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TAPTOESEIZOEN GEOPEND

Geschiedenis van
Wons verklankt
Componist Jacob de Haan heeft de historie
van het Friese plaatsje Wons verklankt in
een compositie met de titel Roll of Honour. Het stuk is geschreven in opdracht
van de christelijke muziekvereniging
Hosanna uit Wons bij gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Vereniging voor
Dorpsbelang Wons. Het jubileum wordt
op 25 juni gevierd met een reünie. Rode
draad in het stuk zijn gedichten van J.C.P.
Salverda (1783 -1836) die onderwijzer
was in Wons. In het ontroerende Op It
Aefstearren beschrijft Salverda zijn verdriet na het overlijden van zijn elf maanden oude tweeling Piter en Willem op 16
mei 1824. Het gedicht Romance van Evert
beeldt de vrolijkheid van het dorp uit. De
spanning en dreiging van de ophanden
zijnde oorlog wordt verklankt aan de hand
van het gedicht Na ’t eindeloos waken
bij de bunker van C. Stelling, die in 1940
als militair gelegerd was in Wons. Het
werk sluit af met het volkslied van Wons
Mank Dyk en Griene Greiden van Willem
Noordhuis. De compositie is vorige maand
in première gegaan. Op 25 juni wordt het
werk aangeboden aan de jubilerende
Vereniging voor Dorpsbelang.

Koninginnedag vormt traditioneel de start van het taptoeseizoen. Op tal van plaatsen treden show- en marchingbands veelal met nieuwe shows
voor het eerste naar buiten. Op deze foto een sfeerbeeld van de Oranjetaptoe in Ede die zijn zilveren jubileum vierde met een topbezetting. In totaal
zijn in Nederland ieder jaar circa 110 taptoes. Voor de showbands zijn de taptoes een belangrijke bron van inkomsten. Klankwijzer houdt zowel op de
website als in de papieren uitgave in samenwerking met Taptoes.nl en SCVK.nl een taptoeagenda bij. foto Fred Kerkkamp

25 juni: officieel startschot
voor VNM-organisatie
A LG E M E E N
Door onze redactie
Zaterdag 25 juni vindt de formele oprichting van de vereniging Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM)
plaats. Dat gebeurt tijdens de eerste
algemene ledenvergadering in het gebouw van sectorinstituut Kunstfactor
in Utrecht. Voorzitter Theo Rongen
en secretaris Miel Rasenberg dragen
dan de taken van de Federatie van
Katholieke Muziekbonden officieel
over aan het bestuur van de nieuwe
landelijke organisatie VNM. Voor de
oprichtingsvergadering zijn de zeven

aangesloten bonden - Brabantse Bond
van Muziekverenigingen (Brabo),
Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF),
Christelijke Bond van Muziekverenigingen voor Groningen en Drenthe
(CBMGD), Christelijke Bond voor
Muziekverenigingen in Oost- en
West-Nederland (CBOW), Hollandse
Bond van Muziekverenigingen,
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen (LBT)uitgenodigd. Zij vormen de leden van
de vereniging. Inmiddels is de bemensing van het nieuwe bestuur en de
vier commissies vrijwel voltooid. Het
nieuwe hoofdbestuur wordt gevormd
door Jos Houben (voorzitter), Geert

Schmitz (vice-voorzitter), Anton
Verweij (secretaris), Henk de Bruin
(penningmeester), Oeds Kuipers (lid)
en Wop Schat (lid). Ook de voorzitters van de vier commissies - Toon
Peerboom (commissie Blaasmuziek),
Jacob Gorissen (commissie Percussie),
Ingrid Diender-Verblakt (commissie
Majoretten/Twirl) en Chris Timmer
(commissie Jeugdzaken) - hebben zitting in het hoofdbestuur.
De commissies zijn verder samengesteld als volgt. Blaasmuziek: Wop
Schat (CBMF), Jan Verschuren (Brabo), Tsjikke Mollema (CBMF), Romy
Valkema (CBMGD), Harry Hollander
(CBOW), Jan Lemmen (LBM) en
Armand Nijsten (LBT). Percussie: Ben

Wilts (CBMGD), Ulbe Boes (CBMF),
Wim van Norel (CBOW), Herman
Borg (Hollandse Bond) en Frans
Voermans (LBT). Majoretten/Twirl:
Klarinda van der Kam (CBMGD),
Hennie Haasjes (CBOW) Erna Blomvan der Vlugt (Hollandse Bond) en
Maud Kurvers-Aarts (LBT). Jeugdzaken: Anton Verweij (tijdelijk, lid DB
VNM), Ulbe Boes (CBMF), Geert
Boiten (CBOW) en José Aben-Peulen
(LBT). Meteen na de oprichtingsvergadering gaan bestuur en commissies
aan de slag met het opstellen van een
beleidsvisie voor de komende jaren.
Elders in deze uitgave van Klankwijzer vertelt vice-voorzitter Geert
Schmitz welke lijn de VNM daarbij
voor ogen heeft.
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The new OIRAM / Ack flugelhorn
Yet again we are proud to present a brand new model created by Hub Van Laar Trumpets and Flugelhorns:
the OIRAM / Ack flugelhorn. This instrument, with its flexible sound, intonation and projection, was
developed in close cooperation with Ack van Rooyen. As was the case with our OIRAM trumpets and OIRAM
flugelhorn, the present instrument was designed by the Belgian architect Mario Garzaniti. The new
conical taper and the curved slides guarantee a light response. The sound is full and can be augmented to
achieve great power in the top register. This flugelhorn was specially developed so that it can be clearly
heard without a microphone while never losing its special flugelhorn sound.
Bore 10,5mm (0,413”) · heavy weight valves · one-piece hand-hammered bell, bell material brass, bell
diameter 153mm (6,024”). The OIRAM / Ack flugelhorn is available in the following finishes: Raw Brass,
Yellow gold-plated, Red gold-plated, and Palladium-plated.

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

Ack van Rooyen

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

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

Arturo Sandoval, United States
Termaar 5

•

6269 AE Margraten

•

Netherlands

•

T +31 (0)43 - 458 28 41

•

www.vanlaartrumpets.nl
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In dit nummer:

‘VNM staat voor een open houding’

12

De ledenvergadering op 25 juni markeert de formele oprichting van de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM). Het is tevens het startsein voor het uitstippelen
van de beleidsroute van de nieuwe organisatie. Vice-voorzitter Geert Schmitz licht
alvast een tipje van de sluier op. Pagina 4

Investeren in swing en groove

16

SAMO-Drenthe steekt 25.000 euro in het project Sw!ng-!nn om blaasorkesten aan de
lichte muziek te krijgen. Het twee jaar durende traject ging zaterdag 16 april van start
met een workshop voor dirigenten. Cursusleider Peter Kleine Schaars toverde allerlei
attributen uit zijn koffer. Pagina 10

Jongeren in de rij voor Amikejo

25

Om een plekje te veroveren in het nieuwe Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo
stonden de jongeren letterlijk in de rij. Vooral onder de blazers en slagwerkers was de
animo overweldigend. Ruim honderd blazers meldden zich aan voor de dertig
beschikbare plaatsen. Audities moesten de doorslag geven. Pagina 18

Pontons zijn helemaal ‘hot’ dit voorjaar

25

Het voorjaar is traditioneel de periode van de festivals en toernooien. Klankwijzer
heeft een groot aantal grootschalige evenementen op een rij gezet. Opvallend modeverschijnsel: organisatoren zoeken steeds vaker het water op. Een rondje kriskras
door het land langs diverse grote festivals. Pagina 24

Muziekles: een weg van lange adem

25

Verankering van muziekles in het basisonderwijs blijft een grote wens van de
amateurmuzieksector. Hier en daar worden vorderingen gemaakt. Zoals in Kerkrade
en omgeving waar basisonderwijs, verenigingsleven, muziekeducatie en overheid
elkaar gevonden hebben. Pagina 28

Verder in dit nummer:
Wereldburger geeft energie (7); Stölzel: brug tussen fabrikant en detaillist (9); Componist Wibrand van
Norel (13); Brassband blaast met visie (15); Inspireren wordt beloond (21); Concert op droomlocatie (23);
Concert- en concoursagenda (32).

Kernactiviteiten

D

e informateur heeft zijn werk gedaan.
De formatie is achter de rug. De
fracties hebben elkaar gevonden in
een regeerakkoord. De oprichting van
de vereniging Verenigde Nederlandse
Muziekbonden (VNM) vergelijken met de
beëdiging van het kabinet gaat wellicht wat ver.
Toch is de officiële start van de nieuwe landelijke muziekorganisatie op 25 juni meer dan een
formaliteit. Het is tevens het startsein voor een
forse inhaalslag. Door alle fusieperikelen hebben de ontwikkelingen in de muzieksector de
afgelopen jaren op een laag pitje gestaan. Nu de
kruitdampen zijn opgetrokken, kan alle energie
en aandacht weer uitgaan naar de kernactiviteiten. In deze aflevering van Klankwijzer vertelt
vicevoorzitter alvast welke beleidskoers de
VNM de komende jaren in gedachte heeft.
Wat hebben we nog meer voor u? We kijken
vooruit op een aantal grootschalige activiteiten die zich de komende maanden aandienen.
Nieuwe festivals zoals het Spanjaardsgatfestival
in Breda, Muziek op de Dommel in Eindhoven
en Muze aan de Maas in Maastricht. Toevallig drie organisaties die het water opzoeken
om het publiek een spectaculair decor aan te
bieden. Het is te hopen dat de weergoden willen
meewerken en de muzikanten het van boven en
beneden droog houden. We blikken ook vooruit
op al langer bestaande evenementen. Op monumenten uit de muziekwereld zoals het
54e zang- en muziekfestival op Schiermonnikoog, de 52e Concertwedstrijd van de Muziekfederatie Limburg Zuid-West in Mheer en het
45e Meister Rongen Peeltoernooi in Meijel.
Aan festivals, evenementen en toernooien de
komende maanden geen gebrek. Ze zijn er in
alle soorten en maten. We hebben er twee pagina’s mee kunnen vullen. Net als de afgelopen
maanden delen we op een aantal plekken ook
Klankwijzer weer uit. Uit reacties blijkt dat u
dat op prijs stelt. “Je komt het blad overal tegen”,
horen we regelmatig. En dat is nu net de bedoeling. De amateurmuziekwereld kan het bereik
van een groot en breed publiek goed gebruiken.
Frank Vergoossen

COLO F O N
Uitgever
Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM)
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inter view

‘VNM staat voor een open
De poppetjes staan op het bord. Tijd om meters
te gaan maken. De ledenvergadering op 25 juni
markeert de formele oprichting van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Het
is tevens het startsein voor het uitstippelen van
de beleidsroute van de nieuwe organisatie. Een
proces waarbij vice-voorzitter Geert Schmitz
nauw betrokken is.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

C

oncrete plannen staan nog
niet op papier. Maar de lijn
die de VNM de komende
jaren wil gaan volgen, staat
bij de beleidsmakers van de
nieuwe organisatie al helder op het
netvlies. “Een open houding. Dat is
de cultuur waar de VNM voor staat”,
zegt vice-voorzitter Geert Schmitz,
die nauw betrokken is bij de opstart
van de organisatie. Het beleid dat de
VNM voor ogen heeft, wordt niet op
een regenachtige zaterdagmorgen
aan een bestuurstafel ergens in het
midden van het land in kleine kring
vastgesteld. De organisatie wil er mee
de boer op. Luisteren hoe de partners in de muziek- en showwereld er
over denken. Draagvlak creëren. “De

PA S P O O RT G E E RT SCHMITZ
Geboortedatum: 27 oktober 1953.
Geboorteplaats: Melick.
Woonplaats: Helden.
Beroep: Strateeg bedrijfsvoering bij de
gemeente Peel en Maas.
Portefeuilles binnen VNM: Vice-voorzitter,
pr- en communicatie; coördinator opstartfase commissies; overleg Kunstfactor.
Overige functies in muziekwereld: Penningmeester concertserie Klassiek op
Locatie; spelend lid fanfare Egchel.
Vorige functies in muziekwereld:
Bestuurslid en vice-voorzitter Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen; voorzitter fanfare Egchel; spelend lid harmonie
Concordia Melick.
Hobby’s:
hardlopen, mountainbiken en lezen.

bonden worden er via hun vertegenwoordiging in de commissies nauw bij
betrokken. Maar we vinden ook belangrijk dat het gedragen wordt door
externe belanghebbenden.” Schmitz
noemt onder meer de Bond van
Orkestdirigenten en Instructeurs, het
college van juryleden, sectorinstituut
Kunstfactor, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo), muziekscholen en de professionele wereld.
“De doelen van al die organisaties
sluiten nauw bij elkaar aan. Daarom
moet je proberen om die doelen bij
elkaar te brengen. Een proces op gang
brengen om samen beleid te kunnen
ontwikkelen. We moeten niet willen
dat we er alleen voor staan.”
Schmitz raakt daarmee een gevoelige
snaar. Het is precies het punt waar
de fusie tussen de drie landelijke
muziekorganisaties vorig jaar op stuk
liep. De nieuwe VNM-vice-voorzitter
heeft er een uitgesproken mening
over. “We geloven niet in een model
waarbij mensen van bovenaf vertellen
hoe het moet. Een centraal aangestuurde organisatie gaat uit van een
beheersmodel. Dat heeft de afgelopen
vijftig jaar ongetwijfeld goed gewerkt.
Maar dat werkt nu niet meer. Als je
wilt beheersen, ontwikkel je niets
en raak je op den duur op een dood
spoor. Sturen op beheersen, is sturen
op het verleden. Daarmee verlies je de
toekomst uit het oog.”
Muzikanten en majorettes moeten
zich thuis voelen bij de federatie, stelt
Schmitz. Waar ze ook vandaag komen
en welke achtergrond ze ook meebrengen. Daarom is de actieve inbreng
van de bonden in de commissies ook
zo belangrijk. “De vertegenwoordigers van de bonden moeten zorgen
dat er dingen ontstaan die ze ook
willen”, zegt Schmitz. “Daarbij willen
we culturele diversiteit binnen de verschillende regio’s juist aanmoedigen.
Als in het noorden x goed gaat en in
het zuiden y, dan moeten we juist die
aspecten sterker proberen te ontwikkelen. Dat is de lijn die wij willen.”
Ook die opvatting staat haaks op wat

VNM-vice-voorzitter Geert Schmitz: “Ons beleid moet ook gedragen worden door externe belanghebbenden.” fot

de voormalige fusiepartner KNFM
destijds voor ogen had. Schmitz
daarover: “Je moet niet iedereen in
hetzelfde hokje willen stoppen. Dat is
weliswaar gemakkelijker te besturen,
maar voor de ontwikkeling van de
sector is dit op termijn de dood in de
pot. Het is niet goed als verenigingen of bonden hun eigen ‘ik’ moeten
verloochenen. Als federatie hebben
we een landelijke taak. Naar buiten
toe zijn we het gezicht en de gesprekspartner voor derden. Maar als iets op
lokaal niveau goed werkt, is dat alleen
maar prima. Dan moet je daar als
koepelorganisatie vanaf blijven.”
De bedoeling is dat meteen na de
formele oprichtingsvergadering op
25 juni gestart wordt met het maken
van een beleidsvisie voor een periode
van tien jaar. Daarbij wordt concreet

aangegeven hoe die doelstellingen
gehaald moeten worden.
Bij de uitwerking daarvan krijgen de
vier commissies - Blaasmuziek, Per-

‘Je moet niet iedereen
in hetzelfde hokje
willen stoppen’
cussie, Majoretten en Jeugdzaken/Opleidingen - zoveel mogelijk mandaat.
“We hopen hiermee te bereiken dat
zich zoveel mogelijk mensen verantwoordelijk voelen voor het beleid”,
verduidelijkt Schmitz. In november
moet het beleidsplan handen en
voeten hebben. Intussen wordt op
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Rotterdam Brass
School van start

Slagwerkers in
de achtbaan

De trombonisten Brandt Attema en
Alexander Verbeek leiden vanaf september 2011 de nieuwe Rotterdamse
klassieke trombonesectie van Codarts.
Onder andere Charlie Vernon (Chicago Symphony Orchestra), Stefan
Schulz (Berliner Philharmoniker) en
Jonas Bylund (Hochschule für Musik
und Theater, Hannover) verzorgen
de komende jaren masterclasses voor
de Rotterdam Brass School. De al
bestaande samenwerking met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest
wordt geïntensiveerd. Met Attema en
Verbeek wil Codarts de succesvolle
traditie van trombone-onderwijs in
Rotterdam voortzetten.

Live is a Rollercoaster. Dat is de titel
van een concertprogramma waarmee
het slagwerkensemble van de christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Ommen het publiek op 11 juni
meeneemt in een achtbaan vol verassingen. Plaats van handeling is theater
De Voorveghter in Hardenberg. De
meervoudig WMC-kampioen laat
tijdens deze nieuwe theatershow alle
facetten van de hedendaagse slagwerkmuziek zien en horen. Bekende
en onbekende muziek passeert de
revue. Er klinkt slagwerkmuziek in
combinatie met piano, blazersensemble en zang. Voorverkoop bij theater
De Voorveghter: www.voorveghter.nl.

HULDIGING

OPERA

Jubilarissen in de
bloemen gezet

WMC-60 opent
met primeur

Ook deze maand weer veel jubilarissen in de muziekwereld. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft Sjef Savelberg gehuldigd
vanwege zijn zestigjarig jubileum bij
harmonie Sint Gertrudis in Wijlre. W.
Krakowczyk kreeg een onderscheiding
omdat hij zestig jaar lid is van de Koninklijke fanfare Sint Joseph Heerlerheide 1882 uit Heerlen. De Brabantse
Bond van Muziekverenigingen heeft
Sjef Swinkels in de bloemen gezet
voor zijn zestigjarig jubileum bij Phileutonia uit Eindhoven. Voor overige
jubilarissen (indien opgegeven door
de bonden) zie www.klankwijzer.nl.

