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Koningin Máxima te gast bij Sophia’s
Hoog bezoek voor de Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand. Koningin 
Máxima woonde het galaconcert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het 
harmonieorkest bij. Behalve het grote harmonieorkest en de slagwerkgroep, lieten ook de 
vijftig leden van het opleidingsorkest zien hoeveel plezier ze beleven aan samen muziek 
maken. Het jubileumconcert werd gehouden in het Efteling Theater in Kaatsheuvel.

Zomerpauze voor Klankwijzer
In de zomer- en vakantiemaanden juli en augustus verschijnt Klankwijzer 
niet. De septemberuitgave wordt op 2 september bij de abonnees bezorgd. 
Aankondigingen van activiteiten tussen 5 september en 12 
oktober dienen voor 11 augustus binnen te zijn. U mag ook 
een foto meesturen (plaatsing afhankelijk van de kwaliteit en de beschikbare 
ruimte). Flyers, posters en affiches worden niet als illustratie bij redactionele 
artikelen geplaatst (wel als advertentie). Deze deadline geldt voor korte 
aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, 
themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere 
activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg 
mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redac-
tionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl. 

Tamboer-maîtres in Ahoy
Het stichtingsbestuur van de Nationale Taptoe en de tamboer-maîtres van de 
Nederlandse krijgsmacht houden rond de Nationale Taptoe in Rotterdam enkele 
tamboer-maîtredagen. Zaterdag 20 september besteden Nederlandse militaire tam-
boer-maîtres tijdens clinics op de Van Ghent-kazerne in Rotterdam aandacht aan 
exercitie, stoktekens en muzikale eerbewijzen tijdens plechtigheden en informatie 
over het uitvoeren van signaal taptoe, last post, dodenmars et cetera. Zaterdag 27 
september verzorgt één van de deelnemende buitenlandse militaire drummajors 
aan de Nationale Taptoe een clinic in de arena van Ahoy Rotterdam. Aansluitend 
wordt de taptoe bezocht en is er een rondleiding achter de schermen. Het evene-
ment wordt georganiseerd om de band tussen de militaire orkesten en de mars- en 
showorkesten in Nederland te versterken. Informatie: info@nationaletaptoe.nl.

Partners ONFK verlengen contract  
Van der Glas, speciaalzaak voor blaas- en slaginstrumenten, en slagwerkproducent 
Majestic hebben hun sponsorovereenkomst met Stichting Frysk Fanfare Festival 
verlengd. De stichting organiseert jaarlijks de Open Nederlandse Fanfare Kampioen-
schappen. Van der Glas en Majestic leveren ieder jaar het groot slagwerk voor het 
ONFK. De aflopende meerjarige overeenkomst werd met drie jaar verlengd. 

Limburger leidt LBO op cd
Het Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO) heeft de cd Transitions uitge-
bracht. De titel verwijst niet alleen naar het gelijknamige werk van Henk Badings, 
maar ook naar de veranderingen binnen het orkest. Zo droeg Isabelle Ruf-Weber 
de artistieke leiding na tien jaar over aan de Limburgse dirigent Björn Bus. Behalve 
het titelwerk Transitions bevat de cd verder Rienzi (Richard Wagner, arr. Douglas Mc-
Lain), Vasa (José Suñer Oriola), Terra Australis (Thorsten Wollmann), Cap Kennedy 
(Serge Lancen) en Times Square On the Town (Leonard Bernstein, arr. Björn Bus). 
Informatie: www.landesblasorchester.de.

Marinierskapel speelt Koning 
van Oranje voor goed doel
De Marinierskapel der Koninklijke Marine heeft samen met een groot gemengd koor 
en de solisten Tania Kross, Bill van Dijk en Remko Harms het lied Koning van Oranje 
opgenomen. Het nummer is een cadeau aan het Oranje Fonds om de mooie en 
positieve elementen van Nederland te benadrukken en om weerklank te bieden aan 
negatieve geluiden in de samenleving. Rond het lied is een professionele videoclip 
gemaakt met typisch Nederlandse beelden. Koning van Oranje is te downloaden via 
www.hetoranjeinitiatief.nl. De opbrengst is voor het Oranje Fonds. 
Foto Bart Nijs - Mediacentrum Defensie

KORT NIEUWS

4



Lelijke eendje
Een jaar of 25 geleden zag de positie van het 
slagwerk er binnen de muziekwereld heel anders 
uit. Slagwerk was een beetje het lelijke eendje van 
de muziek. Drumbands liepen voor het orkest uit 
om te spelen als de blazers op adem moesten ko-
men. Bij voorkeur op plekken waar weinig publiek 
langs de kant van de optochtroute stond. Muzikant 
was je als je een blaas-, snaar-, of toetseninstru-
ment bespeelde. Als je trommelde, was je een 
tamboer. Slagwerkgroepen stonden niet onder 
leiding van een dirigent, maar van een instructeur. 
In de repetitielokalen was de slagwerker regelma-
tig onderwerp van spot. “Als het als blazer niet lukt, 
kun je nog altijd gaan trommelen.”

Maar in korte tijd is dat beeld drastisch bijgesteld. 
De trommel is weliswaar het oudste muziekin-
strument, maar qua ontwikkeling beschikt de 
slagwerkwereld over het meest eigentijdse instru-
mentarium. Door de grote verscheidenheid aan 
instrumenten is slagwerk het meest veelzijdige 
specialisme in de muzieksector. Door die veelzij-
digheid is het een van de moeilijkste onderdelen 
van het muziekvak. Het eind van die evolutie is 
nog lang niet in zicht. De mogelijkheden van de 
elektronica en andere moderne technieken bie-
den weer nieuwe uitdagingen. Slagwerkers lopen 
nog steeds voor de blazers uit. Maar nu als het 
gaat om innovatieve en creatieve ontwikkelingen. 

Alleszins redenen genoeg om slagwerk eens in 
de schijnwerpers te zetten. In deze uitgave van 
Klankwijzer besteden we extra aandacht aan slag-
werkmuziek. Diverse bijzondere slagwerkprojecten 
van jonge creatieve slagwerkers passeren de 
revue. We hebben een interview met Marcel Falize 
die als slagwerker aan de zijde van André Rieu de 
wereld rondreist. Ook kijken we terug op de eerste 
Open Nederlandse Slagwerkkampioenschappen. 
En we openen met de ingrijpende herstructure-
ringsplannen waarmee de kersverse doelgroep 
Show Mars en Percussie (SMP) de belevingswaar-
de van de slagwerkconcoursen wil verhogen.

Deze slagwerkspecial is meteen ook de laatste 
uitgave voor de zomerstop. Het team van Klank-
wijzer neemt de voet even van het gaspedaal om 
nieuwe inspiratie te putten. Begin september zijn 
we weer bij u terug. Via redactie@klankwijzer.nl 
blijven we ook in de vakantie graag op de hoogte 
van uw activiteiten. 

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Bijscholing voor docenten
De Gelderse kunst- en cultuurinstellingen KCG  en Edu-Art houden deze maand in het kader van het pro-
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit gratis toegankelijke bijscholingswerkplaatsen voor muziekdocenten. 
De lesstof is vooral gericht op het bekwamen van instrumentale muziekdocenten in het werken met groepen, 
met name in het basisonderwijs. De afgelopen jaren is er door verschillende initiatieven op dit gebied een 
nieuw werkterrein ontstaan dat de mogelijkheid biedt om aan kleine groepen onder schooltijd AMV te geven 
met gebruikmaking van een muziekinstrument. De opleidingen van muziekdocenten zijn meer gericht op 
individueel onderwijs. De werkplaatsen worden gehouden op vrijdag 6 juni in De Lindenberg in Nijmegen en 
vrijdag 20 juni in De Schuure in Eerbeek.

Vlamo Showwedstrijden
Vlamo (de Vlaamse amateurmuziekorganisatie) houdt zondag 19 oktober in De Schelp in Wevelgem 
wedstrijden voor showkorpsen. Deelnemers kunnen hun show op basis van het One World System laten 
beoordelen door een internationale jury. Ook Nederlandse korpsen zijn welkom. Inschrijving staat open tot 5 
september via de website www.vlamo.be.

Radio 4-actie levert 1723 instrumenten op
Door de actie Radio 4 Klassiek Geeft krijgen 1723 instrumenten een tweede leven. De klassieke zender 
riep luisteraars op om oude en verstofte instrumenten beschikbaar te stellen voor het Instrumentendepot 
Leerorkest. De instrumenten worden opgeknapt en ingezet om kinderen kennis te laten maken met een 
muziekinstrument. Koningin Máxima gaf het startschot voor de actie. In een interview op Radio 4 wees ze op 
het belang van muziek voor kinderen. Tijdens de bijna twee weken durende actie werden uit alle delen van 
het land blaas-, slagwerk- en snaarinstrumenten voor het goede doel ingezameld.

SAX14 viert saxofoonfeest in Amsterdam
International Saxophone Festival Amsterdam, SAX14, viert van 20 tot en met 23 november de geboortedag 
van Adolphe Sax 200 jaar geleden. Internationale coryfeeën zoals Paquito d’Rivera, James Carter, Candy 
Dulfer, Vincent David, Ties Mellema, Johan van der Linden, Claude Delangle en Arno Bornkamp (initiator en 
artistiek leider van SAX14) treden op in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, het Bimhuis en het Conservatorium van 
Amsterdam. Special guest is de Amerikaanse Branford Marsalis. Het vierdaagse festival brengt meer dan 50 
concerten, workshops, masterclasses, een festivalmarkt, Sax Expo, Sax Cinema en clinics. Zelf meedoen kan 
ook. Bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse warming-up of speel mee in het Mega Sax Orkest. Ga voor meer info, 
het volledige festivalprogramma en kaartverkoop naar www.saxfestival.com.
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Les van Justin Timberlake-trompettist 
Een bijzondere muziekles voor de jeugdleden van harmonie Sint Michaël van Thorn. De Ameri-
kaanse trompettist Dontae Winslow belichtte tijdens een band class niet alleen muzikale aspec-
ten, maar gaf de Thorner jeugd terloops een paar wijze levenslessen mee. “In tijden dat ik me niet 
zo happy voelde, vond ik in muziek altijd weer kracht.” Winslow is ervaringsdeskundige. Hij groeide 
op in een wereld vol geweld en drugs. Zijn vader heef hij nooit gekend. Zijn moeder werd voor zijn 
ogen verkracht en overleed aan aids. Hij knokte zich via de muziek uit de ellende. Inmiddels trekt 
de trompettist met de rode klankbeker aan de zijde van coryfeeën zoals Justin Timberlake, Jill 
Scott en Dr. Dré over de wereld. Overal waar hij komt geeft hij les aan kinderen. Met twee verschil-
lende schoenen aan zijn voeten en op zijn T-shirt de tekst Music Motivating Minds. 

Kessels Passier Museum 
ontvangt 500ste instrument
Het Kessels Passier Museum, onderdeel van het Erfgoed Depot in Riel, heeft het 500ste instru-
ment in zijn collectie opgenomen. Tilburger Frans van den Bosch bood zijn in 1974 gekochte 
trombone aan het museum aan. Van den Bosch speelde met het instrument bij Drumfanfare 
Prins Willem-Alexander. De muziekcollectie van het museum is verder uitgebreid met geluids-
dragers zoals muziek- en speeldozen, radio’s, televisies, bandrecorders en andere muziek 
gerelateerde afspeelapparatuur. Informatie: www.kesselspassiermuseum.nl.

Dwarsfluitkamp in Bladel
Van 20 tot en met 27 
juli wordt in Bladel een 
dwarsfluitkamp gehouden. 
Tijdens deze muzikale va-
kantieweek voor fluitisten 
tussen 9 en 18 jaar wordt 
muziek maken afgewis-
seld met bosspellen en 
avondactiviteiten. De jonge 
professionele fluitisten 
Wenny Roeffen en Rogier 
de Pijper besteden tijdens 
groepslessen aandacht 
aan thema’s zoals 
ademhaling, houding en 
moderne technieken. Daar-
naast krijgen de deelnemers dramales, wordt samen gespeeld met een koor en een fluitorkest 
gevormd dat optredens verzorgt in de Efteling. Op de laatste dag is er een concert voor alle 
belangstellenden. Informatie: www.dwarsfluitkamp.nl. 

De eerste stappen
De eerste maanden van de KNMO waren vooral maanden van 
veel vergaderingen met diverse partijen die een belang hebben 
bij de aanwezigheid van één nationale bond. Fondsen werden 
bezocht en zijn onverminderd enthousiast, overheden zijn bijge-
praat en weten inmiddels de weg te vinden naar de KNMO. 

Ondertussen is er hard gewerkt aan de structuur van de KNMO 
met bonden en doelgroepen en we zijn blij dat we ook binnen 
de majorette- en twirlingsector een oplossing hebben gevonden 
in het belang van deze verenigingen. 

Een van de belangrijke taken van de KNMO is het vertegenwoor-
digen van de belangen van de verenigingen op nationaal niveau 
en aandacht vragen voor de positie van onze leden. Begin dit 
jaar waren we betrokken bij het advies van de Raad voor Cultuur 
over cultuurparticipatie. Helaas was het advies veelomvattend en 
weinig concreet, het gaf in ieder geval weinig vertrouwen dat de 
minister ook daadwerkelijk het sociaal maatschappelijke belang 
van de verenigingen (meer) zou gaan inzien, inzetten en mede 
ondersteunen. 

Het advies van de Raad voor Cultuur was mede op verzoek van 
de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) tot stand gekomen. 
De gebruikelijke route is dat na het verschijnen van een dergelijk 
advies de commissie Cultuur en Sport van de VNG ook haar 
bevindingen doorstuurt aan de minister zodat deze betrokken 
kunnen worden in de beleidsvoornemens van de minister. De 
gesprekken tussen de KNMO en VNG zijn positief verlopen, zo 
positief dat het advies van de VNG aan de minister duidelijk 
aandacht vraagt voor de versterking van onze verenigingen op 
zowel landelijk als provinciaal niveau. 

Een stap in de goede richting maar we zijn er nog lang niet. 
In de zomer zal het dagelijks bestuur in samenspraak met het 
algemeen bestuur haar strategisch beleidsplan afronden. Via 
vier strategische hoofdlij-
nen (amateurkunst in de 
samenleving/muziekeducatie 
en participatie/innovatie/
synergie) zal de KNMO haar 
activiteiten verder uitbouwen 
om vanuit deze positie onze 
leden verder te versterken en 
ondersteunen.

Bart van Meijl
voorzitter KNMO
bart@expatax.nl
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Stadion WMC minder in trek 
Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade kijkt 
tevreden terug op het afgelopen WMC. De 17e 
editie trok in de zomer van 2013 bijna 16.500 
deelnemers en rond 310.000 bezoekers. De 
221 deelnemende bands en orkesten waren 
afkomstig uit dertig landen en vier continen-
ten. Het jeugdproject WMC Young Generation 
bracht 600 jonge muzikanten uit Zuid-Amerika, 
Europa en Azië samen. De concertcyclus met vijf 
uitverkochte concerten trok 10.000 bezoekers. 
Gebruikers waardeerden het WMC met een 7,9. 
Tegenvallend waren de bezoekersaantallen in 
het stadion: 41.000 in plaats van de verwachte 
70.000. Daarbij moet wel worden aangetekend 
dat de beraamde cijfers berekend waren op vier 
weekenden. Dat werden er uiteindelijk drie. De 
concertwedstrijden en de concertcyclus daaren-
tegen werden  goed bezocht.

NK voor slagwerksolisten in 
D’n Durpsherd in Berlicum
Solisten en ensembles van drumbands, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen strijden zaterdag 
28 juni in D’n Durpsherd in Berlicum in zes divisies en tien secties om de kampioenstitels van de 
KNMO. Aan de start komen circa honderd deelnemers die het afgelopen jaar op een bondswed-
strijd tenminste 85 punten hebben behaald. Achter de jurytafel zitten Andre Willems, Maarten 
Rongen, Ruud Böhmer en Rob Janssen. Voor de organisatie tekent de doelgroep SMP met mede-
werking van Harmonie TOG Berlicum.

NBTA en KNMO gaan samen verder
In overleg met de kerngroep NBTA heeft het algemeen bestuur van de KNMO overeenstem-
ming bereikt om in het belang van haar verenigingen samen verder te gaan. De NBTA zal in 
haar huidige vorm als autonome kerngroep binnen de doelgroep Majorette/Twirling gaan 
opereren. Daarmee wordt het mogelijk dat de NBTA haar activiteiten kan voortzetten zoals te 
doen gebruikelijk en haar doelstellingen en het reeds ingezette beleid verder kan ontwikkelen. 
De komende periode wordt gebruikt voor nadere afstemming tussen de beide kerngroepen 
NBTA en Majorette binnen de doelgroep Majorette & Twirling. Uitgangspunt is dat beide 
kerngroepen hun eigen achterban blijven bedienen. Waarmee de verenigingen een keuze 
hebben. De doelgroep Majorette/Twirling zal worden geleid door een onafhankelijk voorzitter 
die daarbij nauw samenwerkt met de beide kernteams. 
Door samen te werken waar het kan is het mogelijk maximale synergie te bereiken binnen de 
sector met respect voor elkaars tradities en achtergronden.

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

Werken van Rob Goorhuis 
op WASBE-Festival
De Nederlandse componist Rob Goorhuis is van 7 tot 14 juli in het 
Hongaarse Debrecen een van de centrale componisten tijdens  de 
eerste WASBE Regional Conference Eastern Europe. Het Sinfonisches 
Blasorchester Bern brengt op 10 juli in de Bartók Concert Hall zijn 
compositie Guggisberg Fantasie in première. Het werk werd speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven en kwam tot stand dankzij een 
bijdrage van Musidesk Arnhem. De compositie The Land of the 
Cornflower werd geschreven voor het Tallin Music School Wind 
Orchestra uit Estland en zal door dit ensemble onder leiding van de 
Nederlandse dirigent Bert Langeler ten gehore worden gebracht op 
12 juli. Tijdens het slotconcert  op 14 juli brengt het Nationaal Jeugd 
Fanfare Orkest onder leiding van Danny Oosterman The Seven Divine 
Properties tot klinken. Solist op euphonium is Rodin Rosendahl.

3 Landen Kampioenschap 
voor tamboer-majoors 
Zaterdag 30 augustus organiseert de Nederlandse Bond voor 
Tamboer-Majoors (NBvTM) in Kerkrade het 3 Landen Kampioenschap 
voor tamboer-majoors. De jury bestaande uit Pim Janssen, Jan 
Hoomans en Geert Vanmaeckelberghe beoordeelt de kandidaten 
op de uitvoering van diverse stokbevelen. In de afdeling show 
wordt tevens flourishing met de mace (draaien en gooien met de 
tamboer-maîtrestok) beoordeeld. In de afdeling parade tellen vooral 
onderdelen zoals stijl, uitstraling en stokvaardigheid mee. Plaats 
van handeling is het Cruyff Court aan de Pricksteenweg in Kerkrade. 
Inschrijven voor 1 augustus via www.nbvtm.nl.

