); D. Kras (Liora De Lier); Vera Koeleman (Tavenu

40-koppige orkest.

(Gershwin/arr. Iwai). Het Symfonisch Blaasorkest Tata

(De Bazuin Oud Beijerland); L. Zweerus en W. Pijl (Apollo

Den Haag); Hans Dubbelaar (TTH Hazerswoude).

van onder meer Alan Parsons, The Animals en Adele.

Steel tekent voor het andere deel van het programma.

A P R I L
Wo 27

DE LIER,VREDEKERK

Wo 27

DORDRECHT, STATENPLEIN

Wo 27

KATWIJK AAN ZEE, CENTRUM

19.00 UUR

Taptoe Katwijk aan Zee met Door Vriendschap Sterk Katwijk, Juliana Amersfoort en Bernhard Amersfoort.

Za 30

SCHIEDAM, DE ARK

20.00 UUR

Concert podiumorkesten Rijnmondband 3 Schiedam en K&G 3. Leiden.

19.30 UUR

Koningsconcert door Excelsior De Lier.
Bandshow Dordrecht met Floraband, Amigo, Juliana Amersfoort, (Jong ) Jubal Dordrecht.
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PROVINCIE
M E I
Do 05

VLAARDINGEN, VFC

19.30 UUR

Bevrijdingstaptoe Vlaardingen met (Jong) Rijnmondband, Thalita Juliana Amersfoort en Bernhard 			

			Amersfoort.
Zo 08

ROTTERDAM, WIJKTHEATER MUSICA

14.00 UUR

Concert door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie.

Za 21

ROTTERDAM, GROTE KERK

20.00 UUR

West Side Story in Concert door de Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie en Koor Fortissimo.

Za 21

DEN HAAG, NIEUWE KERK

Za 28

NUMANSDORP, VERENIGINGSGEBOUW

Za 28

SCHIEDAM, LANGE HAVEN KERK

Concert door Harpe Davids en Rijnmondband.

Za 28

RIJNSBURG, BURG. KOOMANSPLEIN

Taptoe Rijnsburg met o.a. Floraband Rijnsburg en K&G Leiden.

Zo 29

ROTTERDAM, SCHOUWBURGPLEIN

15.00 UUR

Openluchtconcert door de Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie.

Za 04

KLAASWAAL, PJ MUZIEKCENTRUM

19.30 UUR

HaFaBraConcert door harmonie Prinses Juliana Klaaswaal.

Za 11

SOMMELSDIJK, DE STAVER

20.00 UUR

Concert door anfare Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk en harmonie Eendracht & Kunstliefde

Concert door NS Harmonieorkest en Tata Steel orkest.
14.00 UUR

jubileumreünie bij Wilhelmina Numansdorp.

J U N I

			 Gistel (België).

Deadline voor provinciepagina’s
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Een inspirerende piano-ervaring

Maene Creation

Crapaud - 148 cm

Boudoir - 165 cm

Salon - 178 cm

Buffet- en vleugelpiano’s voor elk budget
 Ideale prijs-kwaliteitverhouding
 Rechtstreeks van “fabrikant“ naar pianist, geen tussenhandel
 Europese klankkleur
 Zangbodem en hamerkoppen van topkwaliteit
 Intonatie en afregeling door de Piano’s Maene technici
 Expertise van het atelier “Chris Maene”
 Productie met respect voor mens en milieu
 5 jaar waarborg
 Gratis gelijkvloerse levering over heel België
 Passende, in hoogte verstelbare pianobank inbegrepen
 Optioneel uit te rusten met silent-systeem


Conservatoire - 187 cm

Maestro - 212 cm

Doutreligne Seven designpiano
voorgesteld in het Belgische Paviljoen
van de wereldexpo in Milaan

Showrooms in Brussel, Gent, Antwerpen & Ruiselede.
Doutreligne is een geregistreerd handselsmerk van Piano’s Maene N.V.

www.maene.be

Henri Selmer Parijs is constant in ontwikkeling van nieuwe
instrumenten. Met trots kunnen wij u melden dat onze SeleS
lijn is uitgebreid met een nieuwe houten student lijn klarinet
onder de naam Prologue.
De Prologue is licht en gemakkelijk bespeelbaar,
met een geweldig speelcomfort en een
verzilverde applicatuur speciaal ontworpen voor
klarinettisten op alle niveaus.
De akoestische ontwikkeling zorgt voor een
optimale intonatie van de Prologue waardoor dit
instrument een opmerkelijke plaats inneemt in dit
segment van de markt.

Presénce
€ 2868,00

Prologue

€ 1515,00

De Prologue is ook leverbaar met een extra linker Es klep.

www.selmer.nl
info@selmer.nl