Het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade opent de viering van het
zestigjarig jubileum met een première.
Op 22 september wordt in de Rodahal
de opera The Priest and his Servant
Balda van Dimitri Sjostakovitsj opgevoerd. Deze spectaculaire cross-over
voor blaasorkest, koor, zes zangsolisten, vier poppenspelers en animatiefilm staat onder leiding van de Noorse
dirigent Odd Terje Lysebo. Het orkest
wordt gevormd door blazers van harmonie Sainte Cécile Eijsden. Vocale
medewerking komt van Studium Chorale en solisten van Opera Zuid en het
Conservatorium Maastricht.

WEBSITE

N

to FV Media Producties

gemeenschappelijke zaken binnen de
onderdelen educatie, blaasmuziek en
slagwerk ook informeel samengewerkt
met de KNFM. Over aspecten zoals
reglementering, benoeming van juryleden en samenstelling van repertoria
vindt landelijke afstemming plaats.
Samenwerking op het gebied van de
sector majorette/twirl heeft meer voeten in aarde. Volgens Schmitz heeft de
KNFM op dat terrein voor de VMM
een meer bescheiden rol in gedachte.
De VNM wil echter als een volwaardige partner mee kunnen praten. “Het
bestuur van de VNM heeft de lijn
gekozen om op alle vier de onderdelen gelijkwaardig samen te werken”,
zegt Schmitz stellig. De vice-voorzitter
beseft dat de culturele sector op dit
moment aan alle kanten onder druk
staat. Naast bezuinigingen treft de

culturele branche tegengestelde trends
zoals 24-uurseconomie, individualisering en consumentengedrag. Toch is
hij ervan overtuigd dat de muzieksector sterk genoeg is om zijn niet meer
vanzelfsprekende positie binnen de
gemeenschap terug te veroveren. “Hoe
komt het dat sommige verenigingen
een ledenstop moeten instellen en andere er nog geen twee leerlingen per
jaar bij krijgen? Terwijl ze beide deel
uitmaken van dezelfde cultuur. Dat
kan toch niet! Er moet een klimaat
ontstaan waarbij we elkaar positief
weten te beïnvloeden. Wanneer verenigingen, bonden, commissies, VNM
en externe belanghebbenden bereid
zijn om als een team te gaan opereren,
zal het lukken om de muziekverenigingen hun positie als ankers van de
gemeenschap terug te geven.”

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

•
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Alles voor muzikant
én instrument
SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • EIGEN REPARATIE ATELIER
GROOT ASSORTIMENT • INTERNETWINKEL

NOORDWIJK

vraag uw dealer
om een
demonstratie.

ROTTERDAM

RIJSWIJK

Keyserswey 63

Slaak 2-6

Haagweg 17

2201CX Noordwijk

3061 CS Rotterdam

2281AA Rijswijk

T. (071) 361 56 98

T. (010) 413 58 50

T. (070) 399 43 46

www.musicallin.nl

www.musicallin.nl

www.atelierpfeiffer.nl

KANSTUL
MUSICAL INSTRUMENTS

Ongeëvenaard
in techniek
en in
muzikaliteit

Akerstraat
94-98,
6466
HM
Kerkrade
music@muziekcentralehanssen.com
Akerstraat
94-98,
6466
HM
KerkradeTel.
Tel.045-5413438
045-5413438- www.muziekcentralehanssen.com
- www.muziekcentralehanssen.com -- music@muziekcentralehanssen.com
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concer t van d e m a a n d

Wereldburger geeft energie
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 concerten van het Amsterdam Wind Orchestra
onder leiding van gastdirigent Christian Lindberg
op 19 mei in Groningen
en 22 mei in Amsterdam.

BLAASMUZIEK
Door onze redactie

B

ij de meeste blazers klinkt
de naam Christian Lindberg
vooral als trombonevirtuoos
bekend in de oren. Meer dan
tweehonderd werken voor
trombone waaronder zeventig concerten bracht hij in première. Pas op
latere leeftijd begon hij met componeren. Een jaar of tien geleden maakte
hij zijn debuut als dirigent. Al die
activiteiten maken van de 53-jarige
Zweed een muzikale wereldburger.
Ook in Nederland is hij een graag geziene gast. Tijdens Slide Factory 2009
dirigeerde hij de première van een
door hem zelf geschreven werk voor
de negen trombonisten van het Nieuw
Trombone Collectief samen met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
“Lindberg stond al een tijdje op ons
verlanglijstje vanwege zijn staat van
dienst bij het Swedish Wind Ensemble”, zegt Twan Dubbers, artistiek
leider van het Amsterdam Wind
Orchestra. “Hij is een zeer inspirerende man, een bron van energie. Als
musicus geniet hij veel respect in de
blazerswereld en als dirigent maakt hij
furore bij symfonieorkesten. Dat leek
ons de perfecte combinatie voor een
bijzondere concertreeks met het Amsterdam Wind Orchestra. Hij vraagt
het uiterste van de musici, iets wat
ongetwijfeld tot twee unieke, niet-tewillen-missen concerten zal leiden.”
Maar niet alleen Christian Lindberg

De Zweedse trombonevirtuoos Christian Lindberg dirigeert het Amsterdam Wind Orchestra.

aan het werk is een attractie. Ook het
Amsterdam Wind Orchestra is niet
alle dagen op het concertpodium te
aanschouwen. Het orkest bestaat uit
professionele blazers en slagwerkers
die veelal werkzaam zijn bij de Nederlandse symfonieorkesten. Het gros
zette zijn eerste muzikale schreden
in de plaatselijke harmonie, fanfare
of brassband. Het gezelschap werd in
1989 opgericht om als enige beroepsorkest in Nederland de symfonische

‘Lindberg is een zeer
inspirerende man,
een bron van energie’
blaasmuziek op de kaart te zetten.
Na een windstilte van tien jaar pakte
het orkest in 2009 de draad weer op.
Tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam maakte het ensemble onder
leiding van Ivan Meylemans zijn
comeback. Sindsdien kwam het orkest
niet meer in actie. Dubbers: “We hebben vorig jaaronderzoek gedaan naar
de behoefte van het publiek. Daar proberen we in de toekomst projectmatig
invulling aan te geven. Onze ambities
liggen hoog. Maar zeker in een tijd dat
budgetten op slot zitten, hebben we
niet de illusie om als fulltime beroeps-

orkest aan de slag te kunnen gaan.
Bovendien zijn we sterk afhankelijk
van de agenda van de musici.”

Spaanse Homenaje a Joaquín Sorolla,
een zonnig stuk geïnspireerd door de
impressionistische schilder Sorolla.”

Voor de aankomende concerten speelt
het Amsterdam Wind Orchestra in
een bezetting voor symfonisch blaasorkest. Dit uit Amerika overgewaaide
fenomeen schrijft een vaststaande
bezetting voor met een beperkt aantal
musici per partij. De meeste secties
kennen een solistische bezetting. Dit
geeft het orkest een specifieke, zeer
heldere en transparante klank. De
werken die op het programma staan
zijn voornamelijk voor deze bezetting geschreven of bewerkt. “Het
divers programma biedt een mooie
dwarsdoorsnede van de mogelijkheden voor symfonisch blaasensemble”,
licht Dubbers toe. “We openen met
Lollapalooza van John Adams, een
van oorsprong voor symfonieorkest
geschreven stuk. Dit virtuoze werk
kent een zeer hoge moeilijkheidsgraad
en is voor amateurorkesten dan ook
onspeelbaar. A Night on Culbin Sands
is van de Nederlandse componist
Alexander Comitas, origineel geschreven voor harmonieorkest maar nu
bewerkt voor uitgedunde bezetting.
Vervolgens staan er twee werken van
Christian Lindberg op het programma
waarvan een met Stockholm Chamber Brass als gastsolisten. Beide zijn
Nederlandse premières. Tot slot het

•

Amsterdam Wind Orchestra o.l.v. Christian
Lindberg en solisten van Stockholm Chamber
Brass. Donderdag 19 mei, 20.40 uur, De
Oosterpoort, Groningen, kaartverkoop: www.
onwings.nl. Zondag 22 mei, 14.15 uur, Beurs
van Berlage, Amsterdam, kaartverkoop: www.
beursvanberlage.nl.

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

I

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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Pearl Piccolo presteert op hoog niveau!

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

www.pearlflute.com

CD OPNAMESTUDIO VOOR KOREN EN ORKESTEN

www.sonoris.nl

Sonoris-112-161 1

30-11-10 08:30
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pro duc tinfo rm at i e
De firma Arnold Stölzel GmbH uit Wiesbaden is al tientallen jaren een begrip in
Duitsland. De groothandel en fabrikant in muziekinstrumenten en accessoires wil
nu ook zijn pijlen richten op de vakhandel in de Benelux.

Stölzel: brug tussen
fabrikant en detaillist
A LG E M E E N
Door onze redactie

A

rnold Stölzel GmbH is een
van de toonaangevende
groothandelsbedrijven in de
muzieksector in Duitsland.
De firma onderhoudt een
uitgebreid netwerk met leveranciers
en klanten voornamelijk in Europa,
Azië en de Verenigde Staten. Het verspreidingsgebied in Europa omvat met
name Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië. Ook in de
Benelux wil de firma Arnold Stölzel
haar aandeel vergroten. Zo heeft
het bedrijf onlangs tijdens de Musik
Messe in Frankfurt de exclusieve vertegenwoordiging van de Paul Mauriatsaxofoons voor de Benelux in handen
gekregen. Dit populaire merk zat al
in het programma voor Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. Bovendien
is sinds kort Ton Stoffelen uit het
Limburgse Maria Hoop aangetrokken om de belangen van het bedrijf
in de Benelux te behartigen. Stoffelen
is geen onbekende in de muziekinstrumentenwereld. Hij kan bogen op
een jarenlange ervaring in de muziekhandel. Stoffelen vertegenwoordigt de
firma Stölzel niet alleen voor verkoop
aan de detailhandel maar ook voor
advies, service, workshops, clinics en
masterclasses. “We leveren meer dan
10.000 verschillende producten. Het
merendeel direct uit voorraad. In de
regel kunnen we binnen 2 à 3 werkdagen leveren.”
Voor alle duidelijkheid: de firma
Arnold Stölzel is een groothandel en
levert niet aan de eindgebruiker maar
uitsluitend aan de vakhandel. Het bedrijf is gespecialiseerd in de distributie
van sterke merknamen voornamelijk
van hout- en koperblaasinstrumenten.
Stölzel vormt daarmee een belangrijke
schakel tussen fabrikant en vakhandel.
Naast de klassieke distributiefunctie,
ontwikkelt Arnold Stölzel GmbH ook
instrumenten en toebehoren in eigen
huis. Zo staat het huismerk Arnolds
& Sons hoog aangeschreven. Stof-

Het gebouw van Arnold Stölzel GmbH in Wiesbaden.

felen: “De topline van ons huismerk
bestaat uit de TERRA-lijn. Dit zijn
instrumenten in een hoger kwaliteitssegment maar met een zeer gunstige
prijs. De nieuwe trompetlijn 8000-se-

‘De nieuwe trompetlijn 8000-serie is ingeslagen als een bom’
rie is enkele weken geleden op de
Musik Messe in Frankfurt ingeslagen
als een bom. Buiten de trompetten
bestaat de TERRA-lijn uit trombones
en saxofoons.”
Het oude en bekende klarinetmerk
F. Arthur Uebel behoort eveneens
tot het Arnold Stölzel-concern. Vele
delen van deze klarinetten worden in
Duitsland geproduceerd. Het instrument is leverbaar in zowel het Böhmsysteem als het Duitse systeem. “Het
hout is opgeslagen en wordt bewerkt

in Duitsland”, weet Stoffelen. “De assemblage vindt plaats in China onder
supervisie en controle van Duitse
medewerkers, net als de ontwikkeling
en eindcontrole.” Naast instrumenten voert de firma Stölzel ook een
uitgebreid assortiment accessoires en
toebehoren. Populair is de eigen lijn
gigbags en koffers variërend van zeer
eenvoudig en voordelig tot topniveau.
Stölzel voert verder exclusief het
Japanse merk Sankyo. Stoffelen:
“Sankyo is de Mercedes onder de
dwarsfluiten. De instrumenten zijn
recentelijk vernieuwd. Met de name
de kopstukken zijn van een uitzonderlijke kwaliteit. We hebben de exclusieve rechten voor Duitsland en de
Benelux.” Ook vele andere topmerken
alsmede strijkinstrumenten en gitaren
zitten in het assortiment.

•

Meer informatie op de volgende websites:
www.arnolds-sons.de, www.uebel-klarinetten.de, www.stoelzel-music.de. Vakhandelaren kunnen ook informatie vragen via:
ton-stoffelen@hetnet.nl.

Molenaar Edition
steunt Japan
Molenaar Edition steunt de slachtoffers
van de aardbeving en tsunami in Japan.
De opbrengst van alle cd’s van het Japanse label KOSEI die voor 1 juni verkocht
worden, gaat naar het Rode Kruis Japan.
Cd’s van het label KOSEI zijn te bekijken
door in het zoekvenster op de website
www.molenaar.com het zoekargument
‘kosei’ in te toetsen. De cd’s kunnen ook
via de website besteld worden.

POSITIEF

Beurs Frankfurt
breekt records
De internationale Musikmesse en Prolight + Sound van 6 tot en met 9 april
in Frankfurt (Duitsland) is afgesloten
met een record aan exposanten. Dat
meldt het management van de Frankfurter Messe. In totaal presenteerden
2384 bedrijven uit 55 landen hun
diensten en producten op het 170.000
m² grote beursterrein. Ook het aantal
bezoekers steeg. Ruim 110.000 vakmensen uit 124 landen passeerden de
kassa’s. Vorig jaar waren er dat nog
108.425. Volgens de beursorganisatie
toonden de exposanten zich na afloop
zeer tevreden over de stijging van het
aantal orders.
Circa 37 procent van de bezoekers was
afkomstig van buiten Duitsland. Na
het gastland Duitsland was Nederland
het sterkst vertegenwoordigd. Gevolgd
door Italië, Frankrijk, Zwitserland,
België, Oostenrijk, Groot-Brittannië,
Polen, Zweden en Rusland. Bezoekers buiten Europa kwamen uit de
Verenigde Staten, Zuid-Korea, China,
Japan, Australië, Israël, Brazilië en
India. NAMM en Messe Frankfurt
hebben aangekondigd samen te werken bij de organisatie van een Musikmesse en Prolight + Sound in Moskou
in mei 2012. De eerstvolgende beurs
in Frankfurt is van 21 tot en met 24
maart 2012.

SPECIFIEK

Wilson start met
euphoniumschool
Euphoniumsolist Kobus Verheij is
samen met Wilson Instruments een
euphoniumschool gestart. Beginnende
of gevorderde euphoniumspelers krijgen de kans lessen te volgen specifiek
gericht op het instrument. Twee keer
in de maand wordt op verschillende
locaties in Nederland les gegeven. Tot
aan de zomervakantie zijn er nog lessen in Lunteren (21 mei en 9 juli) en
Almkerk (28 mei en 16 juli). Informatie en opgave: www.kobusverheij.nl of
www.willson-europe.com.
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Investeren in swing
SAMO-Drenthe steekt 25.000 euro in het
project Sw!ng-!nn om blaasorkesten aan
de lichte muziek te krijgen. Het twee jaar
durende traject ging zaterdag 16 april van
start met een workshop voor dirigenten.
BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

C

omponist/arrangeur Peter
Kleine Schaars daagt de
aanwezige dirigenten uit om
in de spiegel kijken. “Wie
zijn we eigenlijk?”, vraagt hij
zijn gehoor. Tal van uiteenlopende
reacties klinken door de zaal. Inspirator, repetitor, pedagoog, psycholoog,
enzovoort. Dan zet de docent de hippe
reiskoffer van zijn dochter op tafel.
Hij tovert er hoofddeksels van enkele
historische figuren uit. Kleine Schaars
gebruikt de attributen om het gilde
van dirigenten te onderscheiden in
drie verschillende soorten. Als eerste
komt de steek van keizer Napoleon uit
de koffer. De hoogmoedige veldheer
die boven iedereen verheven met
straffe hand zijn troepen aanvoerde.
Als tweede verschijnt de helm van de
mythische Koning Arthur op tafel.
De nobele en lankmoedige krijgsheer
die zijn ridders aan de ronde tafel liet
meepraten over zijn strijdplannen
tegen de Angelsaksen. Tot slot komt de
verentooi van Crazy Horse te voorschijn. De Lakota krijger die zich vol
passie en overgave stortte in de strijd
tegen de Amerikaanse kolonisten.
Kleine Schaars: “Wie in staat is op de

bok deze drie petten op te zetten, heeft
alle benodigde tools voor de lichte
muziek in huis. Als dirigent moet je
namelijk voortdurend switchen tussen deze drie karaktereigenschappen.
Als Napoleon geef je het tempo en de
overgangen tussen de delen aan, als
Koning Arthur geef je je muzikanten
het vertrouwen en de vrijheid om
lekker te kunnen swingen en als Crazy
Horse ben je de grote inspirator van
het orkest. Vooral in de lichte muziek
heb je deze eigenschappen nodig.”
SAMO-Drenthe liet muzikanten van
harmonieën, fanfares en brassbands
vorig jaar op de provinciale cultuurdag snuffelen aan de lichte muziek.
Tijdens een pilot in Beilen kwamen 94
amateurmuzikanten bijeen om onder
leiding van professionele muzikanten
en dirigenten vier composities uit het
lichte genre in te studeren. Het succes
van deze play-in vormde de aanzet om
de lichte muziek bij een breder werkveld onder de aandacht te brengen.
Dat resulteerde in het project Sw!ing!nn. Een twee jaar durend programma
met niet alleen activiteiten voor muzikanten, maar ook voor dirigenten en
verenigingsbestuurders. Onder andere
het Prins Bernard Cultuurfonds, het
VSB Fonds, de gemeente MiddenDrenthe en het Je Maintendrai Fonds
subsidiëren het plan. De workshop
voor de dirigenten vormt de aftrap
van het project. “Lichte muziek trekt

Het gelegenheidsblaasorkest van Drentse muzikanten studeert tijdens de jeugdspeeldag Kwartslag onder leiding

meer jeugd aan en spreekt een breder
publiek aan”, verwelkomt projectleider Jeannet Boverhof de cursisten.
“Het project Sw!ing-!nn is niet alleen
bedoeld om muzikanten enthousiast
te maken voor lichte muziek, maar
ook alle andere betrokkenen. Vandaag

Een goede dirigent is Napoleon, Koning Arthur en Crazy Horse in één persoon. foto FV Media Producties

beginnen we met de dirigenten.”
Het hele project bestaat uit vijf onderdelen. Na de workshop voor dirigenten staan er nog twee play-ins voor
orkestmuzikanten , een lezing over
evenementorganisatie, pr en promotie
voor bestuurders en een masterclass
improvisatietechnieken op het programma. Sw!ng-!nn sluit in 2012 met
een concert.
Zo’n 25 dirigenten, jong en oud, hebben zich voor de masterclass van Peter
Kleine Schaars aangemeld. Na de
theoretische uitleg kunnen ze de trucs
en tips van de leermeester meteen in
praktijk brengen. Een projectorkest
samengesteld uit leden van de fanfares van Oranje Assen en AMDG
Beilen staat daar in de middaguren
voor ter beschikking. Deelname aan
de workshop levert bovendien twee
punten op voor het onlangs ingevoerde
Na- en Bijscholings Certificaat van de
Bond van Orkestdirigenten. Tijdens
het theoretische gedeelte blijkt dat veel
dirigenten worstelen met hetzelfde
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en groove

MINI-INTERVIE W

Wat Harrie Reumkens betreft is de Dutch Open niet definitief van de baan. foto FV Media

Het Wereld Muziek Concours wilde ter gelegenheid van zijn zestigjarig bestaan de Nederlandse showbands een plezier doen met een extra wedstrijd. Toen puntje bij paaltje kwam
lieten de bands het afweten. “Maar wat ons betreft komt van uitstel geen afstel”, zegt
artistiek manager Harrie Reumkens.