Amstel Music Award voor 
Henrie Adams en Buñol
Dirigent Henrie Adams en het orkest Sociedad Musical La Artística 
Buñol (Spanje) zijn de winnaars van de Amstel Music Award 2014. De 
uitreiking vindt plaats op zaterdag 16 augustus tijdens het jaarlijkse 
Mano a Mano-concert in Auditorio San Luis in Buñol. Deze feestelijke 
gebeurtenis valt samen met het 25-jarig dirigentenjubileum van de 
Limburgse musicus bij La Artística. De jury roemt Adams en zijn orkest 
om hun baanbrekende werk voor de symfonische blaasmuziek, het-
geen geresulteerd heeft in talloze wereldpremières, radio-uitzendin-
gen en cd-opnames. De aan de award verbonden geldprijs van 5000 
euro wordt besteed aan een compositieopdracht voor de Zwitserse 
componist Thomas Trachsel. Zijn Vierde Symfonie beleeft tijdens het 
concert op 16 augustus haar wereldpremière. Voorafgaande aan het 
concert ontvangt Adams een door de Nederlandse kunstenaar Theo 
van der Hoeven gemaakt kunstwerk Chapeau. Componist en dirigent 
Johan de Meij richtte in 2007 bij zijn dertigjarig jubileum als musicus 
de Stichting The Amstel Music Award op om een waarderingsprijs ter 
beschikking te stellen voor een musicus of instelling die zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor het hedendaagse muziekleven. Voormalige 
winnaars zijn het New Trombone Collective en dirigent Heinz Friesen.
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Een ding is zeker: de doelgroep SMP is geens-
zins van plan om de komende jaren alleen op de 
winkel te passen. Muzikanten van slagwerken-
sembles, showbands, drumbands en tamboer-
korpsen kunnen hun borst alvast nat maken. 
En niet alleen muzikanten, ook dirigenten, 
instructeurs, componisten en juryleden zullen 
de knop moeten omzetten. De hele structuur 
van de sector gaat flink door de wasstraat. Geen 

reglementaire lapmiddeltjes zoals in het verle-
den. Maar een compleet andere opzet, gebaseerd 
op een geheel andere benaderingswijze die past 
bij deze tijd. Met beleving, emotie en passie als 
speerpunten. “Tijdens de eerste bijeenkomst van 
de commissie SMP is de aanzet gegeven voor de 
invoering van de beoordelingsmethodiek One 
World System”, maakt Cees Beerens bekend. “De 
bedoeling is dat we dit gaan toepassen bij zowel 

mars-, show- als podiumwedstrijden.” SMP laat 
er geen gras over groeien. Al meteen zijn diverse 
werkgroepen in het leven geroepen om de invoe-
ring van de nieuwe beoordelingsmethodiek voor 
te bereiden. Zo is een werkgroep geformeerd 
om de opzet van de Nederlandse kampioens-
wedstrijden onder de loep te nemen. Ook zijn 
werkgroepen in het leven geroepen om de regle-
menten en de repertoria te bekijken. “Want”, legt 

Invoering van het One World System, het deels schrappen van het repertorium, marswedstrijden 

op een stratencircuit en het vervallen van de sectie-indeling. Zomaar een greep uit de idee-

en die tijdens de kick-off van de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) voorbij flitsten. De 

doelgroepen ontwikkelen het inhoudelijk beleid waar u als muzikant straks achter de lessenaar 

direct mee te maken krijgt. Klankwijzer peilt aan de hand van interviews met de doelgroepvoor-

zitters de toekomstplannen. In deze eerste aflevering een gesprek met Cees Beerens, voorzitter 

van de doelgroep SMP.

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

‘ Beleving en 
emotie  
moeten  
een grotere  
rol spelen’

SMP-voorzitter Cees Beerens: “Het 

One World System speelt meer in 

op emotie en beleving.”

SHOW MARS PERCUSSIE INTERVIEW
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Beerens uit, “als je overgaat tot invoering van het 
One World System moet alles op de schop.”

De reglementering binnen de slagwerkwereld 
staat al enige tijd ter discussie. De huidige regels 
werken vaak verlammend. Bieden te weinig 
ruimte voor creativiteit. Dat moet veranderen, 
stelt de doelgroep. Het One World System wordt 
gezien als de toverformule om meer leven in de 
brouwerij te brengen. Bij deze beoordelingssys-
tematiek staan drie kernvragen centraal: ‘wat 
hoor ik’ (muziek), ‘wat zie ik’ (visueel) en ‘wat 
doet het met me’ (totaal effect)? De methode 
is enkele jaren geleden ontstaan om show- en 
marchingbands van twee organisaties met 
verschillende reglementen (WAMSB en WMC) 
met elkaar onder dezelfde normen te kunnen be-
oordelen. De huidige jurysystemen zijn er vooral 
op gericht om foutjes te bestraffen en deel-
nemers met elkaar te vergelijken. Bij het One 
World System worden veel meer de uitgevoerde 
elementen gewaardeerd en concourskandidaten 
op basis van hun eigen prestatie beoordeeld. 
Beerens: “Bij het One World System is de directe 
invloed van de vereniging of dirigent groter. 
Het brengt een concoursoptreden dichter bij 
de eigen perceptie. Het is niet gebaseerd op het 
afstraffen van fouten, maar op het waarderen van 
wat je laat zien. Het speelt meer in op emotie en 
beleving. Deze aanpak past beter bij de bele-
vingswereld van muzikanten en publiek.” De 
benaderingswijze van het One World System 
maakt het mogelijk om muziekgezelschappen 
uit verschillende disciplines en met verschil-
lende bezettingen op basis van dezelfde criteria 
ieder op hun eigen merites te beoordelen. Je 
kunt er bij wijze van spreken een doedelzak en 
een viool onder dezelfde maatstaven mee tegen 
het licht houden. Dat betekent dus ook dat de 
sectie-indeling kan verdwijnen. Beerens: “Een 
goed jurylid moet alle disciplines op hun waarde 
kunnen beoordelen. De vraag ‘wat doet het mij?’ 
is daarbij een belangrijk criterium.” 

Gelijktijdig met de invoering van het One Word 
System wil de doelgroep SMP zich ook buigen 
over de vraag of het nog langer zinvol is om een 
repertorium van verplichte werken in stand te 
houden. Eveneens al jaren een heet hangijzer in 
de slagwerkwereld. Wat Beerens betreft mag de 
lijst grotendeels geschrapt worden. “Een reper-
toire kan interessant zijn voor korpsen die graag 
houvast zoeken bij gekeurde stukken. Maar een 
lijst met verplichte werken beperkt dirigenten en 
orkesten in hun vrijheid. Ik ben ervan overtuigd 
dat dirigenten capabel genoeg zijn om de reper-

toirekeuze zelf te maken. Hij kent de identiteit 
van een korps of ensemble en is in staat een werk 
te kiezen of te componeren dat op het lijf van 
de vereniging geschreven is.” Het inzenden van 
composities ter goedkeuring zou in dat geval 

eveneens achterwege kunnen blijven. Korpsen 
zijn er zelf verantwoordelijk voor om muziek 
te kiezen die past bij hun niveau. Beerens: “Als 
bond zijn we medeverantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking. Het moet natuurlijk niet zo 

zijn dat door het loslaten van het repertorium 
alleen nog maar voor populaire muziek wordt 
gekozen. Maar dat is ter beoordeling van de jury. 
Die zal uiteindelijk bepalen of het gespeelde 
werk voldoet aan het niveau van de divisie waar-

in het korps uitkomt. De diri-
gent of de vereniging draagt 
daar de verantwoordelijkheid 
voor. Voor korpsen die die 
kennis niet in huis hebben, 
zou je wellicht een beperkt 
repertorium met voldoende 
uitdagende stukken kunnen 
handhaven.” 

Beerens vindt het vooral 
belangrijk dat een dirigent 
nog tot op het laatste moment 
een concourswerk naar eigen 
inzicht kan aanpassen. “In de 
huidige situatie wordt een 
korps beoordeeld op hoe het 

een bestaand werk speelt. Maar je kunt niet laten 
horen wat er in je orkest zit. Ook op kwalitatieve 
ontwikkelingen binnen het korps in de aanloop 
naar een concours kun je als dirigent niet meer 
inspelen. Door de keuze van het programma 

Marswedstrijden terug naar de straat: toekomstmuziek? 

‘ Als je overgaat tot  
invoering van het  
One World System  
moet alles op  
de schop’
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volledig vrij te laten, kan dat wel. De essentie is 
dat korpsen de mogelijkheid moeten hebben 
om te laten zien en horen wat ze op het moment 
van het concoursoptreden in huis hebben. Een 
dirigent moet daarom tot op het laatste moment 
nog de mogelijkheid hebben om aanpassingen 
te doen.”
Als het aan Beerens ligt, gaat ook het promotie- 
en degradatiesysteem op de helling. Orkesten 
en korpsen zouden in zijn optiek op basis van 
het door hen gekozen muzikale programma in-
geschaald moeten worden. “Stel een vereniging 
uit de vierde divisie heeft door een grote toeloop 
van nieuwe leden op dit moment een talent-
volle groep. Op concoursen moet die groep 
dan vanuit die vierde divisie helemaal opnieuw 
beginnen. Door promotie en degradatie te laten 
vervallen, kan zo’n vereniging op concours gaan 
in de divisie waar ze op basis van het gekozen 
programma thuishoort.”

In het verlengde daarvan zou in de ogen van 
Beerens ook de strijd om de nationale titels 
aangepast moeten worden. Aan de hand van 
de behaalde scores op de bondsconcoursen 
wordt een landelijk klassement bijgehouden. 

De toppers strijden aan het eind van het seizoen 
om de Nederlandse kampioenstitels. De ultieme 
wens is om alle topconcoursen in de SMP-sec-
ties op een aansprekende locatie te clusteren in 
één weekeinde. Beerens: “Je zou hiervoor één 
groot nationaal evenement kunnen houden, 
waarbij de beste vijftien korpsen uit iedere 
discipline strijden om de kampioenstitels. Nu 
reizen we met zijn allen door het land. De ene 
week naar Elburg voor het kampioenschap in de 
marssecties, de andere week naar Assen voor het 
kampioenschap van de podiumorkesten. In de 
zomer zijn dan nog in Vlissingen de kampioen-
schappen voor de jeugd(show)bands en in Assen 
de open Nederlandse kampioenschappen voor 
showbands. Tijdens deze kampioenswedstrijden 
mis ik de feestelijke uitstraling die ze eigenlijk 
zouden moeten hebben. Het zijn tenslotte de 
finales. Door de kampioenschappen van alle 
SMP-disciplines samen te voegen op één locatie 
ontstaat meer de sfeer van de Olympische 
Spelen. Korpsen kwalificeren zich op regionaal 
niveau voor een groot landelijk weekendeve-
nement waarop alle onderdelen samenkomen. 
Door het samenvoegen van de topevenementen 
krijg je ook veel meer cross-over belangstelling.”

En dat is volgens Beerens hard nodig. Hij 
constateert dat de SMP-sector te veel in zijn 
eigen schulp kruipt. Aan de buitenkant van een 
sporthal of concertzaal is op geen enkele wijze 
zichtbaar dat binnen een mars- of concertwed-
strijd gaande is. Banners en spandoeken ont-
breken. Argeloze voorbijgangers hebben geen 
idee wat zich binnen afspeelt. De SMP-voorzit-
ter zou het liefst zien dat de marswedstrijden 
weer naar buiten worden verplaatst. “We gaan 
sowieso bekijken of de gekozen binnenaccom-
modaties wel aan de eisen voldoen. Mars-
wedstrijden zijn bedoeld om het marcheren 
goed te kunnen beoordelen, maar in sommige 

Samenstelling 
doelgroep SMP
Cees Beerens (BBM, voorzitter); Frans Voermans 

(LBT); Patrice van Schie (MBGF); Wim van Norel 

(MBGF, tijdelijke assistentie); Bert Lopers (MGD); 

Jaap van Waveren (MNHU); Louis van Roden 

(OBM); Aafke Poelstra-Hoogstra (OMF); Peter de 

Punder (ZMB); Sofie Hoeymakers (LBM); Paul 

Ketting (ZHBM).

Vrije repertoirekeuze is bevorderlijk voor de creativiteit tijdens podiumwedstrijden.
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sporthallen kun je niet goed marcheren omdat 
de ruimte daarvoor ontbreekt. Nog liever zou 
ik met de marswedstrijden weer naar buiten 
trekken. De mars is ook niet bedoeld voor 
binnen. Persoonlijk ben ik een groot voorstan-
der van stratencircuits. Of ik dat voor elkaar 
krijg, weet ik niet. Maar ik zie dat wel zitten: 
marcherende korpsen door rustieke steden of 
idyllische dorpen. Het zou geweldig zijn om 
de mars weer onder de mensen te brengen. We 
zouden meer zichtbaar moeten worden: trots 
zijn op wat we doen.”

De commissie SMP heeft twee jaar uitgetrok-
ken om de rigoureuze koerswijziging voor 
te bereiden. Het streven is om de plannen in 
2016 te kunnen invoeren. Maar voor die tijd 
zal er nog heel wat moeten gebeuren. Behalve 
muzikanten, dirigenten en instructeurs zullen 
ook juryleden de zaken straks vanuit een heel 
andere invalshoek moeten gaan benaderen. 
Tijdens trainingen worden de juryleden op de 
nieuwe werkwijze voorbereid. “Er zal een nieuwe 
generatie juryleden opstaan”, verwacht Beerens. 
De doelgroepvoorzitter beseft dat zijn plannen 
in een traditionele wereld als de slagwerksector 
een behoorlijke impact zullen hebben. “Het zal 
allemaal niet van vandaag op morgen gaan”, zegt 
hij. “De hele houvast die we nu hebben, gaat op 
de schop. We moeten een omgeving gaan bou-
wen die op de nieuwe situatie is afgestemd. Op 
z’n vroegst zullen we in 2016 kunnen beginnen 
met de uitrol van de plannen. Maar dan moet wel 
aan alle voorwaarden zijn voldaan.”

De doelgroep SMP is verder van plan om de 
internationale banden aan te halen. Onder meer 
door aansluiting te zoeken bij de internationale 
organisatie Marching Bands of Europe. De 
invoering van het One World System maakt het 
voor Nederlandse korpsen makkelijker om aan 
buitenlandse concoursen deel te nemen. Om 
de horizon te verbreden zullen in de toekomst 
wellicht ook buitenlandse juryleden worden uit-
genodigd om in Nederland te jureren. Verdere 

samenwerking met de Vlaamse muziekorganisa-
tie staat eveneens hoog op het verlanglijstje. De 
doelgroep SMP wil zich er verder samen met de 
overige doelgroepen van de KNMO, de generie-

ke commissie educatie en het algemeen bestuur 
sterk voor maken om muziekeducatie weer terug 
te brengen in de basisschool. “Je ziet overal in het 
land succesvolle projecten om kinderen in con-
tact te brengen met muziek. Maar de doorgaan-
de lijn naar de verenigingen ontbreekt vaak. Als 
ze na de cultuurweek een voetbalclinic krijgen, 
is de hele beleving weer weg. Cultuur moet een 
plekje krijgen in de hoofden van kinderen. Dat 
bereik je alleen door cultuureducatie terug te 
brengen in het binnenschools onderwijs. Onze 
voorzitter Bart van Meijl is er druk mee in de 
weer om dit voor elkaar te krijgen. Het zal nog 
wel een tijdje duren, maar het moet er toch ooit 
echt van komen.” 

‘ Deze aanpak past  
beter bij de belevingswereld 
van muzikanten en publiek’

De showsector maakte tijdens het Wereld Muziek Concours kennis met het One World System.   
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Bij een jubileum ligt het voor de hand om met een 
opsomming van allerlei wapenfeiten de geschiede-
nis van de vereniging in kaart te brengen. Boeiende 
leesstof levert dat zelden op. We graven liever in 
de historie om wat opmerkelijke gebeurtenissen 
voor het voetlicht te halen. Ook de 150-jarige 
geschiedenis van fanfare Nos Jungit Apollo (NJA) 
uit Sint-Oedenrode staat bol van bijzondere 
momenten. Bugelspeler Ad van de Wijdeven kan 
uit zijn zestigjarige loopbaan heel wat smakelijke 
verhalen oplepelen. Zoals de eerste concertreis 
naar de jumelagegemeente Alzenau. Met de pauken 
op het dak van de bus ging het richting Duitsland. 
Het gezelschap had er echter geen rekening mee 
gehouden dat de viaducten op de binnenwegen een 
stuk lager zijn dan op de autobanen. U voelt hem 
al aankomen: op een gegeven moment knalt de 
bus met de pauken vol tegen een viaduct aan. Met 

als gevolg dat de instrumenten een kopje kleiner 
werden gemaakt en rijp waren voor de shredder. 
Nos Jungit Apollo is opgericht op 9 november 
1864. Bijna een eeuw lang was NJA een echte 
dorpsfanfare die bij lokale festiviteiten zoals 
bruiloften, jubilea en kerkelijke processies uit-
rukte. Tegenwoordig is NJA een podium- of con-
certfanfare. “We proberen met het spelen van 
verschillende muziekstijlen een breed publiek te 
trekken’, legt voorzitter Simon Passier uit. “Klas-
siek, modern en licht wisselen elkaar af. Bewust 
kiezen we er ook voor om ’s middags concerten 
te geven en regelmatig andere verenigingen bij 
onze activiteiten te betrekken.”
Het opleidingsorkest en het grote orkest tellen 
samen 55 spelende leden. De muzikale leiding is 
sinds 1997 in handen van Carlo Balemans. NJA 
heeft in de loop van de jaren een mooie prijzen-

kast bijeen gespeeld. Drie keer veroverde het 
orkest de landstitel van de KNFM in de vaan-
delafdeling. In 1981 werd de fanfare tijdens het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade vicewe-
reldkampioen. De deelname aan concoursen staat 
momenteel op een lager pitje. Passier: “De jeugd 
vormt het fundament voor de continuïteit van de 
vereniging. Het is daarom van belang dat de jeugd 
het goed naar zijn zin heeft, zich muzikaal en soci-
aal kan ontwikkelen en een band kan aangaan met 
NJA. Juist omdat we de afgelopen jaren zoveel 
geïnvesteerd hebben in de jeugd willen we niet het 
risico lopen dat we hen met een concoursdeelna-
me te veel belasten en daardoor leden verliezen.” 

NJA houdt ter gelegenheid van het jubileum 
op vrijdag 27 juni een jeugdmuziekmiddag 
voor de bovenbouw van alle basisscholen in 
Sint-Oedenrode. ’s Avonds is in zalencentrum 
De Beurs een pubquiz met muziek van de band 
Not Just Apollo. Zaterdag 28 juni wordt in De 
Goede Herder-kerk de manifestatie NJA meets 
Friends gehouden met aansluitend een reünie 
van oud-leden. Zondag 29 juni is in De Beurs 
Frühshoppen met een Duitse middag, omlijst 
door Die Powerhosen. Zaterdag 8 november is 
in café De Gouden Leeuw de jubileumreceptie. 
Een dag later voert de fanfare samen met een 
gelegenheidskoor tijdens de jubileumproms The 
Queen Symphonie uit. 

Fanfare Nos Jungit Apollo is met haar 150 jaar de oudste vereniging van 

Sint-Oedenrode. Met het werven en behouden van jeugd wil het muziekge-

zelschap de toekomst veilig stellen. De muzikale ontwikkeling wordt daarvoor  

even op een zijspoor gezet.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ERIC VAN LANGEN

Nos Jungit Apollo  
zet in op jeugd

Meer informatie: http://fanfarenja.nl.

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Afgelopen voorjaar draaide op de basisscholen in 
Brummen de tweede editie van de Cultuurwerk-
plaats. Doel van het project is de kunstzinnige en 
culturele groei van kinderen te stimuleren. Gedu-
rende zeven weken maakten de groepen 3, 4 en 5 
tijdens vijf workshops kennis met de wereld van 
muziek en drama. Rode draad van alle activiteiten 
was het verhaal Repelkapje en de boze kikker. In de 
eerste twee workshops stonden lessen Algemene 
Muzikale Vorming op het programma. Kinderen 
leerden liedjes zingen en te bewegen op muziek. 
In de derde workshop brachten muziekdocenten 

hun passie voor verschillende instrumenten 
over. Tijdens de vierde workshop kwam drama 
aan bod, waarbij de kinderen het verhaal van 
Repelkapje en de boze kikker uitbeeldden. De 
slotworkshop nam de kinderen als muzikanten 
van het Werkplaatsorkest mee in de wereld van 
de blaasmuziek. In totaal omvatte het project 147 
workshops voor de middenbouw van alle dertien 
gemeentelijke basisscholen. Het programma werd 
afgesloten met de manifestatie Kunst & Kids. 