‘De sector is nu zelf aan zet’
door onze redactie
Hadden de bands niet zelf om deze extra wedstrijd verzocht?
“Ja, al tijdens het Nationaal Show Congres in 2006 werd gevraagd om een tussentijds
evenement tussen de WMC’s. Zowel de bands als de landelijke muziekorganisaties waren op
zoek naar mogelijkheden om een Nederlands kampioenschap te houden. Vanuit het WMC is
toen het idee ontstaan om tussen de vierjaarlijkse WMC’s een Open Dutch Championship in
het leven te roepen.”
Hadden jullie niet kunnen voorzien dat de belangstelling misschien toch wel eens
tegen zou kunnen vallen?
“Nee, tijdens het Nationaal Show Congres in 2009 werd nog eens gepleit voor een extra
wedstrijd. Speciaal voor de bands in de Showband Class. Voor hen ontbreekt het buiten het
WMC aan competitie. De gedachte was om de toppers allemaal op één dag in actie te kunnen zien. Dat zou uniek zijn. Maar kennelijk zijn ze toch wat te voorbarig geweest. Ze hebben zich niet direct gerealiseerd wat consequenties zijn voor hun commerciële activiteiten.”

g van Ivo Kouwenhoven aan het concertprogramma. foto FV Media Producties

vraagstuk. Hoe krijg ik mijn fanfare- of
harmonieorkest aan het swingen? Wie
denkt dit probleem na de workshop
van Peter Kleine Schaars feilloos te
kunnen tackelen, heeft wat al te hoge
verwachtingen van de bijeenkomst.
“Maar ik hoop wel dat degenen die

Peter Kleine Schaars. foto FV Media Prod.

echt iets meer met lichte muziek willen doen er naar aanleiding van deze
workshop wat meer over gaan nadenken”, zegt Kleine Schaars. Een klassiek
opgeleid blaasorkest te laten swingen
als een tierelier vereist vooral een
cultuuromslag binnen de verenigingen,
weet Kleine Schaars. “Voor een klassiek concert of een concoursdeelname
wordt maanden geoefend, terwijl we
menen een concert met licht repertoire
er zo maar even bij te kunnen doen.”
Dat die stelling wel degelijk hout snijdt,
blijkt even later uit een rondvraag onder de aanwezige dirigenten. Het gros
begint de repetitie met een koraal om
de instrumenten warm te blazen. Maar
tien minuten uittrekken voor ritmische oefeningen is niet in de planning
opgenomen. “Dus klankkleurtraining
vinden we heel normaal, maar ritmische training vergeten we. Als je goed
lichte muziek wil spelen, moet je daar
ook in willen investeren. Dat gebeurt
echter niet. En dan maar klagen dat
een samba klinkt als een polonaise.”

Wanneer ontving u de eerste signalen dat de belangstelling wel eens tegen zou
kunnen vallen?
“Dat was begin januari. We kregen allerlei afwijzingen binnen. We hebben de bands toen
opgeroepen om ons niet in de steek te laten. Op 1 maart moesten we helaas met pijn in het
hart besluiten om de wedstrijd te schrappen.”
Wie hadden wel ingeschreven?
“Van de toppers uiteindelijk alleen Pasveer, naast kleinere bands als Irene Ede, Marum en
de Maastrichtse Verkennersband. Ook Beatrix’ en Jubal hadden ingeschreven. Maar die
doen ook al mee aan het Europees kampioenschap van Drum Corps Europe op zaterdag. Uit
het buitenland hadden de Denen uit Roskilde en Vejen zich aangemeld. Ook Millennium uit
Italië had interesse, maar ook deze band zit al in het zaterdagprogramma.”
Is het WMC teleurgesteld in de bands?
“Ja, eigenlijk wel. Het afgelasten van de wedstrijd slaat een geweldig gat in ons zestigjarig
jubileumprogramma. Maar de bands hebben vooral voor zichzelf een kans laten liggen. Het
WMC wilde zorgen voor goede omstandigheden in een uitstekende accommodatie met een
internationale jury. Alleen al met de kale huur van het Parkstad Stadion Limburg was een
bedrag van 32.000 euro gemoeid. Welke organisatie is daartoe bereid?”
Het Open NK was tevens bedoeld om de nieuwe beoordelingsmethodiek One World
System te testen en zou mogelijk ook dienen als kwalificatiewedstrijd voor het
‘echte’ WMC. Komt de ontwikkeling van de sector hiermee in gevaar?
“Voor de sector is dit niet goed. Om als sector stappen te maken is één show in de vier jaar
onvoldoende. Je hoeft het niet zo gek te maken als de Corps Style Class, maar die komt wel
vooruit. Maar wat ons betreft hoeft uitstel geen afstel te zijn. Het woord is nu echter aan de
sector zelf. We gaan niet aan dood paard trekken.”
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Wir geben den
Namen Klang!
Miraphone ist nicht nur der weltweit führende
Hersteller hochwertiger Blechblasinstrumente,
vielmehr genießen die Erzeugnisse der Waldkraiburger Edelschmiede unter Künstlern weltweit einen exzellenten Ruf.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.miraphone.de

S e i t 1 9 4 6

Traunreuter Straße 8 • 84478 Waldkraiburg - GERMANY • Tel. +49 (0) 8638 - 96820

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

www.selmer.nl
info@selmer.nl

Bezoek onze site voor een lijst
met exclusieve dealers.

Super Action 80
Serie II
‘Sand Blasted’

Serie III

Selmer saxofoons
Een keuze voor identiteit
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de comp onis t

‘Het theatrale aspect
boeit me steeds meer’
voor die tijd fantastische hoogstaande muzikale
concerten gegeven. Het slagwerkensemble op een
klassieke manier benaderen is mijn passie, maar
ook het theatrale aspect in de muziek boeit me meer
en meer.”
Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Het jeugdslagwerkensemble van Elspeets Fanfare
had composities op maat nodig. Dat was de start.
Daarna vroegen veel verenigingen of ik wat voor
hen wilde schrijven. Ik zie het als een eer dat mijn
muziek veel plezier oplevert voor de spelers.”

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

Wat betekent componeren voor jou?
“Denken in speelplezier voor de muzikanten. Daarbij vooral rekening houdend met het niveau waarvoor ik schrijf. De laatste tijd denk ik steeds meer in
‘set ups’ waarbij de spelers meerdere instrumenten
moeten bespelen.”

S L AG W E R K
Door onze redactie

Voor welke bezettingen schrijf je?
“Ik schrijf alleen muziek voor slagwerkensemble.”

Wie is Wibrand van Norel?
“Wibrand van Norel is 38 jaar en vader van twee
prachtige dochters van 2 jaar en zes maanden. Mijn
vader was volop actief in de slagwerkmuziek. Zo
kwam ik zelf ook met slagwerk in aanraking. Nam
deel aan solistenconcoursen en ging vervolgens naar
het conservatorium, waar ik in 1997 afstudeerde.”

Hoeveel composities schrijf je gemiddeld per jaar?
“Afhankelijk van de tijd. Sinds de komst van de
kinderen staat het op een wat lager pitje. Als ik wil,
kan ik heel snel schrijven. Vier composities per jaar
was tot voor kort heel normaal.”
Wibrand van Norel. foto FV Media Producties

Verdere hobby’s buiten de muziek?
“Mijn gezin en ik zijn fervente goudzoekers. Met
metaaldetectors op zoek naar bodemschatten.”
Je zocht aanvankelijk je geluk in de beroepswereld. Toch koos je
uiteindelijk voor de amateursector.
“Dat klopt. Tijdens mijn studie klassiek slagwerk
bleef de interesse voor de amateurslagwerksector altijd bestaan. Na uitstapjes bij diverse beroepsorkesten en -ensembles ging mijn hart toch uit naar de
mars- en podiumgerichte slagwerkensembles. Met
name Excelsior Oostendorp en Crescendo Harderwijk gaven de aanzet daartoe. Bij het slagwerkensemble van Elspeets Fanfare kon ik vervolgens mijn
dromen waarmaken.”
Wat maakt Elspeet zo bijzonder?
“In Elspeet kwamen grote projecten voorbij. Het
jeugdbeleid leidde ertoe dat ik zelf composities ging
schrijven om aan de vraag van de jeugd te kunnen
voldoen. Hieruit volgde een groot aantal composities gericht op de podiumwedstrijden in Nederland.”

Wibrand van Norel
Geboortedatum: 13 oktober 1972.
Geboorteplaats: Doornspijk.
Woonplaats: Elburg.
Instrumenten: Slagwerk, euphonium, saxofoon, piano.
Muziekopleidingen: Slagwerk bij Artez Zwolle, Hafabradirectie aan de Hogeschool Kreato Thorn.
Amateurverenigingen of- ensembles in het verleden:
Slagwerkensembles Crescendo Harderwijk, Excelsior Oostendorp en Prinses Margriet Staphorst Rouveen, harmonieorkest Sint Caecilia Twello, fanfareorkest Juliana Uddel en
fanfareorkest Bergklanken Ruinerwold/Berghuizen.
Momenteel werkzaam bij: Slagwerkensembles Elspeets
Fanfare en KAMV Amersfoort en fanfareorkesten De
Harmonie Vroomshoop en TOG ’t Harde.
Beroepsorkesten/ensembles: Orkest van het Oosten,
Radio Kamer Orkest, Nederlands Blazers Ensemble en het
Nationaal Slagwerkensemble.
Overige functies/activiteiten: Docent klassiek slagwerk
bij Muziekschool Noord West Veluwe, componist van
slagwerkmuziek, jurylid podiumwedstrijden, percussieworkshopleider voor SOS-bedrijfsfeesten.

Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Tonaliteit en enthousiasme. Ik gebruik veel tonale
melodieën. Daarnaast vind ik het prettig een verhaal achter een compositie te bedenken. Hierdoor
kunnen soms verrassende ideeën ontstaan.”
Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“Educatief materiaal voor slagwerkensembles waaraan de spelers met plezier kunnen spelen.”
Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Een goede compositie moet vooral inhoud hebben.
Het is belangrijk voor muzikanten om goede muziek te spelen. Jammer dat er relatief weinig mensen
schrijven voor de sector. Er komen te weinig echt
nieuwe stukken uit die aansluiten bij de behoefte.”
Componeer je alleen in opdracht?
“Nee, ik componeer als ik inspiratie heb. Dat kan
soms parallel lopen met een opdracht.”

Maar ook de blaasmuziek liet je kennelijk niet los.
“In 2002 studeerde ik opnieuw af aan het conservatorium voor het hoofdvak directie haabra. Met dit
diploma ging ik mezelf naast slagwerk ook op de
blaasmuziek richten.”

lodische hoek actief maar dat is meer toeval.”

Wie zijn je favoriete componisten?
“Shostakovic is mijn favoriet. Voor slagwerkensemble vind ik Matthijs van Driel heel bijzonder.
Jammer dat Henk Smit niet meer schrijft. Wat
blaasmuziek betreft vind ik Jan Van der Roost erg
interessant. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe componisten om nieuwe muziek te kunnen spelen.”

De slagwerkwereld kent grote stijlverschillen vooral in het
gebruik van ongestemd en gestemd slagwerk. Waar gaat jouw
voorkeur naar uit?
“Ik heb geen directe voorkeur. Ik ben wel in de me-

Wie waren de grote inspirators in je carrière?
“Naast mijn vader waren dat mijn hoofdvakdocent
Jan Wissink en zeker ook Henk Smit. Met het toenmalige Nationale Jeugd Slagwerk Ensemble werden

Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Een grote compositie voor slagwerkensemble met
toevoeging van extreem veel ‘slagwerkvreemde’
instrumenten.”
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b est prac tice
De dagelijkse gang van zaken bij een bankbedrijf inspireerde de Provinciale Brassband Groningen (PBG) tot een
ambitieus meerjarenplan met de veelzeggende ondertitel ‘De toekomst, die bepalen we zelf!’ De strategische
visie van een modern commercieel bedrijf als model voor een beleidsplan van muziekvereniging. Gaat dat niet
wat ver? Over kernwaarden, kritische prestatie-indicatoren en strategiekaarten.

Brassband blaast met visie
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

“I

n 2015 is de PBG een
begrip in Nederland en
wordt regelmatig gevraagd
om op bekende podia te
spelen. Daardoor is de
PBG het voorbeeld voor de brasscultuur in Nederland”. Zo zeg! Je moet
maar durven! Voor een band die in de
historie van de brassbandcultuur in
Nederland tot nu toe een vrij bescheiden rol heeft gespeeld, moet je wel
erg overtuigd zijn van jezelf om zo’n
gewaagde doelstellingen na te streven.
“Dat klopt”, zeg Johan van der Laan,
bestuurslid Beleid en Financiën van
de PBG. “In een beleidsplan moet je
ook een stukje zetten dat bijna niet
te bereiken is”. Dus is deze passage
uit het beleidsplan flauwekul? “Nee”,
antwoordt Van der Laan. “Dat ook
weer niet. We willen daar zeker naar
toe werken. Maar we hadden er ook
kunnen inzetten dat we de beste band
van Nederland willen zijn of bij de top
3 willen horen. Daar hebben we bewust niet voor gekozen. Dat doel zou
je namelijk kunnen bereiken door een
leger professionals in te huren. Dat
is niet de weg die we willen inslaan.
We willen vol passie ons publiek in
het hart raken door het spelen van
uitdagende muziek en baanbrekende
projecten op topniveau. Op basis
daarvan willen we naam maken en
gevraagd worden om op grote podia
op te treden.”
Van der Laan is businesscontroler
bij de Rabobank. Houdt zich bezig
met thema’s als visie en strategie en
vooral met wat dat oplevert. Hij heeft
bekeken in hoeverre zaken uit zijn
dagelijks werk toepasbaar zijn voor de
vereniging. Dat heeft geresulteerd in
een strategische visie. Van der Laan:
“Binnen de amateurmuziekwereld en
zeker binnen de brassbandwereld een
nog vrij onbekend fenomeen. Maar
wel een manier van aanpak die ook
binnen de muzieksector toepasbaar is.
Je moet alleen de goede balans zien te
vinden. Want het blijft natuurlijk wel
een vereniging.”
Het model van organisatieadviesbu-

De Provinciale Brassband Groningen wil in 2015 het voorbeeld voor de brasscultuur in Nederland zijn. foto Enno Achterhof

reau &Samhoud is als basis gebruikt
om de muzikale en organisatorische
ontwikkeling van de PBG gestalte te
geven. Dat model ziet een visie als een
vierluik waarvan de onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Door het
aangeven van een kern fungeert de
visie enerzijds als stabiliserend en verbindend anker. Door het definiëren
van de ambities en de daarbij benodigde kwaliteiten fungeert de visie anderzijds als dynamiserend en richtinggevend baken. Op basis van dit plaatje
hebben de leden van de PBG tijdens
een retraiteweekend invulling gegeven
aan de onderdelen van het vierluik.
Zo werden de elementen professioneel, respect en openheid bestempeld
als ‘kernwaarden’ (waarvoor staan
wij?) van de band. Als ‘kernkwaliteiten’ (waar blinken we uit?) kwamen
begrippen als passie, baanbrekend
en goed georganiseerd uit de bus. De
omschrijving van het ‘hoger doel’
(waarom bestaan wij?) luidde: vol
passie ons publiek in het hart willen
raken door het spelen van uitdagende
muziek op topniveau. En als ‘gewaagd
doel’ (waarheen gaan wij?) de in het
begin van dit artikel beschreven doelstelling. “Het plan gaat ervan uit dat
ieder lid zijn steentje bijdraagt op een
manier waarop hij zich prettig voelt.
Dat geldt niet alleen voor muzikanten

maar ook voor bestuurders. Bestuurders die dit niets vinden, moeten er
niet aan beginnen. Dat levert alleen
maar negatieve energie op.”
Als hulpmiddel om de visie waar te
maken, wordt gebruik gemaakt van
de zogenaamde strategiekaart. Daarin
wordt omschreven hoe de PBG de
wereld van morgen wil beïnvloeden
om de beoogde doelen te bereiken.
De strategiekaart is onderverdeeld in
zes perspectieven, die vertaald zijn
naar een aantal thema’s. We beperken
ons hier tot een opvallend thema uit
het muzikaal perspectief: de PBG wil
zich onder andere profileren door bij
een concert veel meer in concepten te
denken. Zo staat voor volgend jaar het
audiovisuele programma De vrouw in
de film op stapel. Een voorproefje van
dit ambitieuze project is nu al op internet te zien. Ook dat behoort tot de
strategie. Met filmpjes en foto’s wordt
het publiek alvast warm gemaakt.
“We willen de beleving van de avond
al vooraf overbrengen op de afnemer.
Dat is een ander insteek dan zomaar
een paar stukken op de lessenaar leggen.”
Om te meten of het geheel volgens
plan verloopt, is een aantal kritische
succesfactoren (KSF) ingebouwd, die
nauwgezet gevolgd worden met zogenaamde kritische prestatie indicatoren

(KPI’s). Volgens Van de Laan zijn
de reacties op de wijze van aanpak
positief. De hoge eisen die zowel aan
muzikanten als aan bestuurders worden gesteld, hebben volgens hem geen
slachtoffers geëist.
“Als er al mensen afhaken, komt dat
niet door de manier waarop we de
zaak organiseren, maar omdat het
activiteitenniveau te hoog is om te
kunnen combineren met het privéleven. Maar het beleidsplan trekt juist
mensen aan. Omdat het allemaal
goed georganiseerd is, weet iedereen
precies waar hij aan toe is. Dat werkt
gewoon prettig.”