Muziek leeft in Brummen. De vier plaatselijke 

muziekverenigingen timmeren stevig aan de 
weg. Zijn actief en vitaal. Vormen een belangrij-
ke spil in de samenleving. De Cultuurwerkplaats 
komt uit hun koker. Harmonievereniging La Fra-
ternité, Harmonie Orkest Brummen, muziek-
vereniging DES en muziekvereniging Eendracht 
Eerbeek brengen er kunst en cultuur mee terug 
in de klas. De eerste editie werd vorig jaar gefi-
nancierd door het programma Muziek in de Klas 
van de provinciale cultuurorganisatie Edu-Art. 
Dit schooljaar subsidieerde de gemeente Brum-
men het samenwerkingsproject. De coördinatie 

Het is uw vereniging vast en zeker ook overkomen. De gemeente beknibbelt op 

de subsidie voor cultuur. Kun je als muziekvereniging de lokale politici op andere 

gedachten brengen? Jazeker! De Gelderse gemeente Brummen besloot om de 

subsidie voor de muziekverenigingen stapsgewijs af te bouwen. Door gezamenlijk 

in verweer te komen, wisten de orkesten het tij te keren. Want ook politici hebben 

hart voor het lokaal belang. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: JASPER GLOERICH

‘ Zorg dat ze niet aan 
je voorbij kunnen’

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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en uitvoering van de workshops was in handen 
van de kunstvakdocenten, de cultuurcoördinato-
ren van de scholen en de combinatiefunctionaris 
cultuur. Maar ook de verenigingen zelf droegen 
een belangrijk steentje bij aan de realisatie van 
het project. Een mooi staaltje van burgerinitia-
tief. Zo ziet de overheid het graag. 

Het is niet de eerste keer dat de muziekverenigin-
gen van Brummen hun meerwaarde voor de ge-
meenschap tonen. Enkele jaren geleden kregen ze 
echter de deksel op hun neus. Net als veel andere 
gemeenten zag ook Brummen zich genoodzaakt 
om het huishoudboekje kritisch tegen het licht 
houden. Er moest bezuinigd worden en niet zo’n 
klein beetje ook. De gemeente zette het mes in 
de subsidies. Ook de cultuursector ontsprong 
de dans niet. Stapsgewijs zou de gemeentelijke 
bijdrage voor de amateurmuziek tot nul worden 
gereduceerd. De lokale muziekverenigingen 
kregen daarmee dezelfde status als de konijnen-
fokvereniging, de postzegelclub of de vereniging 
van duivenmelkers. De gemeente Brummen is 
daarmee geen uitzondering. In de vorige uitgave 
van Klankwijzer uitte KNMO-voorzitter Bart van 
Meijl zijn zorgen over de afnemende waardering 
voor de amateurkunst bij gemeentelijke overhe-
den. Landen in Zuid-Amerika en Afrika zetten 
muziekeducatie in om kinderen uit het criminele 
circuit te halen. In Nederland lijken gemeentelijke 
overheden amateurkunst juist steeds minder te 
benutten als beleidsinstrument voor zaken die 
buiten het culturele vlak liggen. Ook het positieve 
effect van muziekbeoefening op de cognitieve en 
sociale ontwikkeling van de jeugd wordt lang niet 
altijd onderkend.

Voor de Brummense muziekverenigingen 
voelde het besluit als een klap in het gezicht. Ze 
hadden zich de afgelopen jaren juist extra inge-
spannen om inhoud te geven aan hun sociale 
functie. “Ondanks dat we al behoorlijk hadden 
ingeleverd, zetten we ons steeds meer in voor de 
gemeenschap. Met name op het gebied van mu-
ziekonderwijs hebben we allerlei initiatieven ge-
nomen. Het voelde alsof we gestraft werden voor 
het vele extra werk dat we deden”, omschrijft 
voorzitter Wim Wensink van muziekvereniging 
Eendracht Eerbeek de gevoelens bij de vereni-
gingen. De verenigingen lieten het er echter niet 
bij zitten. Als gezamenlijke bondgenoten gingen 
ze met de wethouder van cultuur en de ambte-
naren om de tafel zitten. Naar aanleiding van 
dit gesprek hebben de verenigingen een notitie 
gemaakt voor de gemeenteraad en kregen ze de 
kans om de raad toe te spreken bij de begrotings-
behandeling. Wensink: “We hebben laten zien 
wat we als verenigingen allemaal doen, vooral 
op het gebied van muziekeducatie. Alle orkesten 
hebben op dat terrein op vrijwillige basis allerlei 
initiatieven ontplooid. Educatieve projecten die 
de gemeenschap geen geld kosten. Die draaien 
op bijdragen van de verenigingen en sponsoren. 
We hebben duidelijk gemaakt dat we hierin alle 
vier enorm veel energie steken.”
De verenigingen wisten de gemeenteraad te 
overtuigen. De raad besloot uiteindelijk om de 
muziekverenigingen in de bezuinigingsoperatie 
te ontzien. Heel opmerkelijk, want het officiële 
besluit om te snijden in de subsidies was al 
genomen. Wensink: “Ons verhaal is succesvol 
gebleken. Het besluit om te bezuinigen was ken-
nelijk toch minder doordacht dan verwacht zou 

mogen worden. De raad erkende daarmee de 
toegevoegde waarde van de muziekverenigingen 
voor de gemeenschap.”

Frans Bruning was ten tijde van de kwestie 
wethouder van cultuur in Brummen. Hij compli-
menteert de muziekverenigingen voor de wijze 
waarop ze de problematiek onder de aandacht 
hebben gebracht. “De verenigingen hebben mij 
ervan kunnen overtuigen dat de bezuiniging on-
redelijke kanten had. Het zou meer kapot maken 
dan dat ermee in stand gehouden zou worden. 
Het vele vrijwilligerswerk van de verenigingen 
op het gebied van muziekonderwijs zou ermee 
onderuit gehaald worden. Ik was erg onder de 
indruk van de argumentatie van de muziekver-
enigingen. Ze hebben me ervan overtuigd dat 
de rek eruit was. Daar was ik gevoelig voor.” Ook 
de manier waarop de verenigingen hun betoog 
presenteerden, heeft volgens de oud-wethouder 
indruk gemaakt. Vooral Wim Wensink, in de rol 
van woordvoerder namens de vier verenigingen, 
krijgt daarbij veel lof. Bruning: “Hij pakte het 
marketing-technisch op een prachtige manier 
aan. Onder meer door een foto te tonen van een 
Turks jongetje met een instrument in zijn hand, 
lachend naast koningin Máxima. ‘Kijk, dit is 
wat we met onze kinderen doen’, sprak hij. Zo’n 
plaatje stemt ook een gemeenteraad mild.” 
De vraag is waarom de gemeenteraad zich pas 
achteraf realiseerde dat het besluit om te snijden 
in de gemeentelijke bijdrage voor de muziekver-
enigingen geen goede zet was. Bruning: “Vaak 
gaat het bij dit soort beslissingen om een optel-
som van percentages. Op het gehele gemeente-
lijke apparaat moest gekort worden. Dat werd 
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ingevuld door op alle uitgaveposten een bepaald 
percentage te bezuinigen. Zonder aanzien des 
persoons. Vaak wordt dan pas in tweede instan-
tie bekeken wat de effecten zijn. Zo ontstaan dit 
type bezuinigingen nu eenmaal.”
Wensink kijkt terug: “Het was fijn dat de 
gemeente Brummen bereid was om te luisteren 
naar de gezamenlijke orkesten. Het besluit om 
de subsidie voor cultuur in stand te houden werd 
uiteindelijk unaniem gedragen door alle partijen 
in de gemeente. Het mooie is dat dit alles heeft 
geleid tot een betere samenwerking tussen de 
politiek en de vier muziekverenigingen.”
Moraal van dit verhaal: muziekverenigingen 
staan zeker niet machteloos tegenover plannen 
van (gemeentelijke) overheden. Het Brummen-
se verhaal is daar het bewijs van. Met een door-

dachte aanpak en overtuigende argumenten valt 
er best nog wel wat te halen. Krachtenbundeling 
en een helder verhaal over de toegevoegde waar-
de van muziekeducatie aan kinderen lijkt daarbij 
van doorslaggevend belang. Gemeenteraadsle-
den zullen zich wel even achter de oren krabben 

als alle muziekverenigingen uit 
de gemeente met een paar hon-
derd muzikanten op de stoep 
staan. De Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen 
speelt in haar beleid daar heel 
nadrukkelijk op in. De bond 
adviseert verenigingen om op 
gemeentelijk niveau de krach-
ten te bundelen. Verenigingen 

kunnen zelfs aankloppen voor ondersteuning 
wanneer ze de samenwerking willen aangaan om 
hun belangen in gezamenlijkheid te behartigen. 
Wensink adviseert: “Bouw een netwerk om je 
heen. Praat erover met zoveel mogelijk mensen. 
Zorg ervoor dat ook zij je verhaal uitdragen. 

Realiseer je goed wie je sterkhouders zijn. In het 
geval van gemeentelijke subsidies zijn de lokale 
politici en fracties jouw belanghebbenden. Zorg 
dat ze niet om je heen kunnen. Onderbouw je 
verhaal met goede argumenten. Leg de meer-
waarde van je vereniging goed uit. Laat vooral 
zien wat je als vereniging doet. Dat je niet alleen 
concerten geeft en de vierdaagse opluistert, maar 
laat met name zien hoe belangrijk je activiteiten 
op het gebied van muziekonderwijs zijn voor de 
gemeenschap. Geef ook aan wat je als vereniging 
zelf al doet. Ondersteuning door de gemeente 
is immers ook een blijk van erkenning voor 
het vele werk van vrijwilligers. Betrek er ook je 
sponsors bij. Ook voor hen is een goede sociale 
samenhang belangrijk.” Ook oud-wethouder 
Bruning heeft nog wat tips. “Geef zo concreet 
mogelijk aan wat het effect zal zijn van de bezui-
nigingen. En doe dat vooral gezamenlijk met alle 
muziekverenigingen. Sla gerust hard op de trom. 
Daar is een raad gevoelig voor. Onderbouw je 
verhaal met tastbare en beeldende voorbeelden. 
Laat het bijvoorbeeld zien aan de hand van 
foto’s. Of nog beter: laat een kind vertellen wat 
muziek voor hem betekent.” 

Goed voorbeeld  
doet goed volgen
In de rubriek Best practice belicht Klankwijzer 

succesvolle wervingscampagnes, schoolmuziek-

projecten, vernieuwende bestuursstructuren, inno-

vatieve samenwerkingsverbanden of grensverleg-

gende cross-overs die een inspiratiebron kunnen 

zijn voor andere verenigingen. Tips voor deze serie 

kunt u sturen naar redactie@klankwijzer.nl.

‘ Laat een kind   
vertellen wat muziek 
voor hem betekent’
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Het jaar 1915. Met de avonturen van het dok-
tersgezin Aerts als leidraad krijgen we een histo-
risch inkijkje in het leven in Waterland aan het 
begin van de twintigste eeuw. De familie bestaat 
uit de varende sociaal bewogen huisarts Cor, 
zijn traditionele en conservatieve vrouw Janna 
en de eigenzinnige dochter Trijntje, studente 
medicijnen. Zij is verliefd op Gerrit, zoon van de 
melkboer. Het is de tijd dat rangen en standen 
het sociale leven bepalen en de boeren en de 
dijkgraaf in Waterland in een slepend conflict 
verwikkeld zijn over de verantwoordelijkheid 
voor de versterking van de dijken.

Met de theatrale muziekvoorstelling Het water 
stijgt … nam de Waterlandse Harmonie de 
afgelopen maand alvast een voorschot op de 
herdenking van de Waterlandse Vloed in 2016. 
Het avondvullende stuk van componist Thomas 
Geerts (dirigent van de Waterlandse Harmonie) 
en tekstschrijver Arno Smit werd samen met 
plaatselijke zangtalenten twee keer voor een 
uitverkochte zaal uitgevoerd. Een multidisci-
plinaire voorstelling waarmee de Waterlandse 
Harmonie de kracht van een muziekgezelschap 

als spil van de lokale samenleving in optima 
forma etaleerde. Want Het water stijgt … is meer 
dan alleen een avondje muzikaal vertier. De mu-
sical verbindt heden en verleden met elkaar en 
dat uitgerekend in een omgeving die onderhevig 
is aan ingrijpende demografische veranderin-
gen. Een project dat strategische beleidsmakers 
ongetwijfeld zal plezieren. Het verbinden van 
culturen is immers een van de belangrijkste 
basisvoorwaarden voor het creëren van de o zo 
noodzakelijk geachte participatiemaatschappij. 
“Landelijk Noord is een soort dorpenaanhang-
sel van Amsterdam”, legt Irene Postma, een 
van de initiatiefnemers uit. “Het gaat om vijf 
dorpen: Schellingwoude, Ransdorp, Holysloot, 
Zunderdorp en Durgerdam. Allemaal met een 
eigen identiteit maar met een gedeeld verleden. 
Een gebied dat vooral in bewonerssamenstelling 
in verandering is. De combinatie van ‘import’ 
met autochtone bewoners is ook terug te vinden 
in het orkest. Dat maakt het geweldig om zo’n 
gezamenlijk avontuur aan te gaan.”

De dramatische verwikkelingen rondom de 
doktersfamilie Aerts mogen dan wel verzonnen 

zijn, ze schetsen wel een realistisch beeld van de 
tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Het boek 
Vertelcultuur van Waterland van Theo Meder 
vormde de inspirerende ingang voor de muzikale 
vertelling. De bundel verhaalt over de platteland-
sarts Cor Bakker uit Broek in Waterland. Hij liet 
zich rond 1900 door plaatselijke roeiers per boot 
naar zijn patiënten vervoeren. Onderweg kwam 
de dorpstamtam los. Plaatselijke gebeurtenissen, 
mythen, verhalen, liedjes en moppen passeerden 
de revue. Alle vertelsels en gebeurtenissen werden 
keurig netjes opgetekend en gebundeld. Om een 
goed beeld te krijgen van het leven in het begin 
van de twintigste eeuw dook tekstschrijver Arno 
Smit ook in de geschiedenis van de streek. De 
conflicten tussen boeren en het waterschap, de ge-
brekkige hygiëne, de opkomst van het socialisme 
en de kermis als dating-event van die tijd komen 
allemaal in de watermusical aan bod. Met de door-
braak van de Waterlandse Zeedijk op 14 januari 
1916 als tragische climax. Nalatig onderhoud 
mondde uit in een noodlottige overstroming die 
zestien dorpelingen en talloze dieren het leven 
kostte. De ramp vormde de directe aanleiding 
voor de afsluiting van de Zuiderzee.

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

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

bijzondere aanleiding. In deze aflevering een terugblik op de muziektheatervoor-

stelling Het water stijgt … waarmee de Waterlandse Harmonie uit Ransdorp de 

klok terugzette naar de vooravond van de Waterlandse Vloed in 1916.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: RACHEL CORNER

Het water stijgt … 
 verbindt heden 
en verleden

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

18



De bijna tachtig minuten durende musical werd 
omlijst met beeldprojectie, geluid en belichting. 
De cast van geselecteerde zangers en zangeres-
sen uit diverse Waterlandse dorpen bestond 
verder uit een acterende speler. De beeldend 
kunstenaar Harold Schouten tekende voor het 
geprojecteerde toneelbeeld en begeleidende 
animaties. De achtergrond van de verhaallijn 
werd toegelicht door de Iraanse meesterverteller 
Sahand. Postma: “Hij is zo ingebed in een ver-
telcultuur dat het heel logisch voelt om hem dit 
verhaal te laten vertellen. Het weerspiegelt ook 
het universele karakter van een rampverhaal.” 
De muziek voor de voorstelling is volledig 

nieuw. Van de negentien nummers zijn er acht-
tien van de hand van dirigent Thomas Geerts. 
“Nadat Arno Smit het script in ruwe vorm af had, 
heb ik met de insteek van de tekst melodieën 
gemaakt. Bij de definitieve invulling hebben we 
over en weer suggesties ingebracht. Voor mezelf 
was het ontzettend spannend om voor het eerst 
een avond lang mijn eigen muziek te dirigeren. 
Het was een voorrecht om dit te mogen doen.”

De pilot-voorstellingen op 17 en 18 mei vormden 
de opmaat voor een grootschalige manifestatie in 
2016 waaraan kunstenaars en culturele instellin-
gen op geheel eigen wijze de Waterlandse Vloed 

herdenken. Want dat de ramp bij de Waterlanders 
voor eeuwig in het geheugen staat gegrift, blijkt 
ook door een aangrijpende passage uit de voor-
stelling van de Waterlandse Harmonie. “Elke keer 
wanneer het langdurig regent en de wind uit een 
ongunstige hoek waait slaat de Waterlanders de 
schrik om het hart. Het water stijgt …” 

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek naar: 

redactie@klankwijzer.nl.

‘ De combinatie van  
‘import’ met autochtone 
 bewoners is ook terug te 
 vinden in het orkest’
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Daar staat hij. Als het zwarte schaap tussen de 
moderne vijf-octaafs marimba’s van tegenwoor-
dig. Vol krasjes en deukjes. Voor de echte lief-
hebber is het echter het mooiste instrument van 
de hele etage. Het is een originele King George 
Marimba. Een zeldzaam exemplaar. Op de kop af 

102 stuks zijn ooit van dit model gemaakt. Serie-
nummer 5 is te bewonderen op de eerste etage 
van Adams Musical Instruments in Ittervoort. 
Een vier-octaafs marimba in een C-stemming. 
Gebouwd in de fabrieken van de Amerikaanse 
malletinstrumentenproducent Deagan. Een 
instrument met een verhaal.

Terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw. 
De stad Chicago bereidt zich voor op de 

Wereldtentoonstelling. Amerikanen zouden 
geen Amerikanen zijn als ze bij zo’n gelegenheid 
niet met iets bijzonders voor de dag komen. Ze 
willen de wereld een nieuw muzikaal concept 
presenteren. Iets typisch Amerikaans. Iets groots 

dus. De organisatoren kloppen met hun idee 
aan bij Clair Omar Musser. Musser is van huis 
uit violist, maar is bij toeval verknocht geraakt 
aan de vibrafoon en de marimba. Hij soleert bij 
symfonieorkesten in de Verenigde Staten, Ca-

Je zou hem de André Rieu van zijn tijd kunnen noemen. De Amerikaanse 

musicus Clair Omar Musser (1901-1998) bootste met een marimba-ensemble de 

complete bezetting van een symfonieorkest na. Hij was vast van plan om met het 

mammoetmarimba-ensemble de wereld te veroveren. Vele landen kreeg hij aan 

zijn voeten. Behalve het Verenigd Koninkrijk. Een van de meest opmerkelijke 

verhalen uit de geschiedenis van het melodisch slagwerk. 

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

Marimba met een 
 bijzonder verhaal

Elk instrument 
wordt op  
maat van de 
bespeler  
gemaakt

De King George Marimba nummer 5 staat gestald bij Adams Musical Instruments in Ittervoort.

SHOW MARS PERCUSSIE ACHTERGROND
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nada en Europa met werken van Bach, Chopin, 
Mendelssohn en Paganini. Musser komt op het 
lumineuze idee om met een marimba-ensemble 
de complete bezetting van een symfonieorkest te 
vormen. Hij formeert een symfonisch marim-
baorkest, bestaande uit honderd muzikanten. 
Musser ontwerpt zelf de instrumenten, leidt de 
musici op, schrijft de muziek en dirigeert het 
orkest. Het concept blijkt een voltreffer te zijn.  
Publiek en pers zijn laaiend enthousiast. 

Het succes smaakt naar meer. Een jaar later komt 
Musser met een nieuw idee op de proppen. Nog 
spectaculairder. Hij wil Europa veroveren. Het 
opluisteren van het zilveren jubileum van Ko-
ning George V van Groot-Brittannië in de Royal 
Albert Hall in Londen moet het klapstuk worden 

van de reis. Musser stelt voor dit avontuur een 
nieuw orkest samen: het International Marimba 
Symphonic Orchestra. Vijftig vrouwen en vijftig 
mannen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar. Uit 
heel Amerika melden zich kandidaten aan. Op 
diverse locaties in het land worden audities en 
groepsrepetities gehouden. Speciaal voor deze 
tournee ontwerpt Musser een unieke marimba: 
de King George. De Deagan Company fabriceert 

102 exemplaren van dit model. Honderd voor 
de orkestleden, één voor Musser zelf en één re-
serve-exemplaar. Elk instrument wordt op maat 
van de bespeler gemaakt en voorzien van een 
goudkleurig plaatje met het serienummer en de 
naam van de muzikant. Ieder lid is verplicht om 
zijn eigen instrument zelf te kopen. De bijdrage 
van 500 dollar is inclusief de kosten voor de reis 
naar Europa. 

Op 20 april 1935 gaat het International Marimba 
Symphonic Orchestra in de haven van New York 
aan boord van de Steamship Paris for Southamp-
ton om koers te zetten naar Europa. Aan boord 
wordt het repertoire met muziek van Wagner, 
Chopin, Dvorak, Franck en Thomas nog door-
genomen. Speciaal voor de concerten in Londen 

wordt een bijzondere versie van Pomp and Cir-
cumstance van Edward Elgar ingestudeerd. Maar 
het marimbaorkest zal nooit in de Royal Albert 
Hall optreden. Bij aankomst in Engeland krijgt 
het gezelschap een verbod om in Groot-Brittan-
nië te spelen. Over de ruggen van de Amerikaanse 
muzikanten wordt een politiek spelletje uitge-
vochten. Enkele weken eerder had de populaire 
Britse bigband Ray Noble´s Dance Orchestra 

het aan de stok gekregen met de Amerikaanse 
vakbond van muzikanten. Ter bescherming van 
de werkgelegenheid voor Amerikaanse musici 
mochten de Britten niet optreden in de Verenigde 
Staten. Oog om oog, tand om tand, denken de 
Britten. En dus mag Musser’s marimbaorkest 
rechtsomkeert maken. Na concerten in Parijs en 
Brussel keert het gezelschap terug naar New York 
waar de muzikanten als helden worden onthaald. 

Het betekent het einde van het International 
Marimba Symphonic Orchestra. Een aantal 
leden trekt als muzikale zendelingen de wereld 
over om de marimba te promoten. De misluk-
te trip heeft ook positieve kanten. Door alle 
publiciteit rond het incident maken miljoenen 
mensen kennis met een tot dan toe onbekend 
instrument. De King George-marimba´s vinden 
als collectors item hun weg over de hele wereld. 
Zo belandt de nummer 5 uit de serie op de eerste 
etage van Adams Musical Instruments in Itter-
voort. Directeur Frans Swinkels ruilt hem bij 
de Amerikaanse paukenist Tom Freer voor een 
Adams-marimba. Het is het pronkstuk van de 
museumafdeling. Als stille getuige van een van 
de meest opmerkelijke verhalen uit de muziek-
geschiedenis.  

Miljoenen mensen maken  
kennis met een tot dan toe  
onbekend instrument

Van de mythe rond de legendarische King George 

Marimba’s circuleren diverse versies. Voor dit 

artikel is geput uit het relaas van de Amerikaanse 

slagwerker dr. David P. Eyler, directeur Percussion 

Studies aan het Concordia College in Moorhead 

Minnesota. Zijn lezing wordt algemeen gezien als 

de meest betrouwbare versie.

Het wapen van de Amerikaanse instrumentenbouwer Deagan op de King George Marimba. 
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Crowdfunding is ontstaan rond het begin van de 
eeuw in de Verenigde Staten, waar het gebruikt 
werd voor de financiering van projecten van 
artiesten in de kunst, film, literatuur en muziekin-
dustrie. Wereldwijd is er in 2012 2,7 miljard dollar 
opgehaald met crowdfundingcampagnes. Zelfs 
Barack Obama schijnt zijn verkiezingscampagne 
te financieren middels crowdfunding. Sinds 2010 
maakt deze alternatieve vorm van fondsenwer-

ving ook in Nederland een explosieve groei door. 
Nederlandse crowdfunders harkten in 2012 een 
slordige 3 miljoen euro binnen voor projecten van 
uiteenlopende aard.

Maar wat is crowdfunding? Het woord crowd 
(menigte, groep) is misschien wel de kern van 
deze manier van funden (financiering). Het is een 
methode waarbij niet één instituut, fonds, bank 
of investeerder als geldschieter optreedt. Nee, de 
geldvrager doet een beroep op de vrijgevigheid 
van meerdere individuele donateurs. Via een van 

de digitale platformen doneren deze supporters-
van-een-goed-idee een eenmalig bedrag. Samen 
met anderen ondersteunen ze op een simpele 
manier een project dat zij daarmee medemogelijk 
willen maken. Bijvoorbeeld het opnemen van een 
cd, het uitvoeren van een bijzondere compositie 
of een concerttournee met een bijzondere solist. 
Vaak krijg je er als eenmalige donateur iets voor 
terug. Die tegenprestatie hangt samen met de 

hoogte van je donatie, variërend van een ‘hartelijk 
bedankt’-mailtje tot een gesigneerd exemplaar van 
een cd of een vip-arrangement voor een concert. 

Alle kleine beetjes helpen. Zo dachten ook de 
heren van het trombone-ensemble LowBras-
sConnection, een groep van acht professionele 
trombonisten uit het oosten van het land die sinds 
april dit jaar actief is. Zij lieten een vijfdelige suite 
voor groot trombone-ensemble schrijven door 
hun Amerikaanse collega-bastrombonist en groot 
inspirator Dave Taylor, die speciaal voor dit project 

overkomt uit Amerika. Samen voeren ze dit werk 
op 12 en 13 juni uit als onderdeel van een concert 
met de titel The Sound after the Oilwar. Dit 
concert verbeeldt de emotionele fases van rouw 
waarmee de Amerikaanse militairen kampen die 
betrokken zijn geweest bij de oorlog in Irak. 
Berjan Morsink, één van de trombonisten, vertelt: 
“Het is ons eerste grote project. Met een crowdfun-
dingcampagne via Voordekunst.nl moeten we een 
bedrag van 3500 euro bij elkaar zien te verzame-
len, dat nodig is om onder andere de kosten van 
de dirigent, solist en componist te financieren.” 
Waarom ze gekozen hebben voor dit platform? 
“We hebben voor Voordekunst.nl gekozen omdat 
het volgens mij het grootste platform is. Het is er 
allemaal goed geregeld. Onze tegenprestaties staan 
keurig vermeld, dus de gulle gevers weten precies 
wat ze krijgen in ruil voor hun donatie.” 

Een platform als Voordekunst.nl vraagt honderd 
euro inleg. Als je campagne lukt, dat wil zeggen 
als er minimaal tachtig procent van het gevraagde 
bedrag toegezegd is, krijg je die inleg terug. “Dat 
is een lage drempel, maar daarmee ben je er nog 
niet. Het heeft ons best veel tijd gekost om onze 
campagne volgens de regels aan te melden”, vertelt 
Morsink, naast bastrombonist ook dirigent van 
een aantal verenigingen in het oosten van het land. 

Zeker in de huidige crisistijden, waarin bezuinigingen op cultuur aan de orde 

van de dag zijn, is het voor verenigingen, ensembles en orkesten lastig om de 

 jaarlijkse begroting rond te krijgen. Om nog maar te zwijgen van de financie-

ring van leuke projecten, zoals een cd-productie, een bijzonder concert of een 

 compositieopdracht. Crowdfunding is een relatief nieuw begrip in de wereld van 

de financiering. Maar hoe werkt het? Wat moet je ervoor doen en laten, om er 

succesvol mee te zijn binnen de wereld van de blaasmuziek? 

TEKST: JEANNET BOVERHOF • ILLUSTRATIE: DENNIS VERGOOSSEN

Crowdfunding: een 
lucratief alternatief?

‘Passie van de initiatiefnemers is 
het belangrijkste geefcriterium’

ALGEMEEN INFORMATIEF
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“Niet alleen moet je een goed projectplan en de be-
groting van je project inleveren om een go te krij-
gen van het team van voordekunst.nl. Je moet ook 
zelf een promotiefilmpje maken.” Uit onderzoek 
blijkt dat passie van de initiatiefnemers het allerbe-
langrijkste geefcriterium is. Belangrijker nog dan 
de tegenprestaties. Zo’n promotiefilmpje maken 
viel nog niet mee. Morsink: “Het is best lastig om 
in een paar minuten te zeggen wie je bent, wat je 
gaat doen en waarom een donateur jouw project 
moet steunen.” Wat betreft de tegenprestaties heeft 
Low Brass Connection een gevarieerd aanbod. 
Zo ontvangt een donateur van honderd euro twee 
vrijkaarten voor één van de twee concerten en een 
dvd ervan, als aandenken. Ná de voorstelling kun je 
zelfs kiezen tussen ofwel een meet-and-greet met 
de trombonisten ofwel een privéles van een van 
de trombonisten. Een bijdrage van 25 euro is goed 
voor ‘een persoonlijk muzikaal bedankje’. 

Zodra je aan alle technische voorwaarden van 
Voordekunst.nl voldaan hebt, komt je campagne 
voor een bepaalde periode online en begint het 
aftellen. “Voor ons begint dan het echte werk! 
Want je moet zorgen dat je juist in die periode 

genoeg donateurs overhaalt om te doneren!” Uit 
onderzoek blijkt dat gulle gevers zich betrokken 
willen voelen bij het project, ze vinden het leuk om 
op de hoogte gehouden te worden van de voort-

gang en de resultaten van het project. Morsink en 
zijn collega’s doen vooral aan pr via de Facebook-
pagina van LowBrassConnection. “Maar we zijn 
ook bezig om het project via de radio bekendheid 
te geven.” Haal je minder dan tachtig procent 
van je budget binnen, dan krijgt jouw campagne 
het snoeiharde stempel ‘mislukt’ toegekend. De 
toegezegde bijdragen gaan dan in principe weer 
terug naar de donateurs. Morsink: “Je hebt wel de 
mogelijkheid om in contact te komen met je dona-
teurs, zodat ze hun bijdragen alsnog privé kunnen 

overmaken.” Slaag je erin om je streefbedrag bij el-
kaar te krijgen dan krijg je dit bedrag overgemaakt 
minus tien procent kosten. Heb je zelfs méér dan 
honderd procent van je streefbedrag binnenge-

haald dan roomt Voordekunst.nl vijf procent af. Of 
het de heren van LowBrassConnection gelukt is 
om het streefbedrag te verwerven? Kijk op: www.
voordekunst.nl. 

‘Het is best lastig om in   
een paar minuten te    
zeggen wie je bent’

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de  informatie uit 

het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013 en de 

website www.douwenkoren.nl. 
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Het KNMO Verzekeringspakket is ontwikkeld 
door Aon, een internationale assurantiemake-
laar. Aon is  specialist in muziekverzekeringen en 
al vele jaren verzekeringspartner van de KNFM. 
De verzekeringen passen precies bij de specifieke 
risico’s voor muziekverenigingen. “Denk aan zaken 
als aansprakelijkheid en de waarde van instrumen-
ten en bijvoorbeeld uniformen”, aldus Cora Hoek, 
medewerker van Aon. “Die kunt u bij KNMO 
Verzekeringen afzonderlijk afdekken, met de juiste 
balans tussen zekerheid en een scherpe prijs.”

KNFM-verzekeringen die al via Aon liepen, 
worden ongewijzigd overgezet naar het KN-
MO-verzekeringspakket. Deze verenigingen 
worden hier nog over geïnformeerd. Voor 
verenigingen die via de VNM verzekerd zijn 
is het echter opletten. Cora Hoek: “Deze ver-
zekeringen vervallen per 1 juli 2014. Regelt u 
niets, dan is de vereniging straks onverzekerd. 
Dat betekent forse risico’s. 
Met name bij brand, diefstal of aansprakelijkheid 
kunnen de kosten snel oplopen. Gelukkig biedt 

het KNMO Verzekeringspakket daarvoor een 
goed passend alternatief.” 

De fusie van VNM en KNFM tot KNMO heeft veel voordelen. Eén daarvan is de vorming van 

KNMO Verzekeringen. Daar krijgt u als muziekvereniging optimale dekking voor de beste prijs. 

Voor verenigingen die voorheen via de KNFM verzekerd waren verandert er niets. Oud-VNM-ver-

enigingen moeten zich per 1 juli opnieuw verzekeren.   

Precies op maat:  
het KNMO Verzekeringspakket

Alles over het KNMO Verzekeringspakket vindt u op 

www.knmoverzekeringen.nl. Heeft u vragen of hulp 

nodig bij het kiezen of afsluiten van de nieuwe 

verzekeringen? Neem dan contact op met Cora 

Hoek van Aon of met één van haar collega’s via 

tel.: 010 - 448 88 75.

PAS brengt slagwerk de wereld rond
Percussive Arts Society (PAS) is een internationaal platform voor slagwerkers over de hele wereld. 

De in de Verenigde Staten gezetelde non-profitorganisatie heeft ook een Nederlandse afdeling.

Het doel van PAS is het wereldwijd promoten 
van slagwerkmuziek in al zijn vormen. De 
doelgroep bestaat uit alle slagwerkers van 
beginnend (muziekschool) tot vakstudenten 
(conservatoria), maar ook uit docenten en pro-
fessionals. De leden staan in contact met elkaar 
via een digitaal netwerk. Op dit forum worden 
ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en met 
elkaar gediscussieerd. Ook worden slagwerk-
composities, biografieën van slagwerkcompo-
nisten ( John Cage, Iannis Xenakis, Mitchell 
Peters, Karlheinz Stockhausen en vele anderen) 

beschreven en geanalyseerd. Aandacht is er 
verder voor de ontwikkelingen op het gebied 
van slagwerkmuziek en voor nieuwe produc-
ten van vrijwel alle instrumentenbouwers. De 
organisatie houdt ieder jaar een internationale 
conferentie met concoursen, demonstraties 
en clinics van slagwerkers zoals Billy Cobham, 
Leigh Howard Stevens, Tom Freer, Keiko Abe, 
Safri Duo, maar ook van Nederlandse slagwer-
kers zoals Slagwerkgroep Amsterdam en Nick 
Woud. Ook zijn er lezingen en presentaties 
over onderwerpen zoals de toepassing van 

elektronica, siliconmallet, composities met 
tapedeck of over het opzetten van een eigen 
slagwerkschool. PAS geeft verder een blad uit. 
Initiatiefnemers van de Nederlandse afdeling 
zijn Paul Bouten, Marcel van Vught en Michael 
Mordant.  

Meer informatie over Percussive Arts Society (PAS): 

http://www.pas.org. De website van de Nederland-

se afdeling is: http://members.home.nl/percussion.
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Dies de Jonge (66) uit Rotterdam heeft ze alle-
maal meegemaakt. “Het voelt ieder keer weer als 
thuiskomen. Een muzikale reünie van enthousi-
aste mensen.” De Jonge speelde vanaf zijn tiende 
bij de toenmalige fanfare Apollo uit Brouwersha-
ven. Vanwege studie moet de trompettist het 
orkest op zekere dag verlaten. Sinds de eerste 
play-in in 1980 keert hij echter ieder jaar naar 
zijn geboorteplaats terug. “Ik verheug me altijd 
op de tweede zaterdag in juli om te spelen met 

alle muziekvrienden. We zijn ooit begonnen met 
een groepje van vijftien muzikanten. Inmiddels 
is het uitgegroeid tot een evenement met onge-
veer 300 muzikanten.”
Diana Hoek (51) uit Delft is sinds 2006 
regelmatig van de partij. “Helaas heb ik niet 
elk jaar meegedaan omdat het wel eens in mijn 
vakantie viel”, vertelt ze. De altsaxofoniste van 
de Koninklijke Politiekapel Haaglanden zet de 
bijzondere aantrekkingskracht van de play-in 

van Brouwershaven op een rij. “Het is heel 
toegankelijk. Leeftijd is onbelangrijk. Massaal 
ook; meer dan 300 muzikanten die na één dag 
repeteren een mooi concert neerzetten. En het is 
goed georganiseerd.”
De geschiedenis van de play-in van Brouwersha-
ven gaat terug naar 1979. De plaatselijke muziek-
vereniging Apollo leidde een kwijnend bestaan. 
Om het waakvlammetje nog enigszins brandend 
te houden, kwamen inwoner Jan van der Wielen 
en oud-dirigent Piet Everwijn op het idee om 
een play-in op touw te zetten. Een klein aantal 
muzikanten had er wel oren naar. Maar al snel 
groeide het evenement als de aardappelen in de 
Zeeuwse klei. Twee jaar na de start van de play-in 
kon fanfare Apollo zelfs alweer een doorstart 
maken als brassband. 
Bij veel muzikanten staat de tweede zaterdag in 
juli ieder jaar dik omcirkeld in de agenda. De 
laatste jaren nemen gemiddeld 250 muzikanten 
aan het muziekfestijn deel. Maar er zijn ook jaren 
dat er meer dan 300 muzikanten van de partij zijn. 
Niet alleen uit Zeeland, maar uit heel Nederland. 
Zelfs uit Duitsland, België, Frankrijk en Noorwe-
gen komen muzikanten naar Brouwershaven om 
spontaan mee te spelen. Sommigen verzetten er 
zelfs hun vakantie voor. De leeftijd van de  muzi-
kanten ligt tussen 8 en 90 jaar.
 “We weten van te voren nooit hoe de opkomst 
zal zijn. Maar we beschikken over een min of 
meer vaste kern van ongeveer 175 muzikanten”, 

Play-ins zijn er te kust en te keur. De jaarlijkse play-in tijdens de Brouwse Dag in Brou-

wershaven springt er uit. Niet alleen vanwege  zijn lange geschiedenis en massale 

deelname, maar vooral vanwege zijn spontaniteit. Dit jaar voor de 35e keer.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S:  ARCHIEF BROUWSE DAG

De meest spontane 
play-in van Nederland
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zegt dirigent Jaap Everwijn die in 1995 zijn 
oom Piet opvolgde als dirigent. De play-in is de 
topattractie van de Brouwse Dag, een braderie 
met tientallen standhouders uit verschillende 
branches. Het slotconcert wordt bijgewoond 
door 1000 tot 1500 toeschouwers. Voor het 
mammoetorkest wordt een grote tent met oplo-
pende zitplaatsen ingericht. 
De deelnemers aan de play-in studeren in twee 
repetities van in totaal 3,5 uur het programma 
voor het afsluitende concert in. Thuis instuderen 
van de stukken, zoals bij veel play-ins gebeurt, 

is niet van toepassing. Alle werken worden pas 
ter plaatse uitgedeeld. De artistieke leiding is 
dit jaar in handen van Jaap Everwijn en Ad van 
Nieuwenhuize. Laatstgenoemde is de opvolger 
van Jaap Knulst die om gezondheidsredenen 
na dertig jaar afscheid heeft moeten nemen als 
dirigent van het play-in-orkest. Everwijn: “We 
kiezen doorgaans niet al te moeilijke muziek uit. 