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

G

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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Bestellen is kinderspel!
ADV ADAMS ONLINE SPEL 229x161.indd 1

29-11-2010 13:30:00

Le Monde

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

GLOBAL

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

UNIVERSAL

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

SATELLITE

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

www.lemondesaxophones.com
info@lemondesaxophones.com
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Cecilia Vaals 175 jaar springlevend
BLAASMUZIEK
Door onze redactie
Tien Vaalser mannen staken op 12
mei 1836 de koppen bij elkaar om
een harmonie op de been te brengen.
Deze week werd de oprichtingsvergadering nog eens dunnetjes overgedaan. Tien mannen met de namen
van de toenmalige oprichters en
gehuld in authentieke kledij speelden in een vrij verzonnen verhaal na
hoe de oprichting van de koninklijke
harmonie Sint Cecilia uit Vaals zich
destijds mogelijkerwijs heeft voltrokken. Het toneelstukje werd omlijst
met blaasmuziek uit de oude doos
gespeeld door enkele mannelijke
leden. Tja, want vrouwen waren in die
tijd niet welkom bij de harmonie. Dat
is nu, 175 jaar na dato, wel anders. De
harmonie staat met beide benen in de

Vaalser samenleving en is nog net zo
springlevend als in het prille begin.
Zo trekt de carnavalsrevue ieder jaar
vier uitverkochte zalen.
Het naspelen van de oprichtingsvergadering vormde de start van de
jubileumfestiviteiten die verdeeld over
twee blokken over de bühne gaan. Het
eerste feestweekeinde opent zaterdag
14 mei met een feestavond met het
orkest Wir sind Spitze! en entertainer Dieter Koblenz. Zondag 15 mei
luistert de jubilaris, samen met het
Vaalser mannenkoor in de Sint Pauluskerk, de nieuwe dialectmis Beëne
in hoolts- en kooferklank (bidden in
hout- en koperklank) op. Om 18.00
uur is de jubileumreceptie in zaal De
Obelisk te Vaals met huldiging van
diverse jubilarissen.
Het jubileumfeest sluit op 22 en 23
oktober met een jubileumconcert met
de titel Historia Moezieka waarin de
hoogtepunten uit de geschiedenis van
de vereniging muzikaal en visueel de

LBT start cursus voor
exercitie-instructeur
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) start in het najaar met
een nieuwe opleiding voor exercitieinstructeur. Vanwege een tekort aan
instructeurs heeft de bond in 2008 het
initiatief genomen om het exercitietraject meer inhoud te geven. Sindsdien zijn er twee cursussen geweest.
Omdat de vraag naar goede instructeursopleidingen blijft aanhouden,
heeft de bond besloten om opnieuw
de basismodule Exercitie-instructeur
aan te bieden. Naast de leden van de
eigen lidkorpsen zijn ook belangstellenden uit de schuttersbonden en
andere VNM-bonden welkom. De
opleiding is bedoeld voor personen
met enige basiskennis van exercitie
die graag exercitie-instructeur willen

worden. Ook majorette-instructrices,
muziekinstructeurs en dirigenten
kunnen meedoen. Tambour-maîtres
die de cursus al eens hebben gevolgd,
kunnen hun kennis opnieuw op peil
brengen. De basismodule bestaat uit
vier lesdagen in oktober, november
en december en één examendag in januari 2012. De cursus wordt gegeven
door Jan Peeters in café-zaal Dennenoord in Roggel. Het aanmeldingsformulier is te downloaden van de
website www.L-B-T.nl. Opgave vóór
15 juni bij rjanssen@hklimburg.nl.
Nadat de eerste module is gelegenheid de vervolgmodule Gevorderden
Exercitie Praktijkgericht en eventueel
de C-module Mars- & Streetparade,
muziek en beweging te volgen.

Limburg Open Air Proms
Gezamenlijke uitvoeringen van de
Bolero van Maurice Ravel en Bohemian Rhapsody van Queen zijn enkele
hoogtepunten van Limburg Open Air
Proms op 19 juni in het openluchttheater in Valkenburg dat plaats biedt
aan 800 bezoekers. Zuid-Limburgse
blaasorkesten en koren verzorgen in
het historische en sfeervolle amfitheater van het toeristenstadje Valkenburg
een promsconcert waaraan 250 muzikanten en vocalisten medewerking
verlenen. Op het programma staat
een mix van klassieke en populaire
werken. Naast de reeds genoemde

promskrakers van Ravel en Queen,
klinken verder onder meer Music van
John Miles, Highlights from Carmen
van George Bizet en een medley van
muziek van Andrew Lloyd Webber.
De uitvoerenden zijn fanfare Sint Cornelius Borgharen, fanfare Sint Martinus Itteren, harmonie Sint Agnes
Bunde, mannenkoor Sint Gregorius
Borgharen, popkoor Get Real Bunde
en de solisten Wilfred Sassen (viool),
Geralt van Gemert (zang) en Maurice
Monfrance (zang). Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.openluchttheatervalkenburg.nl.

De 175-jarige Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Vaals. foto Kaldenbach Vaals

revue passeren. Medewerking verlenen harmonie Sint Catharina Lemiers,
sopraan Elisabeth Selle, bariton John

Bröcheler, zanger en gitarist Guido
Staps, trombonist Fred Deitz en violiste Le Yi Zhang.

VRIJWILLIGERSWERK

W I N D K R AC H T !

Tijdens het voorjaarsconcert van
muziekvereniging St. Jeanne d’
Arc uit Noordwijkerhout is VNMpenningmeester Henk de Bruin
koninklijk onderscheiden. De Bruin
kreeg de onderscheiding voor het vele
vrijwilligerswerk in zijn woonplaats
Noordwijkerhout en zijn inzet voor de
muziekwereld in zijn algemeen.
Henk de Bruin is sinds 1989 bestuurlijk actief in de muziekwereld. Hij was
elf jaar voorzitter van Jeanne d’Arc en
sinds 1992 als voorzitter/vicevoorzitter actief voor de Hollandse Bond.
Sinds 2009 is hij penningmeester van
de Federatie van Katholieke Muziekbonden (thans Verenigde Nederlandse
Muziekbonden). De Bruin ontving de
onderscheiding uit handen van burgemeester Gerrit Goedhart.

De Noord-Nederlandse KamerFilharmonie Der Aa wil met de themaconcerten Windkracht! een brug slaan
met de blaasmuziek. Onder leiding
van gastdirigent Ivan Meylemans
klinken werken met een link naar
de blaasmuziek. Onder meer Symfonie No. 1 The Lord of the Rings van
Johan de Meij in de bewerking voor
symfonieorkest en de Blazersserenade
van Richard Strauss. Met de Strijkersserenade van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
worden de specifieke eigenschappen
van de strijkinstrumenten belicht De
uitvoeringen zijn op 17 juni in De
Tamboer in Hoogeveen en op 19 juni
in De Oosterpoort in Groningen. Leden van blaasorkesten krijgen korting
op de toegangsprijs. Meer informatie:
www.deraa.nl.

KamerFilharmonie
Penningmeester
De Bruin geridderd Der Aa slaat brug
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festival

Jonge blazers in de
★★ ★★ ★★

★

Het hoeft niet altijd licht verteerbare kost te zijn om de jeugd te
boeien. Voor een plekje in het
nieuwe Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo stonden
de jongeren letterlijk in de rij.
Vooral onder de blazers en
slagwerkers was de animo
overweldigend. Voor de dertig blazersplekken hadden
zich ruim honderd kandidaten aangemeld. Audities
moesten de doorslag geven.
BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

N

ee, stress heeft ze niet. “Meer
als mijn best, kan ik niet
doen”, zegt Britt Stoks nuchter. De achttienjarige fluitiste
van de Koninklijke Harmonie van Thorn zit rustig te wachten op
haar beurt. De proefspelcommissie
kan haar elk moment binnen roepen.

“Ik wil eens graag een
andere orkestvorm
leren kennen”, verklaart
Britt haar deelname aan
de auditie. “Kennismaken
met nieuwe muziek, nieuwe
klanken en een andere sfeer. Ik wil
straks naar het conservatorium om
vervolgens mijn geluk te zoeken als
orkestmusicus. Meespelen in een
symfonieorkest sluit beter aan bij
mijn toekomstplannen.” Jessica Jansen
heeft eerder al bij het Nationaal Jeugd
Harmonie Orkest gespeeld. “Dit is

Sfeerbeelden van de auditieronde in Roermond. Voor de dertig blazersplekken in
het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo hadden zich ruim honderd kandidaten
aangemeld. foto’s: FV Media Producties

FIN LEIDT LIMBURGS JEUGD SYMFONIE ORKEST

H

et Limburgs Jeugd Symfonie Orkest
staat onder leiding van de Finse dirigent
Jussi Jaatinen (1974). Hij studeerde
viool en muziektheorie aan de
Sibelius-Academie in Helsinki en
verhuisde in 1998 naar Nederland
om er orkestdirectie te studeren
aan het Rotterdams Conservatorium
bij Jurjen Hempel en Ernst van Tiel.
Daar studeerde hij in 2002 cum laude
af. Daarna zette hij zijn studies voort
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en aan de Zuid-Nederlandse Hogeschool voor Muziek bij Jac van Steen. In

2005 leidde hij zijn afstudeerconcert met
het Brabants Orkest met uitstekend resultaat. Hij nam deel aan masterclasses in
binnen- en buitenland en was als gastdirigent onder andere werkzaam bij
Het Gelders Orkest, Asko Ensemble,
Holland Symfonia en het NoordNederlands Orkest. Hij is vaste
dirigent van Orkest de Volharding,
Het Nieuw Kamer Orkest Nederland
en diverse andere ensembles. Hij
is tevens hoofdvakdocent orkestdirectie aan het Conservatorium van
Utrecht. Sinds 2010 is hij chef-dirigent
van Het Orkest te Amsterdam.

weer een stapje verder”, legt de zeventienjarige klarinettiste van harmonie
Boekend uit Boekend-Blerick uit.
Ook bij Jessica is van zenuwen niets
te merken. “Het valt inderdaad wel
mee”, zegt ze. “Door mijn deelname
aan solistenwedstrijden ben ik wel wat
gewend. Maar ik heb nog nooit auditie
gedaan. Ik heb er echt zin in.”

AUDITIE

Op de gang van het Centrum voor
de Kunsten in Roermond is het een
komen en gaan van muzikanten. Ze
doen allemaal auditie voor een felbegeerde stoel in het nieuwe Limburgs
Jeugd Symfonie Orkest Amikejo.
X-Factor en Idols maar dan voor
instrumentalisten. De jury bestaat niet
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rij voor Amikejo
★ ★★ ★★ ★
projectharmonie. Zo
ontstond het idee
om een jeugdsymfonieorkest
in Limburg op
te richten. De
bedoeling is
dat het een
vast orkest
wordt dat gaat
opereren in
Euregionaal
verband. De
zeventig leden
in de leeftijd
van 14 tot 23
jaar komen uit
Nederland, België
en Duitsland. Ze
komen vier tot zes repetitieweekeinden per jaar
samen om twee concertprogramma’s in te studeren.
uit
Gordon,
Angela of Henkjan, maar
uit adviseur Hub Pittie,
dirigent Jusse Jaatinen
en orkestmanager Hans
Cuypers. In plaats van
een coupletje uit de Top
40-hits van Alicia Keys,
Jamie Cullum en Lady Gaga
klinken delen uit Scheherazade
van Nikolai Rimsky-Korsakov.
Limburg barst van de harmonieën,
fanfares en drumbands. Symfonieorkesten zijn er echter dun gezaaid.
“De oprichting van een jeugdsymfonieorkest is door de kinderen zelf
afgedwongen”, legt initiatiefnemer Wil
Berghmans het ontstaan van Amikejo
uit. “Het fundament hiervoor is gelegd tijdens een concert van het Jeugd
Orkest Nederland in Maastricht enkele jaren geleden. Om dit optreden te
omlijsten is destijds een jeugdharmonieorkest van leden van verenigingen
uit de regio Maastricht samengesteld.
Dat werd een ongelofelijk succes. Binnen 48 uur hadden we via Facebook
en Hyves een bezetting van negentig
muzikanten op de been.”

VONK

De vonk die het Jeugd Orkest Nederland tijdens dat concert uitstraalde,
sloeg over op de jongeren van de

TEAMBUILDING

Naast de repetities wordt ook tijd
ingeruimd voor teambuilding, sociale
activiteiten en ontspanning. Diverse
instanties stelden een opstartsubsidie
beschikbaar. Berghmans is er heilig
van overtuigd dat in het dichtbevolkte
culturele landschap in Limburg nog
wel een plaatsje is voor een dergelijk
orkest. “De energie die deze jongeren uitstralen, staat garant voor de
instandhouding van het orkest. Het
is iets van hen zelf. Daarom is het
ook zo belangrijk om vast te houden
aan die maximum leeftijd. Het is hun
ding. En dan gaan ze er ook voor.”

H

ub Pittie, docent slagtechniek en instrumentkunde
aan het Maastrichtse conservatorium en dirigent van
diverse symfonieorkesten in
de Euregio, is als muzikaal adviseur
betrokken bij de opstart van Amikejo.
Hij legt uit dat spelen in een symfonieorkest voor muzikanten uit de
blaasmuziekwereld een bijzondere
ervaring is. De lat om toe te kunnen
treden, ligt dan ook erg hoog. Alleen
bezitters van het hafabra D-diploma
of eerste- en tweedejaars conservatoriumstudenten komen voor een van
de dertig blazersplekken in aanmerking. Maar daar is in Limburg geen
gebrek aan. Pittie: “Een blazer in een

symfonieorkest heeft een heel duidelijke manier van exposeren. In een
blaasorkest kan hij zich nog wel eens
verstoppen en nemen anderen zijn
rol wel over. In een symfonieorkest
kan dat niet. Daarin is iedere blazer
een solist. De eisen aan een blazer in
een symfonieorkest zijn daarom erg
hoog. Hij moet stressbestendig zijn
en muzikaal onberispelijk. Hij gaat
bovendien met de grote literatuur
aan de slag. Daar hoort een vorm van
respect bij. Dat vergt toch een andere
instelling dan spelen met de kapel op
een weidefeest.”
Amikejo debuteert op 30 oktober in het
• Theater
aan het Vrijthof in Maastricht. Op
het programma staan onder meer Luitenant Kijè van Sergei Prokofiev en Souvenir d’un lieu cher van Pjotr Tsjaikovski.

V R I J S TA AT A mikejo

H

et Limburgs Jeugd Symfonie
Orkest is vernoemd naar de Esperantovrijstaat Amikejo. Het gebied ten
zuiden van Vaals, genaamd Neutraal
Moresnet, was van 1816 tot 1919 een
onafhankelijke staat. In 1908 werd
besloten tot de oprichting van de
Esperantovrijstaat Amikejo. Amikejo
betekent in Esperanto ‘plaats van
grote vriendschap’. Na de Eerste Wereldoorlog verdween het staatje weer
van de landkaart. De benaming past
bij de filosofie van het nieuwe orkest
waarbij vriendschappelijke samenwerking tussen Nederland, België en
Duitsland centraal staat.