Het zijn meestal bekende werken. Ook muzi-
kaal moeilijke overgangen proberen we zoveel 
mogelijk te vermijden. Voor de rest is het soms 
flink improviseren. Natuurlijk laat de kwaliteit 
dan wel eens te wensen over, maar het met elkaar 
enthousiast studeren en een zo goed mogelijk 
resultaat willen neerzetten geeft een zodanige 
boost aan deelnemers en dirigenten dat het altijd 
een groot succes is geweest.”
Het programma wordt samengesteld uit enkele 
werken van voorgaande jaren en een aantal 
nieuwe composities. Een deel van het repertoire 

wordt gekozen op 
basis van een enquête 
waarin de muzikanten 
kunnen aangeven 
welke werken ze graag 
willen spelen. Het 
muzikale menu voor 
dit jaar bestaat onder 
meer uit Mars der Me-
dici, The New Colonial 
March, Concerto d’ 

Amore en Theme from Jag. Nieuwe werken zijn 
De Grenadiers-mars en Les Lacs du Connemara. 
Als favoriete nummers van de muzikanten kwa-
men onder meer  Oregon van Jacob de Haan en 
een medley van Joe Cocker-hits uit de bus.
De organisatie beschikt inmiddels over een kaar-
tenbak met de adresgegevens van de vaste klan-
tenkring. Zij krijgen ieder jaar een uitnodiging 

toegestuurd. Omdat de deelnemers zich niet per 
se hoeven aan te melden, is de opkomst iedere 
keer opnieuw een verrassing. Het samenstellen 
van de muziekmappen is daardoor ieder jaar een 
hele kluif. Omdat nooit vooraf bekend is hoeveel 
muzikanten en met welke instrumenten er op 
het festijn verschijnen, worden elk jaar ruim 500 
mappen gereed gemaakt, ingedeeld op viools-
leutel of bassleutel en partijen in C, Bes, F of Es. 
De formule van de play-in van Brouwershaven 
heeft zelfs al buiten de landsgrenzen navolging 
gevonden. In het departement Saone et Loire 
in Frankrijk worden ieder jaar naar Brouws 
voorbeeld vergelijkbare evenementen gehouden. 
Dirigent Jaap Everwijn is regelmatig te gast in 
Frankrijk. Hij introduceerde de formule bij de 
Batterie Fanfare uit Tramaves. Vorig jaar vond hier 
voor de zevende keer een play-in naar Zeeuws 
model plaats met honderd deelnemers. Inmid-
dels worden ook op andere plaatsen rond de Jura 
play-ins gehouden. Op zaterdag 12 juli komen 
circa vijftig muzikanten uit Frankrijk over om de 
35e play-in van Brouwershaven mee te beleven. 
De organisatie verwacht dan ook dat de grens van 
300 deelnemers opnieuw doorbroken wordt. 

‘ We beschikken over 
vaste kern van 175  
muzikanten’ 

35e Play-in Brouwershaven. Zaterdag 12 juli: 

repetities van 10.30 tot 12.00 uur en van 13.30 

tot 15.30 uur. Eindconcert: 16.00 uur.
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14 juni : Music All In, Noordwijk, 071 361 56 98

21 juni : Van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

27/28 jun : Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

20 sept. : Van der Glas Heerenveen, 0413 468 041

27 sept. : Excel, Oeffelt, 0475 560 703

4 oktober : Adams, Diest, 0032 13 352 020

7/8 nov. : Musikhaus Fockers, Rheine, 0049 5971 62 08

15 dec. : Adams, Ittervoort 0475 560 703

13 dec. : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



Dit jaar staat het orkest voor het tweede en 
laatste jaar onder leiding van Jos Zegers, een 
talentvolle dirigent die ook jarenlang als hoboïst 
in het orkest zat. Hij kent Ad Hoc dus als zijn 
broekzak. De tournee heet Night On Fire, naar 
het stuk van John Mackey. Het temperament-
volle karakter van Spanje is zoveel mogelijk in 
het programma verwerkt. Zo speelt het orkest 
een karakteristieke paso doble (Pasodoble De La 
Villa y Corte - Ignacio Hidalgo) en een pittig en 
zuiders concertwerk (Conga Del Fuego - Arturo 
Marquez). Daarnaast wordt ook het klassieke 
oor verwend met Nacht Op De Kale Berg van 
Modest Moessorgski.  Solist dit jaar is zangeres 
Dyanne Sleijpen. Zij is singer-songwriter en 
muziekdocente, maar begon haar muzikale loop-
baan op de klarinet. Deze muzikale duizendpoot 

zal dus niet alleen authentieke rhythm-and-
bluessongs als Hallelujah I Love Him So voor 
haar rekening nemen, maar ook plaatsnemen in 
het orkest. Een andere bijzondere compositie is 
afkomstig van Bredanaar Daan Bogers, arran-
geur, dirigent, componist en trompettist in de 
lichte muziekscene. De Composer In Residence 
van Vakantieorkest Ad Hoc gebruikte elementen 
uit de filmmuziek en lichte muziek om Ad Hoc 
een uitdagend en innovatief stuk te kunnen pre-
senteren. Dit is de eerste keer dat de compositie-
opdracht om lichte muziek draait.
Ad Hoc werd in 2013 ambassadeur van Breda 
Nassaustad en nog steeds is het harmonieorkest 
onlosmakelijk verbonden met Breda. De twee 
concerten op De Grote Markt en in het Ginne-
ken zijn inmiddels een traditie. Dit jaar speelt Ad 

Hoc in Breda op woensdag 16 (Grote Markt) en 
donderdag 17 juli (voor de Sint Laurentiuskerk, 
’t Ginneken) om 20.00 uur.
Van 18 tot en met 27 juli toert Ad Hoc door Euro-
pa. In Barcelona en omgeving worden concerten 
gegeven in onder andere de dorpjes Rosas, Prat 
el Llobregat (onderdeel van Barcelona) en Sant 
Hilari Sacalm. Een andere sfeervolle locatie is het 
wijndomein Mas Perafita in Cadaquès. Op de 
heenweg wordt een concert gegeven in de stad 
Luxemburg op het karakteristieke plein Place 
d’Armes. Op de terugweg stopt het zeventigkop-
pig orkest in Ruoms, een dorpje in de Ardèche. 
Concertplaats is RCN Vakantiepark la Bastide en 
Ardèche. Deze camping bestaat tien jaar en ter ere 
van het jubileum is Vakantieorkest Ad Hoc uitge-
nodigd om een feestelijk concert te geven. 

Vakantieorkest Ad Hoc heeft in 2014 een splinternieuwe tourneelocatie. Na het 

toeren in onder andere Frankrijk, Tsjechië, Italië en Sardinië is nu Spanje aan de 

beurt. Maar dit jaar blijft het niet bij concerten in Barcelona en omstreken. Ad Hoc 

is in letterlijke zin grensoverschrijdend, want er worden concerten gegeven in drie 

verschillende Europese landen. Het harmonieorkest concerteert namelijk ook in 

Luxemburg en Frankrijk.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: VAKANTIEORKEST AD HOC

Vakantieorkest Ad Hoc 
is grensoverschrijdend
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“Ja, dit is toch wel heel anders”, lacht Yoke Straat 
van de slagwerkgroep Constantijn Huygens 
Appingedam direct na het optreden. “Ik moest 
echt wennen aan het instrument. De klank van 
deze xylofoon is heel anders dan van die waar 
ik normaal bij de vereniging op speel. Maar de 
opzet van deze wedstrijd is wel erg leuk.” Ook 
Richard Kalff van Concordia Middelstum had 
het gevoel dat hij even achter het stuur van een 
huurauto zat. “Het is een heel andere klank. Daar 
moet je best wel even aan wennen. Bovendien 

zijn de toetsen van mijn eigen vibrafoon een stuk 
breder. En ook het pedaal voelde anders aan.” 
Hoewel het allemaal ongewoon aanvoelt en an-
ders klinkt, levert het bespelen van een vreemd 
instrument volgens Kalff geen onoverkomelijke 
problemen op. “Na een paar minuten ben je er al 
aan gewend.” 
De zogeheten NBK-formule (afgeleid van het 
wedstrijdconcept van de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen) omvat meer dan alleen 
blind jureren en allemaal hetzelfde verplichte 

werk spelen. Een essentieel onderdeel van de 
NBK-methodiek is dat er gebruik gemaakt 
wordt van een door de organisatie beschik-
baar gesteld slagwerkinstrumentarium. Deze 
reglementsbepaling is niet alleen in het leven 
geroepen om alle deelnemers gelijke kansen te 
bieden, maar ook uit logistiek oogpunt. Door de 
aanwezigheid van een vast slagwerkinstrumen-
tarium hoeft het podium niet na elk optreden 
helemaal vrij gemaakt te worden. Changemen-
ten kunnen daardoor vlug verlopen. Bovendien 

In de brassband- en fanfarewereld is het al jaren een succesformule. Maar slaat 

het blind jureren van één verplicht werk ook in de slagwerkwereld aan? Vijf slag-

werkensembles gingen in theater Veluvine in Nunspeet het experiment aan tij-

dens de eerste uitgave van de Open Nederlandse Slagwerkkampioenschappen 

(ONSK). Blijvertje of eendagsvlieg?

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

Slagwerkers  enthousiast 
over experiment met 
 brassband-concept
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hoeven deelnemende verenigingen geen extra 
bestelauto of vrachtwagen in te zetten voor het 
vervoer van al die spullen. Nu valt dat bij de 
fanfares en brassbands nog wel mee. Met een set 
pauken, een paar malletinstrumenten, een gong, 
buisklokken en een bassdrum kom je doorgaans 
al een heel eind. Maar voor een wedstrijd voor 
slagwerkensembles is heel wat meer materiaal 
nodig. De firma Majestic heeft voor het eerste 
ONSK het podium van de Veluvine volge-
stouwd met een indrukwekkend arsenaal aan 
instrumenten. We tellen in de gauwigheid twee 
vijfoctaafs marimba’s, zes concertmarimba’s, vier 
xylofoons, twee vibrafoons, twee klokkenspelen, 
een set buisklokken, een set van vier pauken en 
drie bassdrums. “We hebben ze zo uit de plastic 
gehaald”, zegt directeur Peter Vulperhorst van 
Majestic. “Gisteren zat alles nog in de container.”
Wibrand van Norel, voorzitter van de organi-
satiestichting, legt tijdens een briefing aan het 
begin van de wedstrijd uit wat de bedoeling is. 
Hij vertelt dat de ONSK is ontstaan vanuit de 
gedachte om een bijdrage te leveren aan de ver-
nieuwing van het repertoire van concerterende 
slagwerkensembles. Voor iedere editie worden 
compositieopdrachten verstrekt voor drie nieu-
we werken. Dit jaar alleen nog voor de topklasse, 
maar vanaf volgend jaar ook voor de basisklasse 
en middenklasse. Van Norel: “Belangrijk vinden 
we het ook dat we elkaar op een andere manier 

leren kennen. Dat we elkaar eens niet alleen als 
concurrenten zien. Een evenement van verbroe-
dering.” En dan is er natuurlijk de voor de slag-
werkwereld bijzondere wedstrijdformule: alle 
deelnemers spelen hetzelfde verplichte werk, 
de jury zit achter een gordijn en de volgorde 
van optreden wordt door loting bepaald. “We 
hanteren de meest eerlijke manier van jurering”, 
stelt Van Norel. Voordat de juryleden plaats-

nemen in de box, stelt hij de heren nog even 
voor aan de deelnemers en het publiek. Henk 
Smit en Ruud Böhmer zijn geen onbekenden in 
juryteams bij slagwerkconcoursen. Maar we zien 
ook een nieuw gezicht. Maarten Smit, voormalig 
paukenist van de Radio Kamer Filharmonie, 
beleeft zijn vuurdoop als jurylid. Vers bloed ach-
ter de jurytafel; dat kan geen kwaad. Maar dan 
wordt het tijd dat de juryleden de zaal verlaten. 

De loting gaat beginnen. Die is niet voor jury-
mansoren bestemd. De heren mogen nog even 
plassen en worden vervolgens naar hun plek 
begeleid: achter een doek in het midden van de 
zaal. Hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zelfs de 
mobiele telefoon moet worden ingeleverd. Geen 
tweets, WhatsApp-jes of SMS-berichten die de 
volgorde zouden kunnen verklappen. Maar ook 

het publiek krijgt in-
structies mee. “Ga nu 
niet de naam van de 
vereniging roepen als 
een korps het podium 
betreedt”, waarschuwt 
Van Norel. “Ook geen 
clublied zingen.”
De slagwerkgroepen 
Koningin Wilhelmina 
Delfzijl, Concordia 
Middelstum, Excelsior 

Oostendorp, Constantijn Huygens Appinge-
dam en Elspeets Fanfare hebben zich voor de 
première van de ONSK ingeschreven. Zij buigen 
zich over El-Gee, een werk dat in opdracht van 
de ONSK is gecomponeerd door Henk Smit. De 
compositie is bestemd voor de hoogste divisie, 
maar ook weer niet kei moeilijk. Speelbaar voor 
zowel de top alsook voor de ensembles die daar 
tegenaan zitten. “De opdracht luidde om een 

‘ We hanteren de  
meest eerlijke  
manier van jurering’

Excelsior Oostendorp wint de eerste editie van de ONSK.
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compositie te schrijven waar zowel spelers als 
publiek plezier aan kunnen beleven met herken-
bare melodieën en uitdagende momenten”, licht 
Smit toe. “Ook moest het een test-piece worden 
zoals we dat bij de brassbandkampioenschappen 
kennen. Vandaar de solistische openingen, de ca-
dens in de marimba en de vibes-solo. Ook moest 
er een langzaam, koraalachtig deel in zitten om 
het onderdeel interpretatie en muzikaliteit op 
waarde te kunnen schatten.”
De loting heeft bepaald dat Elspeet het spits mag 
afbijten. Vervolgens komen achtereenvolgens 
Oostendorp, Delfzijl, Appingedam en Mid-
delstum in actie. Interessant is om te horen dat 
de vijf uitvoeringen van El-Gee ook evenveel 
verschillende interpretaties opleveren. Nog 
frappanter zijn de verschillen in klank. Ieder en-
semble maakt gebruik van exact hetzelfde instru-
mentarium. Maar de invloed van de speelwijze 
op de klankkleur is echt verbazingwekkend. 
Dat maakt het vijf keer beluisteren van El-Gee 
allesbehalve saai. Dirigent Theo van Kruistum is 
met twee ensembles van de partij in Nunspeet. 
Hij was meteen gecharmeerd van de formule. 
“Ik vind deze opzet te gek”, vertelt hij. “Ik heb 
meteen volmondig toegezegd toen Wibrand van 

Norel mij benaderde om mee te doen.” Ook het 
idee om er een verbroederingsfeest van te ma-
ken, spreekt hem aan. “Normaal loop je elkaar 
voorbij zonder echt veel contact te hebben.” Van 
Kruistum vindt het jammer dat de belangstelling 
voor deze eerste uitgave wat tegenvalt. Hij had 

gehoopt op zeker tien deelnemers. Hij ziet de 
ONSK als een mooie aanvulling op de bestaan-
de wedstrijden. Van Kruistum: “Niet in plaats 
van de Nederlandse kampioenschappen maar 
als een extra wedstrijd ernaast. Alleen zou de 
periode tussen de beide kampioenschappen wat 

verder uit elkaar moeten liggen.”
Excelsior Oostendorp komt uiteindelijk met 92 
punten als winnaar uit de bus. Gevolgd door Ap-
pingedam met 89 punten, Elspeet met 86 punten, 
Middelstum met 85 punten en Delfzijl met 84 
punten. Aan die scores moeten we niet te zwaar 

tillen. Punten worden 
op de eerste plaats 
toegekend om een 
rangorde te bepalen 
en om de verschillen 
tussen de kandidaten 
uit te drukken. Henk 
Smit heeft de afgelo-
pen dertig jaar overal 
ter wereld bij allerlei 
concoursen gejureerd. 
Voor het eerst maakte 
hij deel uit van een 
geblindeerde jury. Hij 

spreekt na afloop van een bijzondere ervaring. 
“In alle subjectiviteit dat jureren nu eenmaal is, 
gaat hier veruit de meest objectieve werking van 
uit”, stelt hij enthousiast vast. Smit vertelt dat de 
jury voor de grap geprobeerd heeft om tijdens de 
optredens te raden wie op het podium stond. Dat 

‘ Geweldig dat ieder  
zijn eigen hand-  
tekening onder het  
stuk wist te zetten’
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werd echter geen succes. “We zaten er honderd 
procent naast. Toen we alle punten hadden 
toegekend, hoorden we pas wie het waren.” Ook 
Smit vindt het opmerkelijk dat de touché van 
de toetsen zo’n grote diversiteit in klank teweeg-
bracht. Ook de verschillen in opvatting droegen 
bij aan de attractiviteit van de wedstrijd. “Het was 
geweldig om te horen dat ieder ensemble zijn 
eigen handtekening onder het stuk wist te zetten.”
De publieke belangstelling voor de eerste 
ONSK is matig. Behalve de muzikanten van de 
deelnemende verenigingen zitten voorname-
lijk supporters van de diverse deelnemers, een 
handvol bestuurders en enkele dirigenten in de 
zaal. Maar als het aan Van Norel ligt, is dit pas het 

begin. Hij gaat ervan uit dat de ONSK in de slag-
werkwereld een vaste plek op de kalender krijgt. 
“We hopen een mooi evenement neer te zetten 
dat uitgroeit naar een landelijke wedstrijd.” Of 
dat gaat lukken lijkt toch vooral af te hangen van 
het verplichte werk. El-Gee is een puur melo-
disch werk. Als je hiervoor kiest, weet je vooraf 
al dat ensembles met een mix van gestemde en 
ongestemde instrumenten niet komen opdagen. 
Van Norel beseft echter dat het niet zal lukken 
om het iedereen ieder jaar naar zijn zin te maken. 

“Het verplichte werk is leidend. Als je daar de 
geschikte bezetting voor hebt, kun je mee doen.” 
In de zaal zitten enkele dirigenten de kat uit de 
boom te kijken. Zij zijn over het algemeen positief 
over het evenement, maar stellen ook kantteke-
ningen. “Een mooi initiatief ”, zegt John Sonderen. 
“Veel waardering voor de organisatie.” De grote 
variatie in opvatting en klankkleuren heeft hem ver-
rast. De wijze van jurering staat volgens Sonderen 
garant voor een eerlijke beoordeling, maar heeft 
ook een keerzijde. “Persoonlijk vind ik het bij een 
concertconcours ook belangrijk om te zien en te 
laten zien wat er gebeurt.” Toch staat Sonderen er 
voor open om in de toekomst in te schrijven voor 
de ONSK. “Als er een stuk geprogrammeerd wordt 

dat bij een van mijn verenigingen past, 
sta ik er zeker niet negatief tegenover.” 
Op de vraag of de ONSK kan uitgroei-
en tot een landelijke wedstrijd, houdt 
hij een slag om de arm. “Nou, dat kan 
ik moeilijk inschatten. Het zal vooral 
liggen aan de verplichte werken. Als die 
breed worden ingevuld, kan het wel een 
blijvend nationaal evenement worden.”
Robbert Houtkamp is enthousiast 

over de opzet van de ONSK. Hij is vast van plan 
om in de toekomst mee te doen. “Ik heb er echt 
van genoten en ben erg verrast. Een uitstekend 
idee.” Volgens Houtkamp bracht het kampioen-
schap overduidelijk aan het licht hoe groot de 
invloed van de speelwijze en de malletkeuze is 
op de klankkleur. Hij is er zeker van dat het eve-
nement ondanks de muzikale cultuurverschillen 
in de slagwerkwereld toekomst heeft. “Slag-
werk is slagwerk. Je moet gewoon kijken of het 
verplicht werk bij je past. Wanneer verschillende 

componisten stukken gaan maken, is er straks 
voor ieder wat wils.”
Ook Roel Jan Jongsma is enthousiast over de 
opzet van de wedstrijd. “De voorwaarden om tot 
een goed eindoordeel te komen zijn aanwezig”, 
stelt hij. “Door de uitvoering van hetzelfde werk 
kun je de clubs beter met elkaar vergelijken.” 
Minder geslaagd vindt hij het gebruik van 
het door de organisatie beschikbaar gestelde 
instrumentarium. “Daar ben ik op zich geen 
voorstander van. In deze opzet kon het wel-
licht niet anders. Er was te weinig ruimte om 
te changeren. Maar als de zaal groot genoeg is, 
geef ik de voorkeur aan eigen instrumenten. Je 
krijgt dan toch meer je eigen klank.” Over het 
blind jureren heeft Jongsma zijn bedenkingen. 
“Bij de brassbands en fanfares werkt het prima. 
Maar slagwerk is iets dat je moet zien. Het is de 
afweging. Overigens zou de winnaar ook op de 
gewone manier van jureren uit de bus zijn geko-
men.” Ook Jongsma staat zeker niet afwijzend 
tegen deelname aan de ONSK. “Het paste nu 
niet in het schema. Maar in de toekomst denk ik 
er wel aan mee te gaan doen.” 

‘ Slagwerk is iets  
dat je moet zien’

ONSK 2015
De ONSK wordt in 2015 gehouden op 11 april op 

een nog nader bekend te maken centraal gelegen 

locatie. De ONSK 2015 wordt opengesteld voor 

deelnemers in de basis-, midden- en topklasse.  