WIE WAT WAAR WANNEER

Wie:

Joerien Zwart (14)
De Bazuin Augustinusga

Wat:

Gouden Spiker Festival

Waar:

Multifunctioneel centrum
De Wier Ureterp

Wanneer:
16 april 2011

H

et Gouden Spiker Festival is na zestien jaar een begrip in de Noord-Nederlandse
blaasmuziekwereld. Het evenement biedt brassbands en fanfares uit de lagere divisies de
mogelijkheid om zonder prestatiedruk een volwaardig optreden te verzorgen. Het feit dat
de editie van 2011 43 deelnemers trok, bewijst dat het festival in een behoefte voorziet.
Veel jonge muzikanten beleven in Ureterp hun vuurdoop op een serieus podium.
Aan de start komen brassbands en fanfares uit de vijfde, vierde en derde divisie. Daarnaast
is er een festivalklasse voor jeugdorkesten, incomplete orkesten en samenspeelgroepen.
De concoursdeelnemers spelen een kort concertprogramma van vier composities waarin in
ieder geval een mars, een koraal, een solistisch werk en het verplicht werk is opgenomen.
Een geblindeerde jury, dit jaar bestaande uit Sijtze van der Hoek, Jappie Kuipers en Jochem
Hoekstra, maakt van ieder optreden een kritisch verslag. Punten worden niet gegeven.
Voor de uitvoering van het totaalprogramma wordt aan de nummers 1, 2 en 3 in iedere
klasse de gouden, zilveren en bronzen Spikerbokaal toegekend. Ook zijn er prijzen voor de
beste solist. De festivaldeelnemers spelen een vrij programma van maximaal twintig minuten. Afgelopen maand kwamen de brassbands in actie. Op zaterdag 21 mei zijn de fanfares
aan de beurt. Meer informatie op www.goudenspikerfestival.nl
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Hét betrouwbare adres voor uw
nieuwe en gebruikte hoorn:
Alexander, Paxman, Yamaha,
Jungwirth e.a.
•
•
•
•
•

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

www.rimskys-horns.com
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Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133
1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221
06 51278301
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i nformatief
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) stimuleert de actieve deelname
aan het culturele leven
van inwoners van Nederland in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd,
herkomst, opleiding en
woonplaats. Een interview met Jan Jaap Knol,
directeur van het Fonds
voor Cultuurparticipatie.
“We zouden graag meer
aanvragen krijgen van
samenwerkingsprojecten
van muziek met andere
disciplines.”

Directeur Jan Jaap Knol: “Het komt voor dat verengingen te laat hun aanvraag indienen.” foto Dirk Hol

Inspireren wordt beloond
A LG E M E E N
Door Cécile Rongen
Met dank aan Noah van Klaveren

Voor welke projecten kunnen amateurmuziekverenigingen een beroep doen op het fonds en
voor welke projecten en activiteiten juist niet?
“Verenigingen of stichtingen met
een culturele doelstelling kunnen bij
de Plusregeling Cultuurparticipatie
subsidie aanvragen voor projecten op
het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur die bijdragen
aan actieve participatie. Van belang
is dus dat deelnemers zelf muziek
maken, zingen, dansen etcetera en
daarbij een ontwikkeling doormaken.
Het gaat daarbij niet om structurele subsidie of om herhalingen van
projecten maar om een eenmalige
stimulering.”
Maken de amateurverenigingen er goed
gebruik van of laten ze juist geld liggen?
“Veel amateurverenigingen weten ons
gelukkig te vinden: muziekverenigingen in het bijzonder want veertig
procent van al onze aanvragen betreffen muziek. We zouden verder graag
meer aanvragen krijgen uit de hoek
van nieuwe media of literatuur of

samenwerking van muziek met deze
of andere disciplines. Dat leidt vaak
ook tot vernieuwing en ontwikkeling
in de sector.”
Maken verenigingen fouten bij het aanvragen
van subsidie?
“We zouden niet willen spreken van
fouten maar sommige aanvragen
kunnen beter. Voorop staat dat de
aanvraag aansluit op de criteria van
de subsidieregeling. Zo is een jaarlijks
concert of evenement op zich niet
subsidiabel maar wel onderdelen die
zorgen voor een ontwikkeling van
deelnemers.
Leg daarom duidelijk uit wat de
aanleiding is voor het project, hoe het
ontwikkeltraject eruit ziet, welke vaardigheden deelnemers leren, hoe deelnemers begeleid worden en hoe opgedane ervaring verder wordt gebracht.
Ook checken of de aanvraag met het
juiste formulier is ingevuld, of het
goede bedrag is ingevuld, of er sprake
is van een scheiding tussen bestuur
en uitvoerders en voorzien is van de
gevraagde bijlagen, is handig. Het is
zonde als je aanvraag door zoiets niet
kan worden gehonoreerd. Wat helpt is
de subsidieregeling en informatie op
onze website www.cultuurparticipatie.
nl goed door te lezen.”

Kunt u een spraakmakend, recent project
noemen van een harmonie- of fanfareorkest
dat gebruik maakte van jullie regelingen?
“Een inspirerend project dat door het
fonds is ondersteund, is FEEL!. In de
zomer van 2010 verzorgde de Koninklijke Harmonie in Heerlen twee
maanden lang een bomvol programma dat volledig in het teken stond
van de basklarinet, met workshops,
masterclasses, optredens, kennismakingslessen, films en lezingen. Zo was
er een Klarinet4Kids, stonden het
jeugdorkest en het groot orkest van de
Koninklijke Harmonie samen op het
podium en verzorgde klarinettist Paolo De Gaspari, als artist in residence,
van het project verschillende lezingen
en workshops. Honderden deelnemers en bezoekers ontdekten zo zelf
de diversiteit van dit instrument.”
Zijn er deadlines voor het aanvragen van
subsidie?
“Een groot voordeel bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie is dat het
hele jaar door aanvragen kunnen
worden ingediend. Het enige waar
mensen goed op moeten letten, is de
indientermijn: aanvragen dienen drie
maanden voor de start van het project
bij ons te worden ingediend. Het komt
regelmatig voor dat mensen te laat indienen. Zonde als een project daarom

niet kan worden ondersteund.”
Moeten er bekende namen aan een project
meedoen om subsidie te krijgen?
“Dat is geen voorwaarde om subsidie
te krijgen, wel of de organisatie vertrouwen wekt bijvoorbeeld vanwege
ervaring van de artistiek verantwoordelijke en/of het bestuur. Er wordt
vooral gekeken of de aanvraag voldoet
aan onze criteria, waarvan de belangrijkste zijn: gaat het om actieve
participatie en welke ontwikkeling
maakt de deelnemer door? Daarnaast
is onderscheidend vermogen van
belang, dus in hoeverre is het project
in inhoud, opzet en uitvoering anders
ten opzichte van al bestaande projecten. Wat maakt een project anders?
Waarom moet het er komen?”
Als een amateurharmonie of -fanfare al subsidie van de gemeente en/of provincie krijgt,
komt het orkest dan toch nog in aanmerking
voor een projectsubsidie bij het FCP?
“De ondersteuning door gemeente of
provincie is juist een pre. Het fonds
financiert maximaal vijftig procent.
We zien graag dat projecten breed
draagvlak hebben en ook door andere
ondersteund worden. Verder kijken
wij als landelijk fonds natuurlijk in
hoeverre een project van betekenis is
vanuit een landelijk perspectief.”
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Beleef de top, ga voor Willson!
Willson instrumenten staan wereldwijd bekend om een probleemloze
werking van de ventielen en de dragende kracht van het geluid. Het
HaFaBra instrument bij uitstek.
State-of-the-art technieken gecombineerd met perfect vakmanschap,
garanderen de hoogste kwaliteit.
Willson instrumenten zijn geen massa-productie items.

Kobus Verheij speelt exclusief
de Willson 2960 Celebration

Jiri van der Kaay speelt exclusief
de Willson 2950 TA

www.willson-europe.com
info@willson-europe.com
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concer t van d e m a a n d
In de serie Concert van de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze extra aflevering aandacht voor het
tweedaags zomeravondmuziekgala Muze aan de Maas waarmee het Limburgs Fanfare Orkest op 4 en 5 juni het
Euregionale achterland rond Maastricht hoopt te bereiken.

Concert op droomlocatie
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

F

un Valley heet het domein
waar zich de eerste editie van
Muze aan de Maas afspeelt.
De naam van het evenemententerrein doet vermoeden dat
het bij tijd en wijle het decor is van
Ibiza-achtige taferelen tijdens massaal
bezochte danceparty’s op elektronische trancemuziek. Niet dus. Het is
een idyllische en natuurrijke plek aan
de oevers van de Maas, ten zuiden van
Maastricht. Het voormalige dagstrand
Oost-Maarland vormt een natuurlijk
amfitheater met op de achtergrond de
groene hellingen van de Maastrichtse
Pietersberg. Het Limburgs Fanfare
Orkest (LFO) heeft zijn oog op deze
fraaie locatie laten vallen voor een
ambitieus evenement. Vanaf een 400
vierkante meter groot ponton in de
Maas verzorgen de blazers samen met
gerenommeerde artiesten tijdens twee
opeenvolgende avonden een grootschalig galaconcert. De verwachtingen
zijn hooggespannen. De initiatiefnemers rekenen erop dat ongeveer
zesduizend bezoekers vanaf het duin
of in een bootje op het water genieten
van de muzikale klanken. “Fun Valley
en Muze aan de Maas samen hebben
Maastricht een bijzondere concertzaal gegeven voor vele duizenden
bezoekers en dat voor nul euro”, roept
voorzitter Hans Kanters enthousiast.
De terreinen van Fun Valley bieden
naast een prachtige natuur tevens een
goede infrastructuur met uitgebreide
parkeermogelijkheden. Het groots
opgezette evenement sluit aan bij de
Dag van de Amateurkunsten in Maastricht en de viering van het tachtigjarig jubileum van Stichting Limburgs
Landschap. Muze aan de Maas vormt
de sfeervolle opening van het toeristisch zomerseizoen in Zuid-Limburg.
Het LFO steekt met het evenement
flink zijn nek uit. Want is de aantrekkingskracht van een fanfareorkest in
een met hoogstaande blaasmuziek
verwende provincie als Limburg wel
zo groot? Bovendien heeft Maastricht met de Vrijthofconcerten van
André Rieu in het vooruitzicht een
maand later nog een evenement dat

Het Limburgs Fanfare Orkest presenteert Muze aan de Maas. foto Leon van den Heuvel

duizenden muziekliefhebbers trekt.
Kanters: “We willen vooral het soms
wat stoffige imago van de fanfaremuziek wegpoetsen en overtuigend
demonstreren dat er een eigentijdse en
opwindende fanfarecultuur bestaat die
de moeite waard is.” Het LFO wil van
Muze aan de Maas een jaarlijks terugkerend evenement voor topamateurs

Galaconcert vanaf
ponton in de Maas
uit de hele Euregio maken met grote
aandacht voor het culturele erfgoed uit
de streek. Het initiatief past bovendien
perfect bij de missie van het LFO. Het
orkest werd tien jaar geleden opgericht
om het medium fanfare nieuwe impulsen te geven door de beste muzikanten uit de provincie meer uitdagend
repertoire aan te bieden, te spelen op
interessante en inspirerende podia en
te werken met bekende solisten.

Kanters: “In de huidige cultuurpolitieke constellatie wordt het steeds
moeilijker interessante en betaalbare
podia te vinden en worden amateurs
noodgedwongen steeds vaker terugverwezen naar gemeenschapshuizen
en parochiezaaltjes. Wij willen aan
een heel breed publiek virtuoze blaasmuziek presenteren op een interessante locatie met aansprekende bekende
solisten.”
Met uitzicht op Vlaanderen en Wallonië is Fun Valley bovendien de
droomlocatie voor een Euregionale
culturele samensmelting. Om in deze
opzet te slagen zijn er contacten gelegd met de Belgische buurgemeenten
Lanaken, Visé, Riemst en Maasmechelen. Ook is er op en bij het strand
Le marché aux Muses ingericht, een
sfeervolle markt met Nederlandse en
Belgische kunstenaars en streekspecialiteiten van de Haspengouw en het
Heuvelland. Tevens maken artiesten
uit beide landen tijdens Muze aan de
Maas hun opwachting. De presentatie
vindt plaats in het Nederlands en in

het Frans. “Door in het programma
ruimte te geven voor Franstalige
chansons willen we een brug slaan
naar de Waalse buurgemeenten”.
Het affiche van zaterdag 4 juni
vermeldt naast het LFO gastoptredens van zangeres, cabaretière en
actrice Karin Bloemen, Holland’s
Got Talent-winnaar Martin Hurkens,
musicalzangeres Brigitte Heitzer en
de Franstalige chansonnier Freddy
Birset. Zaterdag 5 juni maakt Karin
Bloemen plaats voor de Vlaamse liedjesschrijver en zanger Johan Verminnen, de Nederlandse zangeres Laura
Fygi met Big Band Swing Design en
de Limburgstalige liedjesschrijver
en zanger Jack Vinders. Behalve het
LFO is er op die avond een optreden
van harmonie De Volksgalm uit het
Belgische Riemst, de winnaar van het
WMC 2009 in de eerste divisie. De
algehele artistieke leiding is in handen
van LFO-dirigent Juri Briat.

•

Kaarten voor het evenement zijn verkrijgbaar
via de website: www.muzeaandemaas.nl.
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eveneme nt

Pontons zijn helemaal
Het voorjaar is traditioneel de periode van
de festivals en toernooien. In stad en land
presenteren harmonieën, fanfares, brassbands en slagwerkgroepen zich de komende weken tijdens tal van grootschalige evenementen. Een rondje kriskras door
het land langs de diverse grote festivals
die de komende tijd op de agenda staan.
A LG E M E E N
Door onze redactie
Zondag 15 mei
BANHOLT
Sound of Nature
We beginnen onze rondgang langs de
vele festivals en evenementen in het
Limburgse Banholt. Daar zet het klaroenkorps van harmonie Amicitia op
zondag 15 mei het gouden jubileum
luister bij met het festival Sound of
Nature. Het evenement staat volledig
in het teken van de natuurblaasinstrumenten. Centraal staat het promoten
en behoud van het specifieke geluid
van klaroenen, cavallerietrompetten en jachthoorns. Klaroen- en
jachthoornkorpsen hebben door hun
eigen sound een speciale plek in de
muziekwereld. Met een festival puur
en alleen gericht op deze muziek wil
Amicitia het karakter van deze korpsen benadrukken. De verenigingen
presenteren zich tijdens een streetparade en verzorgen showoptredens op
het festivalterrein Op gen Hei aan de
Molenweg in Banholt. Deelnemers
zijn de schutterijen Sint Laurentius
Spaubeek, Sint Sebastianus Klimmen,
Sint Joseph Sint Geertruid, Sint Joseph Vijlen, Sint Martinus Houthem,
Sint Martinus Strucht, Sint Martinus
Sint Maartensvoeren, Sint Martinus
Vaesrade en Sint Hubertus Schaesberg, jachthoorn & trompetterkorps
Edelweiss Heerlen en klaroenkorps
Amicitia Banholt.
Zondag 22 mei t/m zondag 29 mei
Donderdag 9 juni t/m zondag 19 juni
BREDA
1E SPANJAARDSGAT FESTIVAL
De Stichting Spanjaardsgat, opgericht in 2004, heeft als doelstelling
het organiseren van gratis te bezoe-

ken grootschalige uitvoeringen van
podiumkunsten door amateurs van
hoog niveau. Tot dit jaar waren dat
voornamelijk de door de stichting zelf
geproduceerde Spanjaardsgatconcerten. Vanaf dit jaar pakt de organisatie
het groter aan. Het Spanjaardsgat
Festival vanaf een pontonpodium op
het water van het Spanjaardsgat laat
Breda een maand lang bruisen. Tegen
een indrukwekkend historisch decor
musiceren beroepsorkesten en amateurgezelschappen uit de regio Breda.
Alle optredens zijn gratis te bezoeken.
De uitvoeringen zijn aantrekkelijk
voor elke leeftijd en alle lagen van de
bevolking, zowel etnisch als sociaal.
De beroepsgezelschappen (ook met
gratis deelname) fungeren als een verrijking voor het festival. Zij moeten
de amateurgezelschappen stimuleren
om nieuwe creatieve ideeën voor hun
artistieke hobby op te pakken en de
kwaliteit van hun presentaties op een
hoger plan te brengen. Aan het festival
doen ongeveer 1.150 muzikanten
en zangers mee. Van 2 tot en met 5
juni wordt het Spanjaardsgat Festival
onderbroken voor het 41e festival van
de Stichting Jazz Breda op hetzelfde
podium. Alle concerten in het kader
van het Spanjaardsgat Festival zijn
vermeld in de agenda elders in deze
krant.
Zaterdag 28 mei
SCHIERMONNIKOOG
54e Zang- en muziekfestival
Vervoersbedrijf Arriva zet weer extra
bussen in en rederij Wagenborg laat
extra boten varen. Friesland maakt
zich op voor de jaarlijkse muzikale
volksverhuizing naar Schiermonnikoog. De 54e aflevering van het
traditionele zang- en muziekfestival
op 28 mei overspoelt het eiland met
muzikanten en zangers. Voor veel
verenigingen is de oversteek naar de
kleinste gemeente van Nederland een

Sfeerbeeld van het festival Muziek op de Dommel in Eindhoven. foto Bart van Overbeeke Fotografie

traditie geworden. “Het is het totaalplaatje”, verklaart secretaris Richard
Elzinga van muziekvereniging Looft
de Heer uit Oudega (Smallingerland)
de grote animo voor het zang- en
muziekfestival. “Het ongedwongen
musiceren, de gezellige sfeer en de
magische aantrekkingskracht van het
eiland.” Looft de Heer heeft alvast
fietsen gehuurd om met de hele club
een toertje over het eiland te maken.
“We gebruiken deze dag ook om aan
teambuilding te doen.”
Ook voor de leden van de Christelijke
Brassband Hosannah uit Leeuwarden
is deelname aan het zang- en muziekfestival vaste prik. “We verblijven in
een jeugdherberg en maken er een
weekendje uit van”, vertelt secretaris
Rob Meijer. “Het is een keer optreden
en de rest vrij ter beschikking. Sommigen gaan naar het strand, anderen
pakken een terrasje. Het is altijd mooi
op het eiland.”
Het gemeentebestuur van Schiermonnikoog gaf in de jaren zestig de

aanzet voor de organisatie van het
eerste zang- en muziekfestival. Sindsdien heeft het festijn een vaste plek
veroverd op de agenda van de Friese
zang- en muziekverenigingen. De
eerste optredens vonden plaats in een
houten muziekpaviljoen in de duinen.
In het midden van de jaren negentig
nam de Friese muziekbond de organisatie over. De gemeente had er de
menskracht niet meer voor. Vanaf dat
moment werd de organisatie goed op
de rails gezet. De concerten verplaatsten zich van de duintent naar de kerk.
Na verloop van tijd werd de animo zo
groot dat er een tweede kerk moest
worden aangezocht. Vandaar dat de
koren nu in de voormalige hervormde
kerk zingen en de orkesten in de voormalige gereformeerde kerk spelen.
Zowel de koren als de blaasorkesten
worden beoordeeld. Organisatorisch
veranderde er in de loop van de jaren
veel. Er kwamen inspeel- en inzingruimten, terwijl busonderneming Arriva de remise beschikbaar stelde om
instrumenten te stallen. Ook bestaat
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‘hot’ dit voorjaar
gehouden in de harmoniezaal te
Mheer. De elf bij de federatie aangesloten verenigingen uit het Limburgse
heuvelland en de aangrenzende Belgische Voerstreek brengen een publieksvriendelijk concertprogramma. Jury
Jan Van der Roost drukt de prestaties
uit in predicaten. Zaterdag 28 mei
spelen vanaf 17.00 uur de harmonieën
Concordia Margraten, Sint Laurentius
Bemelen en Diligentia Eckelrade en
fanfare Sint Blasius Cadier en Keer.
De Koninklijke harmonie Sint Cecilia
Mheer sluit de eerste toernooidag
af. Zondag 29 mei concerteren vanaf
15.00 uur fanfare Sint Franciscus
Reijmerstok, harmonie Berggalm
Noorbeek, fanfare Sint Gertrudis
Sint Geertruid, Oude Harmonie Sint
Cecilia ‘s-Gravenvoeren (België) en
harmonie Amicitia Banholt.