Aan Henk Smit (basisklasse), Jan Geert Nagel 

(middenklasse) en Vincent Cox (topklasse) zijn 

inmiddels opdrachten verstrekt voor het schrijven 

van de verplichte werken. 

Slagwerkensemble Elspeet in actie tijdens de ONSK.
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De muziekopleidingen voor de HaFaBra-sector 
kennen een bepaalde structuur waarbij het lan-
delijke raamleerplan en diplomering bekende 
pijlers zijn. In dit artikel geven we een overzicht 
van de stand van zaken. Eerst enkele actuele 
ontwikkelingen.

•  Landelijk servicepunt/examenbureau: KNMO 
en Kunstconnectie (de branchevereniging voor 
muziekscholen en centra voor de kunsten) zijn 
bezig met de oprichting van een landelijk servi-
cepunt waar diploma’s kunnen worden besteld. 
Ook kunnen opleidingsorganisaties daar terecht 
met (eerstelijns) vragen over opleidingen, reper-
toire, diplomastelsel etc. 

•  Update examenreglement: het LKCA maakte 
samen met KNMO en Kunstconnectie een 
update van het bestaande examenre gle-
ment. Het kan worden gedownload op de 
site van KNMO. Belangrijkste verandering 
is één landelijke lijst van gecommitteer 
den. Deze personen bewaken de kwaliteit 
van de landelijke muziekexamens die door 

docenten worden afgenomen, hetzij in een 
muziekschool, centrum voor de kunsten, bij 
bondsexamens of in een ander gecertificeerd 
verband. Tijdens landelijke intervisie  
dagen wordt vanuit inhoudelijke optiek geke-
ken naar het systeem.

•  Update Raamleerplan: het LKCA is bezig met 
een update van het landelijke raamleerplan 
voor de HaFaBra-opleidingen. Dit komt zo 
spoedig mogelijk beschikbaar. In de update is 
ook veel aandacht voor de implementatie van 
SOM – slagwerkopleiding modulair.

De hele infrastructuur van (muziek)opleidingen 
is sterk aan het veranderen en valt voor een deel 
helaas ook weg vanwege krimpende cultuurbud-
getten. Dat geeft organisatorische veranderingen 
en vertaalt zich ook in de toepassing van andere 
didactisch/methodische werkwijzen. Daarnaast 
is er een sterkere nadruk op binnenschoolse cul-
tuureducatie. Binnen zowel LKCA, KNMO als 
Kunstconnectie realiseert men zich terdege dat 
een systeem van kwaliteitsbevordering/borging 

(bijv. via een raamleerplan en een diplomastel-
sel) actueel moet zijn. Het zijn immers middelen 
om participatie en kwaliteit te bevorderen. Een 
landelijk raamleerplan dient ook een afspiege-
ling te zijn van de realiteit.

Hobéon toetst en certificeert instellingen voor 
kunsteducatie en amateurkunst. Dit doen zij voor 
instellingen aangesloten bij Kunstconnectie, maar 
ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in het door-
lopen van het certificeringstraject kunnen zich 
aanmelden voor het keurmerk CK, Cultuurkeur.
Kwaliteitsmanagement staat ook in deze branche 
volop in de belangstelling. Het certificering-
straject stelt organisaties in staat zich beter te 
profileren in de markt ten opzichte van bestaan-
de of toekomstige klanten, stakeholders en naar 
subsidiegevers. Het keurmerk kan ook gebruikt 
worden als PR-instrument, ter profilering en last 
but not least als impuls voor continue verbe-
tering van kwaliteit. Met het CK Cultuurkeur 
beogen partijen enerzijds de kwaliteit van de 
organisatie en het aanbod van de instellingen 
voor Kunsteducatie en Amateurkunst te waar-

Waar worden de landelijke diploma’s verstrekt? Wie mag die landelijke diploma’s 

uitreiken? Hoe zit het met de certificering anno 2014? Een overzicht van de stand 

van zaken rond examinering, diploma’s, certificering en samenwerking in de Ha-

FaBra-sector anno 2014.

TEKST: JAN VAN DEN EIJNDEN  • FOTO: ARCHIEF FV MEDIA PRODUCTIES 

Het primaire 
 onderwijsproces:  
hoe zit het nu?

BLAASMUZIEK INFORMATIEF
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borgen en anderzijds de verdere ontwikkeling 
van de kwaliteit te bevorderen. De focus lijkt 
daarbij echter te liggen op het primaire onder-
wijsproces. 

Borging van het primaire onderwijsproces in 
kwalitatief opzicht gaat vooral over: - wie geeft er 
les; - hoe en met welke doelen wordt lesgegeven? 
-welke didactische en methodische ontwik-
kelingen zijn er (ook internationaal)? – welke 
resultaten kunnen we verwachten bij cursisten 
en hoe kunnen we die borgen? 

Elke opleidingsorganisatie die in haar cursus-
aanbod recht doet aan de diversiteit van het 
instrumentarium van de HaFaBra-sector krijgt 
de mogelijkheid om de landelijke erkende diplo-
ma’s uit te reiken. Daarbij ontstaan mogelijkhe-
den voor samenwerking tussen muziekscholen/
centra voor de kunsten en verenigingsoplei-
dingen en maatschappen van ZZP-docenten. 
Kinderen hebben immers overal recht op zo 
goed mogelijk muziekonderwijs, los van hoe de 
lokale infrastructuur er uitziet.

Daarnaast bestaan ook de examendagen bij de 
KNMO aangesloten muziekbonden.
Op die manier ontstaat een fijnmazig netwerk 
gebaseerd op de Nederlandse verhoudingen en 
in principe bereikbaar voor alle cursisten.

Via het landelijke servicepunt/examenbureau 
(als onderdeel van de nieuwe KNMO website: 
over de concrete start ervan worden nader ge-
communiceerd) kunnen de landelijke diploma’s 
verkregen worden door zowel muziekscholen/
centra voor de kunsten als andere opleidingen 
met certificering. Vooralsnog kunnen de oplei-
dingen en organisaties die tot op heden gerech-
tigd waren landelijke diploma’s uit te reiken ze 
daar aanvragen.

De komende tijd zal het aspect certificering 
nader worden uitgewerkt. Uiteraard zal het 
veld hierover nader worden geïnformeerd. Het 
LKCA zal een actieve rol spelen als het gaat om: 
inhoudelijke ontwikkeling, zoals raamleerplan-
nen; ontwikkeling landelijk examenmateriaal; 
inhoudelijke inrichting van intervisiedagen; 

adviezen rond het landelijke stelsel van opleidin-
gen en examens.

Het is verheugend dat met de komst van KNMO de 
samenwerking met Kunstconnectie voortvarend is 
opgepakt. De samenwerking gaat niet alleen over 
het gestalte geven van een diplomastelsel maar 
vooral over vragen als: hoe kunnen we gezamenlijk 
kunstparticipatie en educatie bevorderen?
Uit de ambities die worden uitgesproken in 
de Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek 
(ROA)  – waarin vertegenwoordigers van zowel 
Kunstconnectie als KNMO en waarbij LKCA 
adviserend is – blijkt dat (eventuele) voormalige 
achterstand in samenwerking is verdwenen en 
dat is een verheugend feit! 

Bovenstaand artikel is van de hand Jan van den 

Eijnden - senior projectleider amateurkunst LKCA, 

Utrecht mede namens de KNMO en Kunstconnec-

tie. www.lkca.nl.
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In de wereld van de blaasmuziek zijn er muzikanten die zowel in een harmonie, 

fanfare als een bigband musiceren en daar veel plezier aan beleven. Klankwijzer 

is benieuwd naar de ervaringen van deze ‘combispelers’. In dit artikel vertellen 

Bert Veldink, Adri Stunnenberg, Norbert de Baar en Anita van Hoof over hun muzi-

kale ervaringen.

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO: FEIKE KLOMP/ROB SLEPICKA

Recht en swing 
gaan prima samen

Adri Stunnenberg 

met de Central Heat 

Big Band.

BLAASMUZIEK BIG BAND
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Omdat dames nog altijd voor gaan, trapt 
tromboniste Anita van Hoof de ervaringsuit-
wisselingen graag af. Zij speelt zowel in de Big 
Bounce Band (Duiven) en de West Arnhemsche 
Muziekvereeniging. “Als kind ontwikkelde ik al 
mijn liefde voor blaasinstrumenten. Op mijn 
tiende kwam ik bij de dorpsfanfare terecht. Via 
de hoorn en de altsax ben ik uiteindelijk bij mijn 
huidige instrument uitgekomen, de trombone. 
Ik speel sinds drie jaar bij de Big Bounce Band. 
Daarnaast ben ik jaren lid van de West Arn-
hemsche Muziekvereeniging. Het musiceren in 
deze ‘twee werelden’ ervaar ik als een verrijking. 
Beide stijlen hebben hun eigen idioom en dat 
spreekt me aan. Het is leuk om met twee muziek-
stijlen bezig te zijn. Een bigband ervaar ik als een 
echt orkest, waarin ieder een eigen belangrijke 
rol heeft. Er zijn meer verschillen. In een fanfare 
zijn de niveauverschillen groter. Sommigen 
spelen er puur voor het plezier, anderen leggen 
de lat hoger en kunnen ook wat meer. In een big-
band zijn die verschillen kleiner. Overigens kun 
je het je daar ook niet permitteren om je te ‘ver-
schuilen’. O ja, er is nog een verschil. In bigbands 
zie je nog steeds weinig vrouwen. In de hafabra is 
de man-vrouwverhouding beter vind ik.” 

Bert Veldink speelt in de Politie Bigband 
Oost-Nederland en gaat elke woensdagavond 
met plezier naar de repetitie in Duiven. Daar-
naast is hij ook actief op andere muzikale 
fronten. “Mijn vader was slagwerker bij Har-
monie Volharding in Borculo en mijn broer 
speelde daar trompet. Dat is mijn basis geweest 
om met muziek bezig te gaan. Toen ik na de 
basisopleiding en blokfluit op de muziekschool 
een instrument koos, was dat de dwarsfluit. Deze 
was echter niet beschikbaar bij de harmonie, dus 
kreeg ik een tenorsaxofoon. Net even iets anders. 
Toen het grote instrument uit de koffer kwam, 
kreeg ik er direct geluid uit, dus dat was geregeld. 
Met een instrument, bijna nog groter dan me-
zelf, op zaterdag naar de muziekschool. Daar had 
ik het geluk dat er een bigband werd opgericht 
en daar leerde ik de ‘swing’ in de muziek. Dus bij 
de harmonie de ‘klassieke muziek’ en daarnaast 
bigband muziek. Een andere vorm van muziek 
is de ‘blaasmuziek’ die ik speelde in de boeren-
kapel de Knollentrekkers, een onderdeel van 
Volharding. Daar speelde ik inmiddels ook op 
klarinet. Deze basis in mijn jonge jaren heeft er-
toe bijgedragen dat ik het zeer aantrekkelijk vind 
om diverse soorten muziek te spelen. Klassiek, 
swing, maar ook feestmuziek. De diversiteit van 
muziek en het spelen daarvan maakt het telkens 
uitdagend daarmee bezig te zijn en anderen 

daarvan mee te laten genieten.”

Adri Stunnenberg uit Heelsum speelt zowel bij 
de Heelsums Harmonie als de Central Heat Big 
Band. “Sinds 1983 speel ik in de Heelsums Har-
monie. Het muziek maken zit mij in het bloed. 
Onze zo geliefde hobby ging over van opa, vader 
naar mijzelf. Sterker, bijna mijn hele familie 
maakt muziek. Bij de Central Heat Big Band 
speel ik al sinds 1988. Dat ging eigenlijk via mijn 
broers. Zij stimuleerden mij om ook bigband 
muziek te maken en me aan te melden bij deze 
bigband. Harmonie- en bigbandmuziek zijn 
twee verschillende genres, waar ik mijn ei goed 
in kwijt kan. In beide stijlen ben ik geïnteres-
seerd. Misschien juist wel door de verschillende 
opvattingen. Harmoniemuziek kenmerkt zich 
door de wat makkelijkere ‘rechttoe rechtaan’ 
melodieën. Bij een bigband ligt dat anders. De 
arrangementen zijn complexer door moeilijkere 
ritmes. Vaak speel je juist na de tel, of ligt de na-
druk op improvisaties waarbij je alleen met sche-
ma’s te maken hebt. Soms ontmoeten deze twee 
stijlen elkaar in een arrangement, wat dan extra 
uitdagend is voor mij. Met mijn ritmegevoel zit 
het wel goed. Een belangrijk uitgangspunt om bij 
een bigband te kunnen spelen. Dat wel.”

Norbert de Baar dan. “Op mijn elfde begon ik bij 
de Oosterbeekse Harmonie op klarinet, maar 
kreeg al gauw interesse voor de saxofoon en de 
bigbandmuziek. Alhoewel er bij die harmonie 
veel lichte muziek werd gespeeld, waarin de saxen 
een belangrijke rol vervulden, was een bigband 
voor mij nog ver weg. Daar kwam verandering 
in. In 1993 werd de 
Arnhemse Politie Mu-
ziekvereniging namelijk 
getransformeerd van 
een harmonieorkest 
naar een bigband. Voor 
mij ging hiermee een 
droom in vervulling. 
Die overgang was een 
pittige uitdaging. Met 
de komst van de huidige 
bandleider Guus Tan-
gelder werden er door 
de leergierige muzi-
kanten goede stappen 
gezet. De verschillen 
tussen een harmonie en 
een bigband zijn duide-
lijk. Bij een harmonie 
speel je nauwkeurig 
‘wat er staat’, bij de 

bigband mag je de noten wat losser spelen om het 
swing-effect te krijgen. Een ander fenomeen wat 
zich bij swing voordoet is de timing. Ook al is de 
muziek niet recht, de timing moet wel degelijk 
nauwkeurig zijn, anders swingt het gewoon niet. 
Zelfs tijdens het tellen van de rusten moet je in het 
ritme of de groove van het stuk blijven denken. 
Moeilijk om in woorden uit te leggen, maar het 
is gewoon zo. Mij spreekt deze muziek veel meer 
aan dan de serieuze en zware werken bij een 
harmonie of fanfare.” Voorzichtige conclusie:  
muzikanten die de combinatie ‘recht’ en ‘swing’ 
opzoeken, zijn vooral voor zichzelf  op zoek naar 
muzikale afwisseling en uitdaging.  

Anita van Hoof.

Bert Veldink en Norbert de Baar. 
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Wie is John Sonderen?
Een gedreven muziekliefhebber die van zijn 
hobby zijn beroep heeft kunnen maken en daar 
elke dag van geniet.

Hobby’s buiten de muziek?
Lekker uit eten en zwemmen en sporten om de 
calorieën weer te verbranden.

Hoe ben je in de muziekwereld terechtge-
komen?
Van jongs af aan ben ik opgegroeid in de harmo-
nie van Beltrum waar destijds ook mijn vader 
in speelde. Op de middelbare school werd bij 
ons veel aan muziek gedaan. Daar is het gevoel 
ontstaan om verder te gaan in de muziek.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Doordat ik tijdens mijn studie werd gevraagd 
om een slagwerkensemble te leiden. Ik vond dit 
superleuk om te doen. Sindsdien ben ik het altijd 
blijven doen. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Werken met mensen die hun hobby beoefenen 
op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau en in 

een goede sfeer. Op basis van het principe van 
teambuilding iedereen verantwoordelijkheden 
geven. 

Had of heb je een voorbeeld?
Niet echt als dirigent. Wel in de theaterwereld. 
Daarin zijn Stomp en Percossa mijn voorbeelden.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Blijf jezelf. 

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
gestemd, ongestemd of mix?
Ik vind beide leuk. Ik werk in Zevenaar met 
een gemixt ensemble en in Duiven en Groenlo 
voornamelijk met ongestemd slagwerk. Ik heb 
ook een grote liefde voor Afrikaanse drums. 
Daarnaast werk ik graag met elektronica. Hier-
door krijgen de ongestemde ensembles toch te 
maken met het facet melodie, zelfs in de breedste 
zin van het woord. 

Mooiste compositie voor concerterend 
slagwerkensemble?
Mahaba Madhara van Dolf de Kinkelder. Een 
prachtige Afrikaanse compositie met Afrikaanse 

trommels en zang in het Swahili. Een stuk dat 
door zijn diversiteit aan swingende grooves, 
mooie sferen en aardse klanken veel indruk 
maakt. Prachtige muziek die ik iedereen kan 
aanraden!

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Dat zijn er meerdere. De deelname met de slag-
werkgroep Crescendo Ooy-Zevenaar aan het 
Wereld Muziek Concours in 2013. De productie 
van de twee theatershows Slagroom! en Slapstick 
met Shuffle Percussion Group en het Neder-
lands kampioenschap in de tweede divisie met 
Liemers Harmonie Duiven. Allemaal successen 
behaald op hun eigen niveau. Het zijn stuk voor 
stuk mijlpalen waar ik trots op ben.

Concoursen of concerten?
Ik zou zeggen theatervoorstellingen. Dat is voor 
mij het allermooiste. Maar als ik moet kiezen 
dan toch concerten met af en toe een concours. 
Muziek is beleving, geen wedstrijd. Echter om 
het uiterste uit een ensemble te halen, werkt het 
wel goed om mee te doen aan wedstrijden. Ie-
dereen, inclusief ikzelf, werkt dan net wat harder 
dan bij een ‘gewoon’ concert. 

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

 instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat slagwerkdirigent 

John Sonderen zijn licht schijnen over de slagwerkwereld.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: BJORN VIJE (SHUFFLE)/AD VAN DOOREN (CRESCENDO)

‘ Een repertorium werkt 
beperkend in artistieke 
ontwikkeling’

SHOW MARS PERCUSSIE DE DIRIGENT
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Concours, een noodzakelijk kwaad?
Ja, om het uiterste uit het ensemble te halen en 
beter te worden als groep/team.

Er is momenteel een discussie gaande om 
de verplichte repertoria af te schaffen. Hoe 
sta jij hierin?
Wat mij betreft afschaffen. Ik denk dat een goede 
dirigent zelf wel kan inschatten welk repertoire 
bij het ensemble past en daarnaast ook voldoen-
de niveau heeft. Een repertorium werkt beper-
kend in vernieuwing en artistieke ontwikkeling. 

De muziek van de podiumslagwerkensem-
bles heeft de laatste decennia een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Komt het einde 
van die ontwikkeling langzamerhand nog 
niet in zicht?
Ik denk het niet. De slagwerkmuziek zal zich de 
komende jaren nog verder ontwikkelen. Ik denk 
hierbij aan meer cross-overs met andere instru-

mentgroepen, integratie van de elektronica en 
meer beeldende, theatrale producties. Vooral dat 
laatste juich ik van harte toe. 

Jij bent met de slagwerkgroep Shuffle van 
muziekvereniging Groenlo een heel andere 
richting ingegaan. Vertel hier eens wat over.
In de professionele slagwerkwereld kennen 
we muziektheatergezelschappen als Percossa, 
Stomp en Blueman Group. Deze gezelschappen 
trekken in Nederland, maar ook wereldwijd, 
veel publiek met spectaculaire theatervoorstel-
lingen. Voor Shuffle en mij zijn dit grote voor-
beelden. Dit is ook een van de redenen dat we 
met Shuffle een aantal jaren geleden zijn gestart 
met het maken van theatervoorstellingen. We 
zoeken naar een brede muzikale invulling. Di-
verse slagwerkstijlen komen aan bod en door 
het integreren van technologie op het gebied 
van film, animatie, samples en elektronisch 
slagwerk proberen we een bijzondere plek 

in het werkveld te creëren. We proberen ons 
niet alleen muzikaal te ontwikkelen maar ook 
op theatraal gebied. Door te werken met een 
regisseur worden we getraind in de disciplines 
van performing, drama en beweging. Zonder 
aan muzikaliteit te verliezen, brengen we de 
voorstelling zo theatraal mogelijk over aan het 
publiek. Shuffle speelt naast theatervoorstel-
lingen natuurlijk ook andere optredens. Wel 
proberen we elk optreden op deze manier te 
benaderen. Of het nu een concert op de markt 
in Groenlo is of een groot bedrijfsfeest.