de mogelijkheid om nog een extra
optreden op de muziekkoepel te verzorgen. Dankzij financiële steun van
het gemeentebestuur zijn de toegang
en het programmaboekje gratis. De
gemeente stelt verder de prijzen beschikbaar. “De animo is zo groot, dat
we dit jaar enkele vaste deelnemers
hebben moeten teleurstellen”, vertelt
festivalsecretaris Durk Dam. “Op die
manier komen andere verenigingen
ook eens aan de bak.” In totaal hebben
er 28 orkesten en 22 koren voor het
festijn ingeschreven. Crescendo Steenwijk bijt om 8.00 uur het spits af en zal
vroeg uit de veren moeten. De eerste
boot vanaf Lauwersoog vertrekt al om
6.30 uur.
Zaterdag 28 mei en zondag 29 mei
MHEER
52e Concertwedstrijd mLZW
Ook al meer dan een halve eeuw oud
is de jaarlijkse concertwedstrijd van
de Muziekfederatie Limburg Zuid
West. Op 28 en 29 mei wordt de 52e
editie van dit beoordelingstoernooi

Vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni
DRACHTEN
Euro Brass
Euro Brass in Drachten viert de tiende
editie met een recordaantal deelnemers. Voor het brassbandfestival op
3 en 4 juni in de Lawei in Drachten
schreven 25 bands uit Nederland,
Engeland, Duitsland en België. Voor
het eerst in de historie van Euro
Brass Drachten is dit jaar ook een
Amerikaanse brassband van de partij.
Het verplichte werk in de A-groep is
Fanfare in Iubilo van de Oostenrijker
Thomas Doss, terwijl in de B-groep
Glory Fanfare van Otto M. Schwarz
verplicht is. De C-groep speeltSalute
to a Hero van Philip Sparke. De jury
bestaat uit Rob Goorhuis (Nederland),
Ian Porthouse (Engeland), Simone
Rebello (Engelnad) en Jan Van der
Roost (België). Meer informatie:
www.eurobrassdrachten.eu.
Zaterdag 4 juni
Eindhoven
Muziek op de Dommel
Pontons zijn helemaal in dit voorjaar.
Na het grote succes van de eerste
editie wordt in Eindhoven op zaterdag
4 juni voor de tweede maal het festival
Muziek op de Dommel op touw gezet.
Een vrij toegankelijk festival voor
klassieke muziek dat plaatsvindt op
een drijvend podium op de rivier de
Dommel achter het Van Abbemuseum. De binnenstad van Eindhoven zal
de hele middag en avond gevuld zijn
met muziek. Verschillende orkesten,
koren en ensembles uit de regio Eindhoven nemen plaats op het drijvend
podium, waardoor er een afwisselend
en laagdrempelig programma klinkt.

Het festival sluit met een spetterend
optreden van de onderverenigingen
van Eindhovens Studenten Muziek
Gezelschap (ESMG) Quadrivium
in samenwerking met professionele
solisten.
Muziek op de Dommel begon ooit als
een ambitieus plan van een groep enthousiaste leden van het ESMG in het
kader van een lustrumfeest. Inmiddels zijn de ambities verlegd naar een
jaarlijks terugkerend festival. ESMG
Quadrivium heeft in samenwerking
met MusiCala de Stichting CultuurConnectie in het leven geroepen om
Muziek op de Dommel 2011 te organiseren. Een groot deel van de organisatie is dus in handen van studenten.
Vele organisaties, waaronder Kunstbalie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de Technische
Universiteit Eindhoven, Waterschap
de Dommel, de gemeente Eindhoven,
Piano’s Vleugels Eindhoven en andere
bedrijven verlenen hun medewerking
en steun. Meer informatie op de website: www.muziekopdedommel.nl.
Zaterdag 18 juni
SURHUISTERVEEN
Survento Brass Festival
Brassbands kunnen niet marcheren?
Echt wel! In Surhuisterveen breken
brassbands sinds enkele jaren met
het vooroordeel dat ze niet lopend op
straat kunnen musiceren. In Engeland is het de gewoonste zaak van de
wereld, maar in ons land wordt er
vreemd tegenaan gekeken. Brassbands
krijgen wel eens het verwijt dat ze zich
onvoldoende onder het publiek vertonen. “En daar staat het Survento Brass
Festival voor”, zegt Hans Postma van
de organiserende stichting Survento
Evenementen Surhuisterveen (SES).
De deelnemende bands begeven zich
’s middags al musicerend naar het
podium in het centrum van Surhuisterveen waar een entertainmentconcert van een kwartier wordt gegeven.
’s Avonds verzorgen de deelnemers
in De Flambou een podiumoptreden.
Rond 22.30 uur maakt de jury de
beste entertainment- en concertband
bekend. De meest in het oog springende solist wordt uitgeroepen tot
Survento-player van het jaar.
Zondag 26 juni
BEEGDEN
37e Midden-Limburgs Streektoernooi
Zondag 26 juni organiseert harmonie
Crescendo Beegden het 37e MiddenLimburgs Streektoernooi (MLS) in gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden.

Om meer continuïteit te bereiken is
de organisatie van deze beoordelingswedstrijd voor drie opeenvolgende
jaren toegewezen aan Crescendo. Het
MLS is een van de oudste beoordelingsconcerten in Midden-Limburg.
In de hoogtijdagen namen er tussen
de twintig en dertig orkesten aan deel.
Na een dip enkele jaren geleden trekt
de belangstelling weer wat aan. “Het
is een ideaal ijkpunt voor orkesten
in voorbereiding op de najaarsconcoursen”, vindt Frank Delissen,
secretaris van harmonie Crescendo
Beegden. Ook voor andere orkesten
is het een mooie gelegenheid om de
muzikale vorm te testen. De dirigent
krijgt na afloop de gelegenheid om de
muzikale prestatie van zijn orkest te
bespreken met jurylid Alex Schillings.
Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni
Zaterdag 2 juni en zondag 3 juli
MEIJEL
45e Meister Rongen Peeltoernooi
Nog zo’n monument in de Limburgse
muziekcultuur. Het Meister Rongen Peeltoernooi is toe aan zijn 45e
uitgave. Vernoemd naar de geestelijke
vader Meister (meester) Martin Rongen, oprichter van muziekvereniging
Sint Caecilia uit Horst-America en
warm pleitbezorger van de blaasmuziek in Noord-Limburg en OostBrabant. Met 45 inschrijvingen is
het opnieuw een van de best bezette
muziekwedstrijden in Nederland.
Voor zeker een kwart van het deelnemersveld is het evenement de eerste
belangrijke graadmeter op weg naar
het concours. Niet alleen blaasorkesten, ook slagwerkgroepen laten er hun
muzikale vorderingen kritisch tegen
het licht houden.
Belangrijk element in de succesformule van het Peeltoernooi is het
praatje met de jury na het optreden.
Een faciliteit die de dirigenten erg op
prijs stellen.
Het Peeltoernooi 2011 in zalencentrum D’n Binger in Meijel start
zaterdag 25 juni om 11.00 uur met
het slagwerktoernooi. Zondag 26 juni
komen vanaf 10.00 uur de blaasorkesten in actie. Zaterdag 2 juli wordt
het treffen om 10.00 uur vervolgd met
de slagwerkers, waarna de blazers het
podium om 16.00 uur overnemen.
Zondag 3 juli spelen vanaf 12.00 uur
de resterende blaasorkesten. De jury
bij de slagwerkers is Jo Zinzen. De
blaasorkesten worden beoordeeld
door Rob Goorhuis. Voor de organisatie tekent muziekvereniging Wilona
uit Helenaveen.
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Aurora 125 jaar
actief in Baexem
De naam Aurora duikt in de geschiedenisboeken van Baexem voor het
eerst op in 1881. Koster Joseph Cuypers geeft de aanzet voor de oprichting van een zangvereniging. In 1886
wordt het zangkoor omgevormd tot
een instrumentale muziekvereniging
in harmoniebezetting. Met onderwijzer Chris Pleunis als dirigent. Zie daar
de ontstaansgeschiedenis van fanfare
Aurora uit Baexem in een notendop.
125 jaar verder is Aurora, inmiddels
omgevormd tot fanfare, een van de
belangrijkste pijlers van het lokale
culturele leven. Een bruisende en
initiatiefrijke vereniging met een grote
aantrekkingskracht op jongeren. De
gemiddelde leeftijd van de 170 leden
ligt onder de 30 jaar. Ook in artistiek
opzicht gaat Aurora uitdagingen niet
uit de weg. Meest recente voorbeel-

den zijn een succesvol concert met de
klezmerband DiGojim en het project
Kleurrijk Festival dat diverse muzikale culturen samenbracht. Ook op
het concourspodium laat Aurora zich
gelden. De deelnames aan het WMC
in Kerkrade leverde een imposante
erelijst op. Met als meest in het oog
springende wapenfeit het vice-kampioenschap in de eerste divisie bij het
debuut in 1993. Het 125-jarig bestaan
wordt gevierd met een driedaags feest
in samenwerking met de eveneens
jubilerende carnavalsvereniging De
Plekploasters. Op vrijdag 27 mei
presenteert het lokale zang-, dans- en
muziektalent zich met begeleiding
van de fanfare tijdens de muzikaaltheatrale avond The BaXFactor.
Zaterdag 28 mei is er een Beiersfeest
met de Tiroler band Wir Sind Spitze!
en de Limburgse zanger/entertainer
Erwin vaan ’t Merretkoer. Zondag 29
mei wordt tijdens een familiedag met
bewoners van het lokale asielzoekerscentrum een multicultureel ontbijt
geserveerd met een culinaire markt.

CO N C E RTG E B O U W

EX AMENCONCERT

BLAASMUZIEK
Door onze redactie

Zomeracademie
voor fluitisten

Dubbel D-diploma
voor slagwerker

De Nederlandse Fluit Academie
(Neflac) houdt van 17 tot en met 24
juli een zomeracademie in Amsterdam. De cursus staat onder leiding
van topdocenten onder wie cellist
Pieter Wispelwey. Het programma
omvat individuele lessen, masterclasses, workshops, ensembles, technische
clinics, fluitorkest en concerten. De
academie is bestemd voor enthousiaste en talentvolle fluitisten tussen 14
en 18 jaar en fluitisten met een (bijna)
afgeronde vakopleiding jonger dan 30
jaar. Meer informatie: www.neflac.nl.

Een bijzondere prestatie van Wouter
van Leeuwen uit Nuland. De zestienjarige slagwerker van harmonie
Union uit Nuland slaagde begin april
gelijktijdig voor twee D-diploma’s
tijdens één examenconcert. Zowel op
marimba als snare-drum legde hij een
geslaagde proeve van bekwaamheid af.
Voor het examen op marimba scoorde
hij gemiddeld een 9 en voor snaredrum een 8,6. Wouter maakt deel uit
van de talentenklas van Ramon Lormans, hoofddocent bij het conservatorium in Amsterdam.

MINI-INTERVIE W

Dirigent Piet Groeneveld: “EMM Oudega beschikt over een constante eenheid.” foto FV Media

De christelijke muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Oudega won tijdens de
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen de titel in de eerste divisie. Vorig jaar schreef
EMM ook al de Open Friese Fanfare Kampioenschappen op haar naam. Dirigent Piet
Groeneveld over de kracht van zijn orkest

‘Het niveau lag niet echt hoog’
door onze redactie
Verrast door de uitslag?
“Ja, eigenlijk wel. We hebben in de aanloop naar het ONFK nogal wat tegenslagen gehad in
de persoonlijke sfeer. Daardoor verliepen de voorbereidingen moeizaam. Twee weken voor
het concours had ik ons niet veel kansen toegedicht. Maar de laatste weken hebben we veel
vooruitgang geboekt.”
Waar is dit succes aan toe te schrijven?
“EMM beschikt over een constante eenheid in een bepaalde leeftijdscategorie. Mensen die
daar al jaren zitten en heel goed op elkaar zijn ingespeeld wat samenspel en speelcultuur
betreft. Ze continueren de klank van het orkest. Nieuwe leden liften mee op die ervaring en
worden als een magneet naar die speelcultuur toegetrokken.”
Waar was je het meest tevreden over?
“Al die dingen die we in muzikaal opzicht de laatste weken hebben toegevoegd, kwamen er
ook uit. Dan heb ik het over nuances in dynamiek. Meestal verdwijnen die zodra er druk op
de ketel staat. Het geeft altijd een goed gevoel als er qua muzikale uitbeelding uitkomt wat
je erin hebt gestopt. Bij profs is dat normaal maar bij amateurs en jonge muzikanten is dat
toch altijd afwachten.”
De gemiddelde score in de eerste divisie lag niet echt hoog.
“Nee, maar het niveau was ook niet echt heel hoog. Er zijn orkesten die daar normaal
gesproken overheen gaan. Maar in de hoogste divisie waren ook niet alle orkesten present.
Het niveauverschil tussen de eerste en tweede divisie was heel klein.”

Specialist in blaasinstrumenten, slagwerk,
percussie en akoestische gitaren
Specialist in reparatie en onderhoud in eigen atelier
Leverancier van alle merken
'smaandags gesloten,
donderdag koopavond tot 20:00 uur

Rijksweg 165 Gaanderen 0315 - 323 457

EMM gaat vaak op concours. Zijn het prijzenjagers in Oudega?
“Ja, dat klopt wel een beetje. WMC-deelname is voor ons een traditie. Verder gaan we nog
wel één of twee keer per jaar naar een concours of festival. De laatste jaren willen we het
roer wat omgooien door meer concerten te spelen. Bij het concours moet je het applaus van
het publiek delen met de andere deelnemers. We hebben enkele jaren geleden een concert
gegeven met Jörgen van Rijen en Frits Damrow als solisten. Toen viel het kwartje dat het
toch ook wel gaaf is om zoveel feedback van het publiek te krijgen voor jou alleen. Bovendien wil ook de jeugd een meer gevarieerd programma dan alleen concoursmuziek. Van de
andere kant is een concours wel weer een drijfveer om het niveau op de spits te drijven. We
moeten daar een goede balans in zien te vinden.”
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Muziekles: een weg van
Ieder kind heeft recht op muziekonderwijs. Met die insteek gaf een samenwerkingsverband van partners op het gebied
van basisonderwijs, verenigingsleven, muziekeducatie en overheid in Kerkrade en
omgeving enkele jaren geleden de aanzet
voor het project Klinkend Perspectief. Het
initiatief bewijst dat alle sombere verhalen
over imagoproblemen, bezuinigingen en
concurrentie van (digitale) vrijetijdsbestedingen geen reden zijn om bij de pakken
te gaan neerzitten.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

D

e video-opnamen en foto’s
van de muzieklessen spreken boekdelen. Ze tonen
louter breeduit lachende
kindersnoetjes. Janne is vast
van plan om straks een instrument
te gaan bespelen. “Als ik klaar ben
met het zwemdiploma ga ik bij de
fanfare”, zegt ze in de promofilm. De
wekelijkse lessen van juffrouw Ankie
en Olga zijn voor de groepen vier en

Muzikaal intermezzo tijdens Klinkend
Perspectief. foto FV Media Producties

vijf van de basisscholen in Brunssum,
Kerkrade en Landgraaf een groot
feest. Het enthousiasme en fanatisme
stralen van de gezichtjes af als ze op
hun instrument hun eerste tonen
blazen of ritmes slaan. “Zo kijken ze
niet als ze rekenen of dictee hebben”,
merkt basisschooldirecteur Wim de
Groot op.
De stichting Muziek- en dansonderwijs Kerkrade, Landgraaf en Brunssum (SMK), de lokale muziekverenigingen, basisonderwijsinstellingen
en de wethouders van Cultuur in de
drie gemeenten sprongen drie jaar
geleden in het diepe in een verwoede
poging om het muziekonderwijs terug
te brengen in de basisschool. Het
ambitieuze plan steunt op twee pijlers:
elk kind heeft recht op muziekeducatie en muziekoriëntatie binnen het
primaire onderwijs en ieder geïnteresseerd kind heeft recht op betaalbaar
en bereikbaar instrumentaal en/of
vocaal muziekonderwijs. Het project
ging in het schooljaar 2009/2010 van
start met een pilot waaraan uit iedere
gemeente één basisschool deelnam.
Inmiddels is het project met deelname
van veertien scholen in zijn uitvoeringsfase beland. Tijd dus om in de
aanloop naar het nieuwe schooljaar
met alle partners eens de koppen bij
elkaar te steken om de voortgang van
het project tegen het licht te houden.
Vertegenwoordigers van verenigingen,
onderwijsinstellingen, gemeenten en
muziekorganisaties hebben zich verzameld in de Campus in Kerkrade om
hun ervaringen met elkaar te delen.
Basisschooldirecteur Wim de Groot

Conclusie na drie uur discussiëren: verankering van muziekles in het basisonderwijs heeft een duidelijke meerwa

steekt als eerste spreker van wal. Hij
vertelt hoe scholen dagelijks overspoeld worden met brochures met
aanbiedingen van allerhande interessante en leerzame projecten. Het gros
verdwijnt in de prullenbak. “Maar
Klinkend Perspectief heeft me geraakt”, zegt De Groot. Om zijn warm
pleidooi voor Klinkend Perspectief
te onderbouwen, haalt de schooldirecteur de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner en de
wetenschappelijke bevindingen van
de Duitse Prof. Hans Günther Bastian
van stal. Onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat muziekonderwijs bij
kinderen van 6 tot 12 jaar het sociaal
gedrag verbetert, de schoolprestaties
bevordert, de intelligentie stimuleert
en concentratieproblemen vermindert. “Wie investeert in goed muziekonderwijs, stimuleert de ontwikkeling
van een kind ook op andere gebieden”,
concludeert De Groot.
Ja, leuk die theorieën allemaal, maar
wat schiet je ermee op als de focus in

het basisonderwijs vooral gericht is
op taal, lezen en rekenen. Zolang de
onderwijsinspectie scholen afrekent
op hun prestaties in de cognitieve
vakken, is de keuze bij de schooldirecteuren vlug gemaakt. De Groot weet
maar al te goed hoe het in de praktijk
werkt. “Daar komt ook nog bij dat het
vaak ontbreekt aan muzikale deskundigheid en betrokkenheid en de financiën voor vakdocenten ontbreken.”

‘Muziekles is een
ondergeschoven kind’
Andrew Simons, regiomanager van
onderwijsstichting Movare, neemt
plaats achter het spreekgestoelte. In
het gebied rond Kerkrade-Heerlen
vallen 58 basisscholen onder het gezag
van Movare. Simons weet uit eigen
ervaring dat het probleem begint bij
de opleiding voor onderwijzer. “Toen
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aarde. foto FV Media Producties

ik twintig jaar geleden de Pabo-opleiding volgde, was muziek een keuzevak. Dat is het nog steeds. Muziek is
in het onderwijs een ondergeschoven
kind.” Van bovenaf gebeurt er niets
om het vak muziek uit zijn verdomhoekje te halen. In tegendeel zelfs, ook
bij de samenstelling van de internationale PISA-ranking van best presterende onderwijslanden ligt het accent
op taal, lezen en rekenen. “Logisch
dus dat leerkrachten vooral inzetten
op die vakken en bij muziek niet
verder komen dan basale zaken.”
Klinkend Perspectief bewijst volgens
Simons dat het ook anders kan. “De
stelling dat blaasmuziek niet cool, hip
en snel is, berust louter op veronderstellingen. Instrumenten hebben een
magische aantrekkingskracht op
kinderen. Als leden van de lokale
fanfare in de klas komen, heeft dat
bovendien een groot effect op de
lokale betrokkenheid.” Hoewel de
start van het project veelbelovend is,
waarschuwt Simons voor overschatte

verwachtingen. “We moeten realistisch blijven. Begrotingen staan overal
onder druk. Wanneer er een viruswerking kan ontstaan waarbij we van 14
scholen doorstomen naar 28 en
vervolgens naar 58, wordt het voor
alle partijen makkelijker om een duit
in het zakje te doen.”
Ook cultuurwethouder Peter Thomas
van Kerkrade steekt de loftrompet
over het project. Hij ziet Klinkend
Perspectief als tegenbeweging in het
sombere toekomstperspectief van
de regio dat uitgaat van desastreuze
krimpcijfers. “Als wethouder proef ik
dat de blaasmuziek bij de bevolking
in deze regio in de genen zit. Het is
vooral de eenvoud die dit initiatief zo
sterk maakt.” Thomas roept de onderwijsstichting Movare op om de afweging om Klinkend Perspectief in huis
te halen niet louter en alleen te laten
afhangen van de voorkeur van een
lokale schooldirecteur. “Dan krijgt dit
project veel meer kans tot slagen.”
Na de inleidingen verdelen de zeventig aanwezige vertegenwoordigers uit
alle bij het project betrokken werkvelden zich over de Campus om in
groepen van gedachte te wisselen over
de voortgang van het project. Ook in
deze sessies scoort Klinkend Perspectief een dikke voldoende. Kritische
kanttekeningen zijn er ook. Verwacht
vooral geen resultaat op korte termijn
en probeer niet alleen zieltjes voor de
blaasmuziek te winnen. “Ga vooral
niet met oogkleppen op lopen en blijf
het vooral breed zien. Of het kind
nu gitaar, piano of bugel gaat spelen,
maakt niet uit. Ieder kind dat op welke manier dan ook plezier beleeft aan
muziek, is winst.” Nog een kreet die
we in een van de groepen opvangen.
“Kinderen zijn wel enthousiast, maar
het komt vaak niet aan bij de ouders.”
Valkuilen zijn er ook. “Verwacht niet
te veel van de scholen.”
Conclusie na een uurtje of drie bomen: Verankering van muziekles in
het basisonderwijs heeft een duidelijke meerwaarde. Maar de effecten zijn
pas meetbaar op de langere termijn.
Cijfers zijn daarom gedurende de hele
discussie nog niet op tafel gekomen.
SMK-directeur Pierre Rietrae heeft
er een paar bewaard als uitsmijter. Bij
een krimpsituatie van drie procent
minder basisschoolleerlingen in het
verzorgingsgebied heeft de muziekschool 3,5 procent meer basisschoolkinderen als leerling mogen inschrijven. Het aantal aanmeldingen voor
hafabra-opleidingen steeg met acht
procent. Niet slecht, toch?

De speciaalzaak voor de saxofonist
Grootste assortiment nieuwe & gebruikte

Saxofoons

dwarsfluiten & klarinetten
 Gespecialiseerd
in verhuur !
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 Alle denkbare
accessoires op voorraad

Harry Bakker

 Eigen reparatie altelier
met 3 topreparateurs
 De beste service en garantie!
Dorpsstraat 12
1399 GV Muiderberg

Saxofoons

lange adem

Harry Bakker Muziek

Tel.: 0294 262049
www.saxtrader.nl

Dealer van: Selmer - Yamaha - Yanagisawa - Buffet Crampon - Keilwerth

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

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

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

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

Telefoon: 055 366 88 03
Praktijk adres: Schopenhauerstraat 61
7323 LS Apeldoorn
Internet: www.henkrensink.nl
e-mail: info@henkrensink.nl
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.... moet u bij ons zijn. Dan bent u verzekerd van
scherpe prijzen, een goed advies en uitstekende
service! Wij hebben een ruime voorraad van o.a.

Besson • Yamaha • Van Laar • Willson
Vincent Bach • Conn • Courtois • King
Kanstul • VDG Brass • Jupiter • Majestic

vanderglas.nl
follow us on
Van der Glas b.v.
Pastorielaan 4a, Postbus 85
8440 AB HEERENVEEN
Telefoon algemeen 0513-468040
Tel. reparatie koper 0513-468042
Tel. reparatie hout 0513-468043

Faxnummer 0513-626450
Website www.vanderglas.nl
E-mail info@vanderglas.nl
ING Bank 80 61 18
BTW-nr. NL008215716B01
KvK-nr. 01054380

Fanfare St. Willibrordus Neerkant
(Noord-Brabant)
is op zoek naar een DIRIGENT (M/V)
Wij zoeken een dirigent welke:
- in het bezit is van diploma HaFaBra directie
of aantoonbaar vergelijkbaar niveau
- creatief en meedenkend is binnen het orkest
- beschikt over de nodige sociale
vaardigheden
- open staat voor inbreng en samenwerking
met onze leden
- Proefdirecties behoren tot de procedure.

Uw schriftelijke sollicitaties
met C.V. kunt u vóór
25 mei a.s. sturen naar:

Fanfare St. Willibrordus
p/a Ingrid Vollenberg
St. Vincentiusstraat 34
5758 SE NEERKANT
e-mail: h.vollenberg@chello.nl
www.fanfarestwillibrordus.nl

31

5 | 2011

CBMGD biedt jeugd eigen podium
Podiumervaring opdoen met je eigen
jeugdorkest? Dat kan op het Jeugdorkestenfestival van de Christelijke
Bond van Muziekverenigingen in
Groningen en Drenthe (CBMGD).
Sinds jaar en dag is in het voorjaar,
zo rond de maanden mei/juni, het
Groningse Zuidhorn de plaats waar
jeugdorkesten hun eigen podium
hebben. Ooit begonnen als eenmalig
project is dit festival uitgegroeid tot
een jaarlijks terugkerend festijn. In het
sfeervolle kerkje aan de Gast nemen
doorgaans een tiental orkesten plaats
in de spotlights. De doelgroep van
een jeugdorkestenfestival is in eerste
instantie natuurlijk orkesten met jeugdige leerlingen. Eventueel aangevuld
met enkele rijpere muzikanten op de
moeilijker hanteerbare instrumenten.

Maar ook welkom zijn beginnersorkesten met muzikanten die op latere
leeftijd de uitdaging zijn aangegaan het
bespelen van een instrument eigen te
maken. In een gemoedelijke sfeer en
op eigen niveau komen voor de deelnemers alle facetten van het concoursoptreden aan de orde. De spanning voor
een optreden, het inspelen, hoe stel
je een orkest op om snel en ordelijk
de plaats op het podium in te nemen,
het in ontvangst nemen van het publieksapplaus en niet te vergeten: een
opbouwend verslag van de jury. Het
jeugdorkestenfestival is een fantastische ervaring voor de beginnende
muzikant, een evenement waar met
veel plezier op wordt teruggekeken.
Dit jaar vindt het festival plaats op zaterdagmiddag 25 juni. Belangstellende
orkesten kunnen zich inschrijven tot
1 juni. Hoe? Op de site www.cbmgd.
nl is een inschrijfformulier te vinden.
Of schrijf een mailtje aan info@cbmgd.
nl. Concourssecretaris Geert Boiten
neemt dan contact met u op.

E L S LO O

WMC

BLAASMUZIEK
Door Romi Valkema

Inschrijving LBM
JeugdPodium
2011 geopend

Internationale
ensemble- en
solistenwedstrijd

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) houdt ook dit jaar
weer het LBM JeugdPodium. Het treffen van jeugdorkesten, muziekschoolorkesten en orkesten van middelbare
scholen vindt plaats op zondag 27 november. Organisatie: fanfare De Maasgalm uit Elsloo. Deelname is mogelijk
in de concert- of promscategorie. In
de concertcategorie ligt de nadruk
op de uitvoering van het concertprogramma. In de promscategorie wordt
naast de muzikale uitvoering ook gelet
op presentatie, show, dans en zang. Er
worden geen punten gegeven en geen
winnaars uitgeroepen. Meer informatie: shoeymakers@hklimburg.

Het WMC grijpt het zestigjarig bestaan aan om in samenwerking met
de Stichting Muziekschool Kerkrade
(SMK) het prestigieuze Internationale Ensemble en Solisten Concours
(IESC) op het programma te zetten.
Jong muziektalent krijgt op zaterdag
1 en zondag 2 oktober 2011 voor de
vierde keer de kans om zich te presenteren een professioneel internationaal
juryteam. Deelname staat open voor
solisten, ensembles, jazz combo’s en
bigbands in de categorieën hout- en
koperblazers (solist of ensemble),
slagwerkers (solist of ensemble), jazz
combo’s en bigbands. Ga naar www.
wmc.nl voor meer informatie.

Beeld van het CBMGD-Jeugdorkestenfestival 2010.

INLE VERING KOPIJ

T
v

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

•

redactie@klankwijzer.nl

LEZERSSERVICE
Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 50 woorden). Niet-abonnees betalen € 14,00
per advertentie (maximaal 150 woorden). Advertenties sturen naar Eddy van den Berg,
Celestraat 13, 8012 TT Zwolle of via e-mail eddyberg@euronet.nl onder vermelding van
Lezersservice.
TE KOOP GEVRAAGD
Oude of antieke pauken. Tel.: (012) 06633797; mobiel: (06) 22975372; e-mail: m.j.komst@
chello.nl.
Oude klarinetten in Albertsysteem, 13 kleppen, ook losse onderdelen zijn welkom.
nelkram@gmail.com

HOBO-ATELIER VAN DER HEIDE

Wij zijn gevestigd
op twee adressen :

verkoop, verhuur, reparatie en revisie
van uitsluitend hobo’s en hobo
accessoires.
nieuwe hobo’s vanaf €1295,00
prima hoborieten €14,00

Zuider Buiten Spaarne 150
2012 AE Haarlem

Peezeweg 9,
7722 VX Oudleusen
(gem. Dalfsen)

Tel. 023-5351727.

www.oboe.nl

E-mail: oboe@oboe.nl

MUZIKANTEN GEZOCHT
Traditioneel Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel zoekt oud-militair muzikanten (tamboers en blazers). Informatie: alblas2@planet.nl of tel.: (0182) 613119.
TE KOOP AANGEBODEN
Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer uit Garyp heeft afgelopen december nieuwe
uniformen gekregen. Daarom bieden we u onze oude, maar nog goede uniform te koop
aan. Totaal zijn er 12 dames bordeaux rode colberts; 29 heren bordeaux rode colberts; 41
bordeaux rode hesjes; 19 zwarte overhemden; 9 zwarte broeken (Wrangler); bijpassend
bordeaux rode vlinderstrikje. Foto’s staan op www.looftdenheergaryp.nl. Liefst in één
koop, maar in gedeelten behoort ook tot de mogelijkheden. Voor info: ldhg@hetnet.nl
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AG E N DA
BL A A S M U Z I E K

Zaterdag 21 mei
BEUNINGEN | SCC DE LÈGHE POLDER | 10.00 UUR

Woensdag 11 mei

Twaalfuurs non-stop muziekmarathon door leden van
muziekvereniging Kunst & Volharding Beuningen.

DEN HAAG | FREDERIKKAZERNE | 12.30 UUR

BORNE | KULTURHUS | 15.00 UUR

Lunchconcert door Marinierskapel.
Donderdag 12 mei

Festival voor jeugdorkesten door de Bornse muziekverenigingen en Muziekschool Borne. Info: jan.
geuke@kulturhusborne.nl.

BREDA | GROTE MARKT | 12.30 UUR

ENSCHEDE | HET TREFPUNT 32 | 19.30 UUR

Lunchconcert door Marinierskapel.

Voorjaarsconcert door fanfareorkest De Bazuin met
als thema Fairytail and Fantasy.

Vrijdag 13 mei

URETERP | MFC DE WIER

BORN | PIANOSCHOOL GABY DEVIES | 20.15 UUR

Gouden Spiker Festival met 3e , 4e en 5e divisie
fanfare. Info: www.goudenspikerfestival.nl.

Duo Con Brio bestaande uit Suzanne Welters (saxofoon) en Gaby Devies (piano) speelt werk van onder
andere Jean Absil en Derek Bourgeois.

Zondag 22 mei

ROTTERDAM | WTC | 12.30 UUR

AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

Lunchconcert door Marinierskapel.

Concertserie Blazen in de Beurs met Amsterdam Wind
Orchestra o.l.v. Christian Lindberg

Zaterdag 14 mei

GOES | MANHUISTUIN | 12.00 UUR

BARNEVELD | HARMONIEZAAL | 10.30 UUR

Bijeenkomst KNFM over concoursvorm lichte muziek.

Concert door Brassband Excelsior Kloetinge o.l.v. Bart
Van Neyghem.

BENNEKOM | OBK MUZIEKCENTRUM | 20.00 UUR

URETERP | MFC DE WIER

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
en OBK Bennekom.

Gouden Spiker Festival met jeugdclinic Byspikerdei.
Info: www.goudenspikerfestival.nl.

DE GOORN | KOGGEHAL

Concert door brassband Kunst naar Kracht De Goorn
met als thema Gospel. Meer info: www.bbknk.nl.

Dinsdag 24 mei

HOOGEZAND | DE KERN | 10.30 UUR

A Tribute to Michael Jackson door het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht.

Festival voor blazers en slagwerkers (solisten en ensembles). Opgave tel.: 0598-398659 / 06-25288448
of e-mail: klaas.boer@home.nl.

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Vrijdag 27 mei - zaterdag 28 mei

MARIA HOOP | CAFÉ BOSZICHT | 20.00 UUR

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Presentatie cd 50 jaar Blaaskapel De Nachsrave.

Classic Night met harmonie Euphonia Teteringen,
vocalisten en projectkoor.

Zondag 15 mei
AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

Zaterdag 28 mei

Concertserie Blazen in de Beurs met Frysk Fanfare
Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra; Noord-Hollands Jeugd
Fanfare Orkest o.l.v. Lieuwe de Jong.

BEEGDEN | ‘T LEUKE

HOENSBROEK | MUZIEKSCHOOL | 10.00 UUR

Festival voor jeugdorkesten. Organisatie harmonie
Sint Caecilia Hoensbroek. Info: l.bonne@home.nl.
TILBURG | CONCERTZAAL | 14.30 UUR

Concertserie Verrassende Ontmoetingen; The French
Connection. Harmonieorkest Sint Michaël Thorn o.l.v.
Ivan Meylemans; Harmonie Tot Onderling Genoegen
(TOG) Berlicum o.l.v. Jan-Gerrit Adema. Info: www.
verrassendeontmoetingen.nl of 013 543 22 20.
VAALS | DE OBELISK | 18.00 UUR

Viering 175-jarig bestaan harmonie Sint Caecilia
Vaals.
WANSSUM | DE ZANDHOEK | 11.00 UUR

Ochtendconcert door fanfare Concordia Wanssum,
jeugdorkest Meerlo-Wanssum, fanfare Vriendenkring
Oeffelt en harmonie Sint Jan Wanroy.