Hoe ziet een show van Shuffle Percussion 
Group er uit?
Een theatervoorstelling van Shuffle is een twee 
keer 45 minuten durende show vol spectaculair 
slagwerk. We zoeken altijd naar nieuwe ideeën 
en een mooie presentatie. 

Wat was de aanleiding voor deze switch? 
De liefde voor theater en dit op een vernieu-
wende manier te brengen in de amateurslag-
werksector. Voor mij ligt hier de toekomst van 
het slagwerk.

Behalve muziek maken komt bij zo’n the-
atershow natuurlijk een hoop kijken. Hoe 
werkt dat? 
Shuffle heeft een projectgroep. Dat is het coör-
dinerende orgaan voor het maken en uitwerken 
van onze optredens. Alles wordt hier bedacht en 
uitgewerkt. Dit doen we door middel van een 
uitgebreid projectplan. Alle facetten van de show 
worden hierin omschreven. Artistiek, planning, 
pr en natuurlijk financiën. In de uitvoering 
maken we gebruik van dit plan als leidraad. 
De allerbelangrijkste ingrediënten voor een 
geslaagde show zijn: tijd en inzet van de spelers, 
de juiste mensen op de juiste plek, draagkracht 
binnen je groep en vereniging, de hele wereld 
laten weten dat je bestaat, niet bang zijn om 
dingen uit handen te geven.

Heeft deze omschakeling nog effect gehad 
op de toeloop van nieuwe leden?
Ja, enorm! Toen we startten, hadden we mis-
schien vijf jeugdleden, nu is dat aantal gegroeid 
naar dertig leerlingen. We hebben twee jeugd-
groepen - genaamd Snuffle - en dus een prima 
lopende opleiding. 

Is de productie van zo’n show ook voor 
andere verenigingen weggelegd? 
Ja, het kost echter wel heel veel energie en vrije 
tijd. Als je dit er niet voor over hebt, lukt het niet. 

John Sonderen: “De slagwerkmuziek zal zich de komende jaren nog verder ontwikkelen.”
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Slagwerktoppers toe aan nieuwe uitdaging
 

Ben jij slagwerker in hart en nieren? Een allround slagwerktopper of 
juist de specialist op het gebied van melodisch slagwerk of paukenist?

Zoek jij nog een leuke gezellige vereniging waar jij je kunsten 
kunt en wilt vertonen?

Dan zijn wij op zoek naar jou. Onze slagwerkcollega’s 
zoeken namelijk nieuwe collega’s!

 
Wie wij zijn? Trommel- en Fluiterkorps “Heide” uit Swalmen.
Een jonge dynamische muziekvereniging die al jaren aan de 

top van Nederland mee speelt.
En dat willen we ook graag blijven doen, met hulp van jou! 

Kijk voor meer informatie over onze vereniging op 
www.heideswalmen.nl en neem gerust contact met ons op.



Jullie hebben nu met Slagroom! en Slap-
stick twee shows gepresenteerd. Zijn er 
nog nieuwe plannen? 
Jazeker. Als groep hebben we het gevoel dat 
we niet meer terug kunnen en dat willen we 
ook niet. We zijn momenteel onder leiding 
van een nieuwe regisseur aan het trainen om 
beter te worden in performing, drama en 
beweging. Ook werken we aan onze conditie 
en willen we fysiek sterker worden. Dit doen 
we door krachttraining, dus tegenwoordig 
komen we in sportkleding naar de repetitie. 
In september starten de repetities voor onze 
derde show. We hopen volgende zomer try-
outs te kunnen geven om vervolgens in het 
theaterseizoen 2015-2016 twaalf voorstellin-
gen te spelen. 

Ligt hier de toekomst van de 
 slagwerkmuziek?
Dat weet ik niet, maar ik denk dat mijn toekomst 
hier wel ligt. Ik vind het een heerlijke manier van 
werken! 

Zie je nog andere manieren waarop de 
slagwerksector de aantrekkingskracht op 
de jeugd kan verhogen?
Volgens mij is het zaak dat je jezelf laat zien. En 
wat je doet, goed doet en serieus neemt. Of het 
nu een grote theatershow is of een optreden met 
de plaatselijke schutterij, zorg dat je goed voor 
de dag komt. John Sonderen tijdens een show van Shuffle.

John Sonderen leidt slagwerkgroep Crescendo Ooy-Zevenaar.
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Er zijn tijden geweest dat muzikanten na een 
succesvolle concoursdeelname bij thuiskomst 
als helden werden ingehaald. Het overkwam 
harmonie De Bazuin (destijds nog in de fanfare-
bezetting) bij het debuut op een nationaal con-
cours in Doesburg in 1900. Van de zes deelne-
mende orkesten in de eerste afdeling haalde De 
Bazuin de gouden medaille. Bij thuiskomst per 
trein ’s avonds laat op het station van Gorinchem 
stonden collega-verenigingen het succesvolle 
korps op te wachten. Daarna trokken de kam-
pioenen onder toejuichingen van een ‘dichte 
menigte’ rond middernacht met muziek naar het 
centrum van de stad waar een nieuwe huldiging 
wachtte. Dat waren nog eens tijden!

De christelijke zangvereniging Zingt den Heere 
kreeg in 1889 bij een uitvoering in Neerbosch 
spontaan begeleiding van een groepje blaasmuz-
ikanten. “Dat zouden we ook moeten hebben”, 
reageerden dirigent Philip van Wijk en enkele 
leden. Al op de terugweg werden plannen 
gesmeed voor de oprichting van een muziek-
korps. Even later zag De Bazuin het levenslicht. 
Aanvankelijk in een fanfarebezetting en later als 
harmonie. In 1910 ging de vereniging samen 

met de Gorinchemsche Harmonie. 

De huidige harmonie bestaat uit ruim veertig 
leden voornamelijk tussen de dertig en veertig 
jaar. Daarnaast beschikt de vereniging over een 
jeugd- en leerlingenorkest met samen dertig 
leden. “De bezetting is op dit moment redelijk 
stabiel”, constateert  voorzitter Theo Bos die 
samen met Anne Besems  de voorzittershamer 
hanteert. “De vergrijzing is achter de rug. We 
zitten in de nieuwe generatie.” Sinds een jaar of 
vijftien opereert het orkest voornamelijk als con-
certvereniging. Tot de vaste activiteiten behoren 
een concert voor gedecoreerden, het omlijsten 
van de Dodenherdenking, een concert voor en 
met gehandicapten, een kerstconcert en een 
voorjaarsconcert. 

De Bazuin heeft in de loop van de geschiedenis 
onder leiding gestaan van dirigenten die hun 
stempel hebben gedrukt op ontwikkeling van 
de blaasmuziek in Nederland. Zo leidde een 
piepjonge Heinz Friesen het orkest tussen 
1958 en 1963 naar de vaandelafdeling, de 
huidige eerste divisie. Onder aanvoering van 
Gerrit Fokkema veroverde het orkest in 1979 

het federatievaandel in de toenmalige hoogste 
divisie. Inmiddels staat de harmonie al 25 jaar 
onder leiding van Henk Bonenkamp. Onder zijn 
leiding behaalde het orkest twee jaar geleden een 
eerste prijs in de tweede divisie. De oud-solo-
fluitist van de Marinierskapel neemt in de loop 
van het huidige jubileumjaar afscheid. “Over 
deelname aan concoursen zijn de meningen 
verdeeld”, zegt Bos. “Over het algemeen willen 
we eens per zoveel jaar wel een ijkpunt hebben. 
Maar je moet er wel het orkest en de instru-
menten voor hebben.” Andere hoogtepunten uit 
de geschiedenis waren een concertreis naar de 
Franse Riviera in 1999 en de toekenning van het 
predicaat ‘Koninklijk’ in 1914. 

De Bazuin heeft het 125-jarig jubileumfeest in-
gezet met een jubileumconcert met als gastsolist 
zangeres Petra Berger. Zaterdag 14 juni staat 
een concertavond met de Mastreechter Staar op 
het programma. Vrijdag 12 september treedt de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine ter ere 
van de jubilerende vereniging op in de schouw-
burg van Gorinchem. Met dit gratis toegankeli-
jke concert wil De Bazuin de harmoniemuziek 
promoten bij een breed publiek. 

Coryfeeën als Heinz Friesen en Gerrit Fokkema stonden er als groentjes op de 

bok. De Koninklijke harmonie De Bazuin uit Gorinchem viert haar 125-jarig be-

staan en doet dat met een relatief jonge bezetting.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: THEO BOS

De Bazuin: springplank 
voor topdirigenten

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Orkest Fryslân toert door 

Friesland om klassieke 

muziek te promoten. 

De vierde editie van CityProms is vorige maand 
van start gegaan met een tournee door de pro-
vincie Friesland. Tijdens de eendaagse festivals 
in Surhuisterveen, Drachten en Dokkum brach-
ten muzikanten en orkesten samen met lokale 
culturele instellingen nieuwe doelgroepen in 
contact met klassieke muziek. De komende 
weken doet CityProms on Tour nog Franeker 
(14 juni), Kollum (20 juni) en Joure (21 juni) 
aan. De grote eindmanifestatie is van 27 tot en 
met 29 juni in Leeuwarden waar muzikanten, 
dansgezelschappen, koren en orkesten in de 
binnenstad meer dan veertig gratis toegankelijke 
optredens verzorgen. Ook de amateurblaasmu-
ziek is prominent vertegenwoordigd. Er is zelfs 
een speciaal harmonieorkest opgericht voor 
CityProms. Orkest Fryslân biedt muzikanten 
(jong en oud) de kans om grote werken uit het 
symfonisch repertoire te spelen. Het orkest 
bestaat uit zeventig professionals, conservatori-
umstudenten en muzikanten vanaf diploma D. 

Onder leiding van de Friese symfonische diri-
gent Arnaud Oosterbaan is een programma in-
gestudeerd met onder andere de Vuurvogel van 
Stravinsky, Polevestiaanse Dansen van Borodin, 
Russisch Paasfeest van Rimsky Korsakov en het 
Zwanenmeer van Tschaikovsky. Orkest Fryslân is 
tijdens CityProms Leeuwarden te beluisteren op 
zondagmiddag (29 juni) op het hoofdpodium 
van aan het Oldehoofsterkerkhof.

Zaterdagmiddag (28 juni) speelt op dezelfde 
locatie het Frysk Fanfare Orkest onder leiding 
van Jouke Hoekstra. Het gezelschap, bestaan-
de uit 55 amateurmuzikanten van diverse 
Friese verenigingen, geldt zowel in Friesland 
als daarbuiten als ambassadeur van originele fan-
faremuziek. ’s Avonds voert het Noord Neder-
lands Harmonie Orkest (NNHO) onder meer 
Danzòn. Nr. 2 van Arturo Marquez, een selectie 
uit de West Side Story van Leonard Bernstein en 
Romeo and Julliet van Prokovjev uit. Het NNHO 

bestaat uit zestig professionals (dirigenten/do-
centen), vakstudenten en gevorderde amateurs 
onder leiding van Tijmen Botma.
Zondagmiddag (29 juni) treedt ook het jongN-
BEnoord voor het voetlicht op CityProms. Het 
ensemble van tien jonge getalenteerde musici uit 
het noorden van het land speelt in een bezetting 
met fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, 
trombone, saxofoon, marimba en ongestemd 
slagwerk. Het Nederlands Blazers Ensemble wil 
met de regionale jongNBE’s jonge musici in de 
leeftijd van 15-19 jaar begeleiden in de NBE-cul-
tuur van samenspel, theatrale presentatie en 
contact met het publiek. Onder aanvoering van 
coach en artistiek leider Brandt Attema klinkt 
onder meer Mein Junges Leben hat ein End van 
Sweelinck, Locus iste van Bruckner, Ziblat, Aire 
de Buenos Aires van Mulligan/Piazzolla en Knife 
dance van Prenen.
Ook aanwezig op CityProms is fulkaan. Het 
talentontwikkelingsprogramma presenteert zich 

Als de berg niet naar Mohammed komt, gaat Mohammed wel naar de berg. Dat is 

de gedachte achter de formule van CityProms. Het Friese festival wil met optredens 

in de openlucht klassieke muziek naar het publiek brengen. Beroemde symfonische 

werken worden uitgevoerd op plaatsen/locaties in Friesland waar ze normaal ge-

sproken nooit te horen zouden zijn. Het is een van de vele festivals en evenementen 

in het land waarmee de amateurmuziekverenigingen het muzikale seizoen afsluiten. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JELLE ZIJLSTRA 

Nog één keer pieken 
voor de vakantie
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zaterdag 28 juni op het hoofdpodium met op-
tredens van de fulkaanband, Saks meets Talent, 
het Klank fan Fryslân-koperensemble en het 
Ferwerda-academie-ensemble. Om 15.45 uur 
maakt fulkaan in de VIP-tent de plannen voor 
het nieuwe seizoen bekend. Eén van de nieuwe 
projecten is het Freeze-atelier waarbij jonge 
muzikanten een hele nieuwe muziekproductie 
opzetten met een cross-over tussen klassieke 

instrumenten, dancemuziek en Afrikaanse in-
vloeden. Fulkaan is vrijdag 27 juni om 20.45 uur 
ook betrokken bij de opening van CityProms. 
Tien tot vijftien talentvolle Friese slagwerkers 
tekenen samen met Circle Percussion voor een 
spectaculaire slagwerkact. Het programma 
fulkaan is in het seizoen 2013/2014 van start 
gegaan met als doel het talent van jonge Friese 
muzikanten te stimuleren. 

CityProms opent vrijdag 27 juni met een concert 
van het Noord Nederlands Orkest (NNO) met 
als gast Ellen ten Damme. Het NNO is ook op 
zaterdag van de partij. Op die dag speelt de mbo-
kunstopleiding D’drive van het Friesland Colle-
geoord op met water gevulde flessen een deel uit 
de 40e symfonie van Mozart. Zondag concerteren 
naast de reeds genoemde blaasensembles het Fries 
Symfonie Orkest en het Frysk Jeugd Orkest.  

Kijk voor het actuele programma op: 

cityproms.nl. 
Buiten de CityProms-concerten treedt Orkest Fryslân op zaterdag 21 juni (20.15 uur) ook nog op in de Sint 

Gertrudiskerk in Workum. Informatie: www.muzykynfryslan.nl.

Zaterdag 14 en  
zondag 15 juni

Maasgouwtoernooi Born 
Het gemeenschapshuis van Born is zaterdag 14 en zondag 
15 juni het decor van het vijftigste Maasgouwtoernooi 
voor slagwerkgroepen en blaasorkesten van verenigingen 
uit het land van Swentibold. Kevin Houben beoordeelt de 
blaasorkesten en Henk Mennens de drumbands. Voor de 
organisatie tekent harmonie L ‘Union Born. 
Blaasorkesten: zaterdag 14 juni, 17.30 uur: Vrienden-
kring Limbricht; Sint Caecilia Guttecoven; Les Amis Réunis 
Nieuwstadt; Juliana Holtum; Concordia Obbicht; De 
Maasoever Roosteren.
Slagwerkensembles: zondag 15 juni, 9.30 uur: L’Uni-
on Born; Sint Jozef Buchten; Sint Joseph Berg aan de Maas; 
Sint Cecilia Grevenbicht-Papenhoven; Les Amis Réunis 
Nieuwstadt; Vriendenkring Limbricht; Concordia Einig-
hausen; Eendracht Dieteren; Concordia Obbicht; Aurora 
Grevenbicht.
Blaasorkesten: zondag 15 juni, 16.00 uur: Sint Cecilia 
Grevenbicht-Papenhoven; Sint Joseph Berg aan de Maas; 
Sint Jozef Buchten; Aurora Grevenbicht; Concordia Einig-
hausen; Eendracht Dieteren.

Zaterdag 21 juni

Zomerfestival Doezum
Volle bak tijdens het vijfde Zomerfestival van CMV Beatrix Doezum. Twintig fanfares, brassbands en harmonieën betreden op zaterdag 21 juni in 
kerkgebouw De Haven in drie divisies het podium. Het seizoen afsluiten met een muzikale uitdaging in een gezellige setting is het uitgangspunt van 
het muzikale treffen. Het programma dient te bestaan uit een groot werk uit het repertorium, een koraal, een mars, een solistisch werk en minimaal 
één licht concertwerk.
Deelnemers: 
Eerste en tweede divisie: De Bazuin Tzumarrum; Joost Wiersma Jistrum; Oranje Minnertsga; Martini Brassband Groningen; Heman Zuidwolde. 
Derde divisie: Tida Kira A Munnekezijl; Beatrix A Doezum; Apollo Grou; Looft den Heer Oudega; Da Capo Leeuwarden. 
Vierde en vijfde divisie: Tida Kira B Munnekezijl; Beatrix B Doezum; Nil Sine Labore Boerakker; De Bazuin Rottevalle; De Lofstem Sumar; De 
Harmonie Leek; Excelsior Surhuizum; Heideblomke Harkema.

Zaterdag 21 juni

Surventobrass in Concert 
 Surhuisterveen
Naar het voorbeeld van het succesvolle Britse concept Brass in Concert biedt 
Surventobrass brassbands een podium om zich op geheel eigen wijze zon-
der verplichte werken en andere restricties te presenteren. Zaterdag 21 juni 
(17.45 uur) wordt het entertainmentfestival voor de zesde keer gehouden in 
de Flambou in Surhuisterveen. Plezier in muziek voor zowel muzikanten als 
toeschouwers en de brassbandmuziek breed toegankelijk maken zijn de drijf-
veren voor Surventobrass. Tien bands geven in drie groepen een miniconcert 
waarbij zowel originele brassbandwerken als voor brassband gearrangeerde 
muziek voorbij komen. De muziek wordt beoordeeld door dirigent Erik 
Jansen, de programmaopbouw door slagwerker en dirigent Gerard van de Kolk 
en presentatie en entertainment door musicus en producente Clara Rullmann. 
Het programma: 
Groep A: Amsterdam Brass; Provinciale Brassband Groningen; Soli Brass 
Leeuwarden; De Bazuin A Oenkerk. 
Groep B: De Bazuin B Oenkerk; Excelsior Ferwert.
Groep C: Wilhelmina Kollum; Constantijn Huijgens Appingedam; Gerefor-
meerde Brassband Groningen; Blaast de Bazuin Surhuisterveen (festivaldeel-
nemer).
Meer informatie: www.surventobrass.nl.
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Zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 juni

Peeltoernooi Meijel
Met 39 orkesten en slagwerkgroepen is het 48e Peeltoernooi in Meijel 
iets minder in trek dan voorgaande jaren. Het muzikaal treffen voor 
slagwerk-, harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten wordt gehouden 
op 21, 22, 28, en 29 juni in zalencentrum D’n Binger in Meijel. De 
jurering van de slagwerkorkesten is in handen van Anno Appelo. De 
blaasorkesten worden beoordeeld door Fried Dobbelstein. Het edu-
catieve en sociale aspect was voor Meister Martin Rongen in 1967 de 
drijfveer voor de oprichting van dit jaarlijkse toernooi van muziekver-
enigingen uit Noord-Limburg en Oost-Brabant. 
Het programma:
Slagwerkensembles: zaterdag 21 juni, 11.00 uur: Sint Jozef 
Beringe (vierde divisie); Ons Genoegen Oirlo (derde divisie); Mu-
ziekvereniging Hoeven (derde divisie); Eendracht Maakt Macht Budel 
(tweede divisie); JES De Peelklank Ysselsteyn (jeugddivisie); JUMP 
De Peelklank Ysselsteyn (jeugddivisie); slagwerkorkest De Peelklank 
Ysselsteyn (eerste divisie); DJEM Concordia Meterik (jeugddivisie); 
Concordia Reusel (eerste divisie); Koninklijke Harmonie van Thorn 
(tweede divisie). 
Blaasorkesten: zondag 22 juni, 10.00 uur: Muziekvereniging 
Nunhem (vierde divisie); Les Montagnards Bergen (derde divisie); 

Sint Joseph Nederweert (tweede divisie); Onze Lieve Vrouw in het 
Zand Roermond (eerste divisie); Sint Willibrordus Neerkant (derde 
divisie); Kunst na Arbeid Belfeld (derde divisie); Amicitia Roggel 
(tweede divisie); Ons Genoegen Oirlo (tweede divisie); L’ Union 
Heythuysen (eerste divisie); Concordia Meterik (eerste divisie); Sint 
Caecila America (eerste divisie). 
Slagwerkensembles: zaterdag 28 juni, 11.00 uur: Eendracht Mel-
derselo (derde divisie); Melodie der Peel Ospel (derde divisie); Sem-
per Avanti Grashoek (tweede divisie); Jeugdensemble Jong Nederland 
Asten (jeugddivisie); Jong Nederland Asten (eerste divisie); Concor-
dia Meterik (eerste divisie); Concordia Panningen (eerste divisie). 
Blaasorkesten: zaterdag 28 juni, 18.30 uur: Concordia Panningen 
(vierde divisie); Semper Avanti Grashoek (vierde divisie); Sint Joseph 
Pey-Echt (eerste divisie). 
Blaasorkesten: zondag 29 juni, 12.00 uur: Excelsior Buggenum 
(derde divisie); Sub Matris Tutela Oostrum (tweede divisie); Echo der 
Kempen Bergeijk (eerste divisie); De Vriendenkring Montfort (eerste 
divisie); Sint Catharina Leunen Veulen Heide (derde divisie); Aurora 
Baexem (eerste divisie); Sint Jozef Kaalheide (eerste divisie); Monte 
Corona Kronenberg (eerste divisie).