Galaconcert b.g.v. het 40-jarig bestaan van harmonie
Crescendo Beegden m.m.v. harmonie Sint Lucia
Neeritter en harmonie Sempre Unitas Sambeek.
BOEKEL | LA COMPAGNIE | 10.00 UUR

Saxofoonworkshop o.l.v. Werner Geboers. Info: www.
lemondesaxophones.com.
BREDA | SPANJAARDSGAT | 15.00 UUR

Concert door Brabants Fanfare Orkest.
GAASTMEER | WIELDYK 14 | 20.00 UUR

Jubileumconcert door de Christelijke Muziekvereniging Concordia Gaastmeer o.l.v. Gosse Reyenga met
solisten Gurbe Douwstra en Sietse Renema.
MHEER | HARMONIEZAAL | 17.00 UUR

52e concertwedstrijd van de Muziekfederatie Limburg
Zuid West met Jan Van der Roost als jury.
SCHIERMONNIKOOG

54e Muziek- en zangfestival voor koren en korpsen.

Musicalzangeres Renée van Wegberg is zaterdag 11 juni in het Parkstad Limburg Theater Heerlen
te gast bij fanfare Sint Barbara uit Brunssum tijdens het lichte muziekconcert Styles 2011.

Waterconcerten Muza aan de Maas.
Zaterdag 4 juni
EINDHOVEN | DE DOMMEL

Zondag 12 juni

2e festival Muziek op de Dommel vanaf drijvend
podium op de rivier de Dommel achter het Van Abbemuseum. Info: www.muziekopdedommel.nl.

BREDA | SPANJAARDSGAT | 14.00 UUR

Zondag 5 juni

MAASTRICHT | THEATER AAN HET VRIJTHOF | 20.15 UUR

MAASTRICHT | THEATER A/H VRIJTHOF | 20.15 UUR
Concert door harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht en Filip Jordens met als thema: Van Berlioz tot Brel:
Vive la Musique Française.
VALKENBURG AAN DE GEUL | OPENLUCHTTHEATER

19e Pinksterconcert in het teken van de opera door
de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden o.l.v.
Jan Cober met sopranen Barbara Haveman en Lieke
Smeets. Info: : www.saintececile.nl.

Concert door jeugdharmonie Les Jeunes de Sainte
Cécile Eijsden.

Maandag 13 juni

Zondag 29 mei
Dinsdag 17 mei - vrijdag 20 mei

BREDA | SPANJAARDSGAT | 14.00 UUR

Donderdag 9 juni

VALKENBURG | HOTEL VOGELZANG

Bredase Bigband Meeting.

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Studieweek Enternos van studenten hafabradirectie
conservatoria en Haag, Zwolle en Enschede.

MHEER | HARMONIEZAAL | 15.00 UUR

Concert door harmonie Amor Musae Prinsenbeek.

52e concertwedstrijd van de Muziekfederatie Limburg
Zuid West met Jan Van der Roost als jury.

Vrijdag 10 juni

Dinsdag 17 mei

musicalzangeres Renée van Wegberg en Big Band
Beeg. Kaarten via www.styles-online.nl.

Salsa in Breda m.m.v. de orkesten Porque No en de
Spaanse dansgroep Los de Málaga.

BREDA | SPANJAARDSGAT | 15.00 UUR

Concert door Nassau Harmonie Breda, vocalisten en
popband.
Vrijdag 17 juni
BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Concert door Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
Friso’ en het Deep River Quartet.

DOORN | VETERANENINSTITUUT | 13.00 UUR

Donderdag 2 juni

Lunchconcert door Marinierskapel.

ROERMOND | DE ORANJERIE | 20.00 UUR

DORDRECHT | SCHOUWBURG KUNSTMIN | 20.15 UUR

Woensdag 18 mei - zaterdag 21 mei

Gezamenlijk Concert van harmonie Sint Michaël Thorn
en de Koninklijke Harmonie van Thorn.
Vrijdag 3 juni – zaterdag 4 juni

Zaterdag 11 juni

BREDA | NIEUWE VESTE

DRACHTEN | DE LAWEI

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

Donderdag 19 mei

Festival Eurobrass. Info: www.eurobrassdrachten.eu.

DEN HELDER: TIMORPARK | 13.30 UUR
Lunchconcert door Marinierskapel.

Concert door muziekvereniging Fidelis met combo,
vocalisten, koor Catalpa Dongen en dansstudio Jump.

Workshops voor trompettisten, cornettisten en
bugelisten door Willem van der Vliet en Ruud Breuls.
Informatie: www.nieuweveste.nl.

Zaterdag 4 juni - zondag 5 juni

HEERLEN | PARKSTAD THEATER

BREDA | SPANJAARDSGAT | 20.30 UUR

MAASTRICHT | DAGSTRAND OOSTMAARLAND

Styles 2011 door fanfare Sint Barbara Brunssum met

Concert door Tilburgs Festival Orkest en Zuid-Afri-

Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine
en de Steelband van het Korps Mariniers.
Theaterconcert Magic Moments door Mnozil Brass.

GRONINGEN | DE OOSTERPOORT

Blazersfestival OnWings! Info: www.onwings.nl.

SINT GEERTRUID | HEERKUIL 1 | 20.00 UUR

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine b.g.v. het 200-jarig bestaan van schutterij Sint
Joseph Sint Geertruid.
Zaterdag 18 juni
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kaanse zangeres Nomfusi.
DINXPERLO

Jeugdorkestenfestival. Organisatie: christelijk muziekvereniging Psalm 150 Dinxperlo. Opgave en info:
jof-psalm150@hotmail.com.
NIJMEGEN | 20.00 UUR

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel en
Noviomagum Wind Orkestra.
SITTARD | STADSSCHOUWBURG | 20.00 UUR

Harmonie Sint Joseph Sittard presenteert o.l.v. Björn
Bus het 10e theaterconcert Blaosmeziek - A Meeting
with Popmusican met solisten Erica Yong en Valdo
Mennens. Kaarten via www.sintjoep.nl.
SURHUISTERVEEN | DIVERSE LOKATIES

Survento Brass Festival met entertainmentconcours
voor brassbands. Info: www.surventobrass.nl.

SHOW

Taptoe met Kunst en Genoegen Leiden, (Jong) Kamper
Trompetter Korps Kampen, Takostu Stiens, Wilhelmina
Sleeuwijk.

Zondag 19 juni
AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

Concertserie Blazen in de Beurs met Muziekvereniging
Sint Caecilia Heemskerk o.l.v. Ruud Pletting, Zaandijks
Fanfare Corps o.l.v. Ton van de Kieft .

Taptoe Kunst en Genoegen Leiden, Door Vriendschap
Sterk Katwijk, ADVENDO Sneek, Amantius Den Bosch,
Dutch Pipes and Drums Tilburg, Pasveerkorps Leeuwarden en Crescendo Opende.

Zaterdag 14 mei

ROERMOND | MARKT | 19.30 UUR

GROOTEGAST | TERREIN FROENTJES | 18.00 UUR

Taptoe met Jong Advendo Sneek, DOS Ulrum, DINDUA
Oldekerk, Showband Marum.

Taptoe Midden-Limburg met AMIGO Leiden, Van
Limburg Stirum Band Wezep, Rijnmondband Schiedam
en (Jeugd) Pasveerkorps Leeuwarden.

LOOSDUINEN | 14.00 UUR

TIEL | HET TALUUD | 14.30 UUR

Taptoe met Laurentius Voorschoten, TTH Hazerswoude-dorp, VICTORY Den Haag, VIOS Mijdrecht, METRO
Scheveningen.

Taptoe met Advendo Sneek, Maastrichtse Verkennersband, Red Hackle Pipe Band Antwerpen, Floraband
Rijnsburg en METRO Scheveningen.

ZWOLLE | SPORTHAL LANDSTEDE | 14.30 UUR

VLISSINGEN | SPORTPARK IRISLAAN

Taptoe met Showband Putten, Mr. H.M. van der Zandt
Velp (Gld), Excelsior Putten, Jubal Zwolle.

Taptoe met Kamper Trompetter Korps Kampen, La
Vaillante Saint-Quentin, Lowland Brigade Pipeband
Zwolle, Jubal Zwolle, DAP Apeldoorn, Van Limburg
Stirum Band Wezep.

NK Show Jeugd

SLIEDRECHT | BONKELAARPLEIN | 20.00 UUR

VLISSINGEN | SPORTPARK IRISLAAN | 19.45 UUR

Taptoe met Wilhelmina Sleeuwijk, (Jong) Wilhelmus Sliedrecht, Jong Holland Zwijndrecht, Juliana
“s-Gravendeel.

Zondag 15 mei

Zondag 5 juni

Jong ADVENDO Sneek en Excelsior Groningen.

HOOGELOON | CENTRUM | 14.30 UUR

EMPEL | POTTENBAKKER | 14.30 UUR

WORKUM | SPORTHAL DE ROLPEAL

Taptoe met EXEMPEL Empel, St. Joris Hoogeloon,
Jachthoorn- en trompetterkorps Gemert, La Vaillante
Saint-Quentin, Pasveerkorps Leeuwarden, Cornu
Copiae Waalwijk.

Taptoe met EXEMPEL Empel, March- en Showband
Rheden, Cornu Copiae Waalwijk en Rijnmondband
Schiedam.

In- en outdoorconcours majorettegroepen CBMF.

Taptoe Zeeland met Juliana Amersfoort, Crescendo
Opende, Adest Musica Sassenheim, Juliana Middelburg

ZAANDAM | CHOCOLADEFABRIEK | 22.00 UUR

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke Marine
met als solist Eric Vloeimans.

‘s-Gravendeel.
‘s-HERTOGENBOSCH | CENTRUM/DE VLIERT | 13.30 UUR

MUSSELKANAAL | WILLEM DIEMERPLEIN | 11.00 UUR

Middagshow met Mercurius Assen, Amicitia Musselkanaal, DINDUA Oldekerk, KDO Groessen.
PUTTEN | FONTANUSPLEIN

VRIES | SPORTVELD VAKO

Zaterdag 21 mei

(Taptoe-agenda i.s.m.Taptoes.nl en SCVK.nl)

ZUNDERT | SPORTHAL ONDER DE MAST

Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisatie Brabantse Bond.

A LG E M E E N

BREDA | SPANJAARDSGAT | 15.00 UUR

MIERLO | 20.00 UUR

Popera m.m.v. de Bredase Opera, Baronie Muziek Theater, popkoor BSUR, symfonieorkest Sinfonietta Breda,
sopraan Waldin Roes en bas/bariton Ton de Kort.

Taptoe met Adest Musica Sassenheim, (Jong) Wilhelmina Sleeuwijk en O&V Nuenen.

Vrijdag 10 juni

Zaterdag 21 mei

DEN HAM | SPORTPARKD DE ROHORST | 20.00 UUR

KAMPEN | STADSPARK | 11.00 UUR

NOORDWIJKERHOUT | DE BOEKHORST | 20.15 UUR

Taptoe met JulianaAmersfoort, Door Vriendschap
Sterk Katwijk, Douaneharmonie Nederland, Floraband
Rijnsburg.

Muziekspektakel b.g.v. 40-jarig bestaan Combinatie
van Kamper Muziek- en Trompetterkorpsen (CKMT).
Meer informatie: www.ckmt.nl

DEN HAAG

Festival Classique met klarinetdag ‘klarinet: vét’.
Informatie: workshop@festivalclassique.nl.
VALKENBURG AAN DE GEUL | OPENLUCHTTHEATER |
16.00 UUR

Limburg Open Air Proms met fanfares Sint Cornelius
Borgharen en Sint Martinus Itteren, harmonie Sint
Agnes Bunde, mannenkoor Sint Gregorius Borgharen,
popkoor Get Real Bunde, Wilfred Sassen (viool), Geralt
van Gemert (zang) en Maurice Monfrance (zang).
Zaterdag 14 mei

Taptoe met Advendo Sneek, Sainte Jeanne d’Arc
Noordwijkerhout, Floraband Rijnsburg en Euroband
Rotterdam.

Zaterdag 11 juni

Jeugdtaptoe met Jeugd Rijnmondband Schiedam,
Jeugd METRO Scheveningen, (Jong) Euroband Rotterdam, Jong Laurentius Voorschoten, Junioren Jong
Holland Zwijndrecht, Jong Excelsior Delft, The Music
and Show Kids Rotterdam.

GEERTRUIDENBERG | 18.30 UUR

Zondag 22 mei
KAATSHEUVEL | SPORTHAL DE WERFT

Drumbands in Concert met deelname van drumband
fanfare Sint Hubertus Hoensbroek o.l.v. Patrick
Schmeits, drumband harmonie Les Amis Réunis
Nieuwstadt o.l.v. Jos Florakx, drumband harmonie Sint
Caecilia Hoensbroek o.l.v. Frank Marx en drumband
harmonie Sint Caecilia Geulle o.l.v. Norbert Nieskens.

Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisatie Brabantse Bond.

Festival voor blazers en slagwerkers (solisten en
ensembles). Opgave tel.: 0598-398659 / 06-25288448
of e-mail: klaas.boer@home.nl

S L AG W E R K

Taptoe met Arnhem Band van Scouting Nederland,
De Bazuin Leerdam, Oranje Garde Klundert, TTH
Hazerswoude-dorp, Sint Joris Hoogeloon en Juliana
‘s-Gravendeel.
LIENDEN | MARKTPLEIN | 19.30 UUR

HOENSBROEK | MUZIEKSCHOOL | 19.00 UUR

HOOGEZAND | DE KERN | 10.30 UUR

ROERMOND | CENTRUM VOOR DE KUNSTEN

ROTTERDAM | SPORTHAL ASTERLO | 13.00 UUR

Pinkstertaptoe met Mr. H.M. van der Zandt Velp, Amicitia Lienden, Ferry Stars Culemborg, Luctor et Emergo
Lienden, Kunst en Vriendschap Maurik en OBK Rhenen.

IVM-dag voor blokfluiters die voor een instrumentkeuze staan. Inlichtingen: heijmans@ckroermond.nl
Zondag 22 mei
BREDA | SPANJAARDSGAT | 13.00 UUR

Opening 1e Spanjaardsgat Festival m.m.v. Centrum
voor Kunsten Nieuwe Veste met koperkwintet,
slagwerk, strijkorkest, kinderkoren, hoornensemble,
street- en breakdance, theateracts en bigband.
Zaterdag 4 juni

Zaterdag 18 juni

LOKATIE NOG NIET BEKEND

Vrijdag 27 mei

BEMMEL | GAZON DE KINKELENBURG | 20.00 UUR

Algemene ledenvergadering LBM.

ZWOLLE | 19.30 UUR

Taptoe met ESKA Bemmel, EXEMPEL Empel, Jong
Euroband Rotterdam en Euroband Rotterdam.

Taptoe bij wandelvierdaagse met Jong Kamper
Trompetter KorpsKampen (Jong) Jubal Zwolle en Van
Limburg Stirum Band Wezep.

DELFT | MARKT | 13.30 UUR

Zaterdag 28 mei

Jeugdtaptoe met de jeugd en junioren van Rijnmondband Schiedam, Adest Musica, Jong Holland Zwijndrecht, Victory Den Haag en Jong Excelsior Delft.

AMERSFOORT | 14.30 UUR

HAZERSWOUDE | VV HAZERSWOUDSE BOYS | 19.30 UUR

Jeugdtaptoe met Bernhard Amersfoort en Juliana
Amersfoort.

Taptoe met Adest Musica Sassenheim, TTH Hazerswoude, Door Vriendschap Sterk Katwijk, Kunst Na
Arbeid Koudekerk a/d Rijn, AMIGO Leiden en Juliana

BEDUM | SPORTHAL DE BEEMDEN | 09.00 UUR

Zondag 15 mei

Majorettewedstrijd GBMGD.

BANHOLT | MOLENWEG 14 | 13.00 UUR

ELST (GLD) | EUROPAPLEIN | 20.00 UUR

Klaroenkorps Amicitia Banholt presenteert het festival
Sound of Nature met een streetparde, shows en concerten van korpsen met natuurtooninstrumenten.

Taptoe met Advendo Sneek, trommel-, toeter- en
sjoklup Lutkewierum, Jeugd Irene Ede, Prins WillemAlexander Elst (Gld), Sint Sebastianus Gendt.

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

V

ermeldingen voor de agendarubriek: de 20ste van iedere maand
voor plaatsing in de daarop volgende
maand. redactie@klankwijzer.nl

•

KAATSHEUVEL | PRINS MAURITSPLEIN | 20.00 UUR

Zaterdag 28 mei
HATTEM | SPORTHAL DE MARKE

Podiumconcours slagwerkensembles van de CBOW.

Eftelingtaptoe met Kunst en Genoegen Leiden, Door
Vriendschap Sterk Katwijk, EXEMPEL Empel, Antonius
Heerlen en Takostu Stiens.
ZEVENAAR | CENTRUM | 20.00 UUR

Zaterdag 11 juni
HARDENBERG | DE VOORVEGHTER

Avondvullend slagwerkconcert Live is a rollercoaster
door SDG Ommen.
Zaterdag 18 juni

Muziekshow met (Jeugd) Irene Ede, Cornu Copiae
Waalwijk en Hr. v.d. Zandt Velp.
Vrijdag 3 juni
HOUTHEM | CHÁTEAU SINT GERLACH |19.00 UUR

Taptoe met diverse mars- en showkorpsen. Organisatie: schutterij Sint Martinus Houthem.

WORKUM | SPORTHAL DE ROLPEAL

In- en outdoorconcours drumbands.
Organisatie CBMF.

Zaterdag 4 juni
HATTEM | CENTRUM | 20.00 UUR

Het Orkest van de Luchtmacht is op 24 mei met A Tribute to Michael Jackson in Breda. foto FV
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www.weersel.nl

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

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

ZINNER
handcrafted mouthpieces

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

www.muziekcentralehanssen.com
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