Zaterdag 21 juni

Jeugdorkestenfestival 
 Leeuwarden
TEKST: ANDRIES DE HAAN

Ooit gestart onder aanvoering van Brassband Hosannah (lees: 
Folkert Fennema) wordt zaterdag 21 juni voor de 44e keer het Jeug-
dorkestenfestival ( JOF) georganiseerd. Twee stellen, Nynke Groen 
en Alexander van Eijck en Marianne en Bernhard Hoekstra, kennen 
elkaar van Brassband Hosannah en vonden het tijd om het jeugd-
festival een nieuwe impuls te geven. 

Marianne en Bernhard Hoekstra over het festival: 
“We willen de jeugd op een breed gebied iets aanbieden. Het festival 
vindt plaats in ROC Friese Poort in Leeuwarden en we hebben daar 
echt de ruimte. Uiteraard is er een concertzaal waar de orkesten zich 
kunnen presenteren, maar we willen het er omheen ook gezellig maken. 
Het moet bruisen en de jeugd prikkelen om te komen en te blijven. Het 
moet ongedwongen onder het motto alles mag en niets moet. Een lage 
drempel, een ontspannen sfeer en geen strenge regels. We willen ook 
iets voor Leeuwarden doen. Daarom hebben we contact gezocht met 
Leeuwarder scholen om op zaterdag 21 juni een kijkje te komen nemen. 
Op deze manier willen we kinderen laten zien dat muziek maken erg 
leuk is! Verder zijn er verschillende workshops zoals een kennisma-
kingssessie met de djembé, een rad van avontuur en luisteropdrachten.” 

De jeugd wil meer dan een kaal podium met een paar spotjes, 
toch?
“We willen de jeugd een professioneel podium bieden met optimaal 
gebruik van licht en geluid. De orkesten zijn de hoofdrolspelers en die 
willen we hoe dan ook in de watten leggen. Het moet gezellig en onge-
dwongen zijn maar men moet wel het gevoel krijgen dat het iets bijzon-
ders is wat we voor hen georganiseerd hebben. Jezelf presenteren kan, 
maar hoeft niet. We laten het aan de creativiteit van de orkesten over.”

Toekomstplannen?
“Onze droom is om in 2018 een internationaal deelnemersveld te 
hebben en het groots op te zetten. Leeuwarden is in dat jaar culturele 
hoofdstad en we zien het voor ons om bij die gelegenheid het jeugd-
festival plaats te laten vinden op het Zaailand, in het hartje van Leeuwar-
den. Daarnaast zouden we graag 
zien dat het breed gedragen gaat 
worden en hopelijk ook een meer-
daags gebeuren. Het JOF moet een 
vanzelfsprekendheid worden.”

Deelnemers: Lofklank Ureterp; 
Oranje Dokkum; Hosannah 
Leeuwarden; De Troetelbearen 
Menaam; Brassband Almere; 
Hosannah Samenspeelgroep 
Oudebildtzijl; De Bazuin Tijnje; 
Hosannah B Leeuwarden en Jouster 
Jeugdfanfare. De organisatoren van het JOF.
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Plannen voor tamboer-maîtrecursus 
Bij voldoende deelname wordt 
eind 2014/begin 2015 een tam-
boer-maîtrecursus georganiseerd. 
Het betreft zes zaterdagen van 
5 uur, waarvan 27 uur praktisch 
onderricht. De cursus wordt afge-
sloten met een praktisch examen 
waarvoor een diploma wordt 
verstrekt als aan de eisen wordt 
voldaan. De lesstof omvat de vol-
gende onderwerpen: basisexercitie 
(stoktekens volgens de Nederland-
se krijgsmacht, stokhandelingen, 
loophoudingen), eenvoudige 
takteerkennis, instructievaardigheid 
en leidinggeven. Geïnteresseerden 
kunnen hun belangstelling kenbaar 
maken via: janpeeters@lijbrandt.nl. 
Via dit e-mailadres kunt u ook een 
samenvatting van de cursusinhoud 
zoals opgenomen in de door Jan 
Peeters ontworpen Handleiding 
Tamboer-maître en de daaraan 
gerelateerde fotobijlage van 85 
foto’s van een ‘tamboer-maître in 
functie’ opvragen.

Nieuwe Winds-Divisie bij CGN 
Color Guard Nederland (CGN) gaat tegelijk met de wereldbond Winter Guard In-
ternational (WGI) in 2015 naast de reeds bestaande divisies Color Guard en Ind-
oor Percussion (zie foto) een Windsdivisie introduceren binnen haar indoor-wed-
strijden. Een wintercompetitie voor ensembles die minimaal een blazersgroep 
bevatten. Naast een blazersgroep mogen naar eigen inzicht slagwerk (zowel 
gestemd als ongestemd) en alle andere muziekinstrumenten worden toegevoegd. 
Ook op het gebied van elektronische instrumenten en samples is bijna alles 
toegestaan. De precieze reglementen en andere details volgen binnenkort. Meer 
informatie: info@colorguard.org.

Verspreiding van Klankwijzer 
Alle 2468 lidverenigingen van de KNMO ontvangen meerdere exemplaren van Klankwij-
zer. De secretarissen willen we nogmaals verzoeken de bladen tijdens de repetities en 
clubbijeenkomsten zoveel mogelijk te verspreiden onder de leden. Uit extern onderzoek 
blijkt dat ieder exemplaar gemiddeld gelezen wordt door 5,2 personen. Die hoge score 
willen we graag zo houden. Tal van verenigingen maken gebruik van de mogelijkheid om 
tegen een sterk gereduceerd tarief extra exemplaren van Klankwijzer te bestellen. Voor 
de prijs van 60,42 euro per jaar ontvangt u van iedere uitgave drie exemplaren extra. 
Opgave via: www.klankwijzer.nl/abonnementen.

Artiesten welkom op Fête de la Musique 
In het weekend van 21 en 22 juni houdt ZIMIHC, huis voor amateurkunst in de stad 
Utrecht, het festival Fête de la Musique. Het is een spontaan festijn waar iedereen kan 
optreden als artiest of een artiest een podium kan aanbieden. Alle optredens zijn gra-
tis toegankelijk en vinden vaak plaats op verrassende locaties. Informatie: www.fdlm.nl. 

Zeilend Orkest weer in de vaart
Het Zeilend Orkest vaart deze zomer aan boord van de klipperaak De Twee Gebroe-
ders over de Friese meren en langs de Friese kust om kleine optredens te verzorgen 
in diverse havens. Dit jaar zijn er twee edities: een brassweekend (5 tot en met 7 
september) en een jazzorkestweek (11 tot en met 17 augustus). Deelname staat 
open voor amateurmuzikanten van 16 tot 86 jaar. Meer informatie: www.artsoul.nl.

BCM neemt Toeractief 
en Buitenleven over
BCM, uitgever van onder meer Klankwijzer, Luister en Jazzism, heeft de ANWB-ma-
gazines Toeractief en Buitenleven overgenomen. ANWB Media was sinds eind vorig 
jaar actief om de beide magazines elders onder te brengen. In BCM, uitgever van 
special interestbladen, heeft de ANWB de juiste partner gevonden. Er was veel 
belangstelling voor de titels. BCM-uitgever Eric Bruger: “We zijn er trots op dat we 
Buitenleven en Toeractief mogen toevoegen aan onze mediaportefeuille. Deze 
prachtige titels zullen hier een mooie toekomst tegemoet gaan.” Toeractief is het 
wandel- en fietsmagazine van de ANWB. Met informatie over natuur en cultuur en 
unieke wandel- en fietsroutes in Nederland. Buitenleven is een glossy boordevol in-
spiratie voor de dingen in en om het huis, aangevuld met leuke tips voor een dagje 
uit. Prachtige fotoreportages, inspirerende artikelen over wonen, koken, tuinieren, 
natuur, cultuur en de mooiste plekjes in Nederland. 

Meet & Greet
In Klankwijzer van april/mei 2014 werd in het artikel ‘Showwereld ziet weer licht-
puntje in taptoecircuit’ de indruk gewekt dat de bijeenkomst Meet & Greet enkel 
door de Stichting Combinatie Van Korpsen (SCVK) was georganiseerd. SCVK hecht 
er waarde aan te vermelden dat de stichting Korpsmuziek mede verantwoordelijk 
was voor het succes van deze bijeenkomst.
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Als hij op zekere dag niet in contact was geko-
men met André Rieu had hij nu vast en zeker in 
een symfonieorkest in Nederland of Duitsland 
gespeeld. Maar Marcel Falize koos ervoor om 
met de Maastrichtse Stehgeiger het avontuur 
aan te gaan. “Natuurlijk trok de klassieke wereld 
me ook wel. Maar ik moest een keuze maken. 
Ik ben uiteindelijk gegaan voor wat het beste 
bij mij paste. In een symfonieorkest zit je soms 
anderhalf uur te wachten op een bekkenslag. In 
het Johann Strauss Orkest kan ik drie uur mijn 
ding doen.”

Het leven als muzieknomade is bij Marcel Falize 
aangeboren. Als jongetje van zeven reisde hij van 
repetitielokaal naar repetitielokaal. Zijn vader 
Jo was in de oostelijke mijnstreek een bekende 
instructeur van fluit- en tamboerkorpsen. Falize 
junior reisde met hem mee naar vrijwel alle repe-
tities en optredens. “Voor mijn vader hoefde dat 
niet. Maar ik wilde het zelf graag. Overal speelde 
ik mee. Op sommige zondagen lagen drie of vier 
uniformen in de kofferbak.” Hij nam deel aan de 
solistenwedstrijden van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen. Behaalde tal van provinciale 

en nationale titels. Die periode uit zijn jeugd 
was voor hem niet alleen muzikaal een goede 
leerschool, hij proefde ook al op jonge leeftijd 
aan de mooie aspecten van het artiestenvak. 
“Mijn vader was niet de minste. Hij behaalde 
vele successen. Na een geslaagd optreden merkte 
ik iedere keer weer hoe de adrenaline door mijn 
aderen gierde als je van het publiek of de jury 
waardering kreeg voor je inzet en energie. Dat 
gevoel heb ik nu na ieder succesvol concert met 
André Rieu nog steeds.”

Zijn grote voorbeeld in de muziek was James 
Last. Falize droomde ervan om ooit te spelen in 
het showorkest van de Duitse orkestleider. Toch 
dacht hij er aanvankelijk niet aan om zijn brood 
te gaan verdienen in de muziek. Hij koos in 
eerste instantie voor een opleiding als automon-
teur. “Maar in plaats van aan auto’s of brommers 
te sleutelen, was ik altijd met muziek bezig. Op 
een gegeven moment zei ik tegen mijn vader: 
‘volgens mij moet ik toch maar voor muziek 
kiezen’.” Hoewel die keuze voor de hand lag, 
had dat besluit nogal wat voeten in de aarde. Als 
muzikant van tamboerkorpsen was hij tot dan 

toe voornamelijk met ritmische slagwerkinstru-
menten in aanraking gekomen. Vooral op kleine 
trom was hij een natuurtalent. De klassieke op-
leiding aan het conservatorium omvatte echter 
het hele arsenaal aan slagwerkinstrumenten. Hij 
moest zijn kennis op het gebied van melodische 
instrumenten flink bijspijkeren. “Bij tamboer-
korpsen vormden in die tijd malletinstrumenten 
het ondergeschoven kind. Ten opzichte van mijn 
medestudenten uit de harmonie- en fanfarewe-
reld begon ik met een achterstand. Ik heb alle 
zeilen bij moeten zetten om het bespelen van 
melodisch slagwerk onder de knie te krijgen. 
Door deze studie is echter de klassieke muziek 
bij mij gaan leven. Bovendien heb ik toen geleerd 
dat als je goed wilt zijn in je vak je altijd gedreven 
moet zijn om je te verbeteren. Die instelling 
heeft mij gemaakt tot wat ik nu geworden ben.”

Nog tijdens zijn conservatoriumstudie ging hij 
aan de slag bij diverse symfonieorkesten. Hij 
remplaceerde onder meer bij het toenmalige 
Limburgs Symfonie Orkest en Symfonieorkest 
Aken. Bij het Radio Symfonie Orkest sleepte hij 
zelfs een jaarcontract in de wacht. Een toekomst 

Limburger Marcel Falize groeide op als tamboer in een fluit- en trommelkorps. Al 

bijna een kwart eeuw reist hij als slagwerker in het Johann Strauss Orkest aan de 

zijde van violist André Rieu de wereld rond. Ondanks zijn drukke bestaan bleef hij 

de tamboerwereld trouw. Portret van een bevlogen slagwerker.  

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

‘ Het mooie van dit 
 leven is meteen ook 
het zware ervan’

SHOW MARS PERCUSSIE PORTRET
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in de klassieke muziek lag in het verschiet. Tot-
dat zijn docent Pieter Jansen hem attent maakte 
op een vacature bij het orkest van André Rieu. 
Falize: “Dat was in 1990. Het Strauss Orkest 
bestond net twee jaar. Het was toen nog een 
klein orkest. Toen ik aangegeven had dat ik wel 
interesse had in die baan, kwam op zekere dag 
een man met een lange jas en een hoed naar het 
conservatorium. Dat bleek André Rieu te zijn. Er 
volgde een kort gesprek. Op mijn competenties 
als slagwerker ging hij nauwelijks in. Hij wilde 
vooral mijn motivatie horen. Na afloop zei hij: 
‘ik bel je wel’. Een week later ging de telefoon: 
André Rieu. Of ik een dag later mee wilde naar 
een opname voor de Duitse televisie. We speel-
den Frühlingsstimmenwalzer van Johann Strauss. 
In de bus heb ik aan de hand van een bandop-
name mijn partij uitgeschreven. Kort daarna 
vroeg hij of ik de vaste slagwerker van het Strauss 
Orkest wilde worden.”

Inmiddels reist Falize al bijna een kwart eeuw 
in het kielzog van de walskoning over de hele 
wereld. Hij maakte de wereldwijde opmars van 
het Rieu-imperium vrijwel vanaf het begin mee. 

In zijn bijna 25-jarig dienstverband stond hij 
ongeveer 2500 keer met de Maastrichtse violist 
op het podium. “Toen ik erbij kwam in 1990 
speelden we circa dertig concerten per jaar. Maar 
na het succes van The Second Walz in 1993 en 
1994 traden we soms 250 keer per jaar op. In die 
jaren hebben we in alle uithoeken van Nederland 
en delen van Duitsland gestaan. Nu spelen we 
gemiddeld honderd concerten per jaar.” 
Muzikaal gezien komt Falize in het Strauss 
Orkest ruim aan zijn trekken. Hij hoeft er niet 
anderhalf uur te wachten op die ene paukenslag. 
“In tegenstelling tot het symfonieorkest komt 
bij Rieu het hele slagwerk aan bod. Melodische 
instrumenten, kleine trom, grote trom, pauken, 
bekkens, triangel, tamboerijn, alles komt iedere 
avond voorbij. Ook de interactie met het publiek 
trekt me enorm. Mensen moeten naar huis gaan 
met het gevoel dat ze contact hebben gehad 
met de muzikanten op het podium. Iedere keer 
opnieuw probeer je ze te geven waar ze voor 
gekomen zijn. Bovendien geeft André je ook een 
stukje verantwoording in de compositie. Mijn 
slagwerkpartij vul ik in feite zelf in. Hij geeft wel 
de hoofdlijnen aan, maar de uiteindelijke invul-

‘ Mijn droom was  
spelen in een orkest  
zoals James Last’ 

Paspoort
Naam: Marcel Falize.

Geboortedatum: 19 maart 1966.

Geboorteplaats: Heerlen.

Woonplaats: Heerlen.

Instrumenten: slagwerk.

Muziekopleiding: klassiek slagwerk aan het 

Maastrichts Conservatorium bij Pieter Jansen, 

Ruud Wiener en Chris Dekker.

Amateurverenigingen in het verleden: slagwerker 

bij de tamboer- en fluiterkorpsen Juliana 27 Heer-

len, Sint Jan Gebroek, Prinses Margriet Hoensbroek 

en drumband fanfare Sint Callistus Neerbeek, 

Nationaal Jeugd Orkest, Europees Harmonie 

Orkest; instructeur bij drumband Olympia Heerlen 

en klaroenkorps Heer Vooruit Heer.

Amateurverenigingen heden: instructeur 

bij jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss 

Heerlen en drumband fanfare Sint Hubertus 

Hoensbroek.

Beroepsorkesten/ensembles in het 
verleden: remplaçant bij Limburgs Symfonie 

Orkest, Symfonieorkest Aken en Radio Symfonie 

Orkest. 

Beroepsorkesten/ensembles heden: 
slagwerker bij het Johann Strauss Orkest, leider 

Lift-Off Percussie & Entertainment.

Overige functies/activiteiten: componist 

en arrangeur.
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ling doe je zelf. Het is niet zo dat we beschikken 
over volledig uitgewerkte arrangementen. Dan 
krijg je namelijk de klank van de arrangeur. 
Door zelf alles in te vullen, geeft het de compo-
sitie de specifieke sound van André Rieu mee. 
Door de ervaring weet ik inmiddels welke sfeer 
hij wil hebben.” 

New York, Tokio, Seoul, Sidney, Kaapstad, Parijs, 
Rio de Janeiro, overal stond Falize op het podi-
um. Op het moment van dit interview is hij net 
terug van een tournee door China en Singapore. 
De koffer staat alweer gepakt voor een eenmalig 
privéconcert in Mexico. Daarna staat een trip 
naar Tsjechië, Polen en Denemarken op de agen-
da. Falize bewaart er vele mooie herinneringen 
aan. “De première in Toronto en de concerten in 
Australië met de kopie van kasteel Schönbrunn 
als decor waren echt fantastisch. Een waanzinni-

ge productie met 450 medewerkers. Maar ook 
de dvd-opnames in Carré in Amsterdam en het 
optreden voor koningin Beatrix in de grotten 
van Valkenburg zijn hoogtepunten.” Toch gaat 
er wat Falize betreft niets boven de jaarlijkse 
Vrijthofconcerten in Maastricht. De komende 
maand verrijst het tempeldecor voor de tiende 
keer op het schilderachtige plein in het centrum 
van de Limburgse hoofdstad. “De serie Vrijthof-
concerten is ieder jaar opnieuw een hoogtepunt. 
De sfeer met de uitgelichte gebouwen rond het 
plein is geweldig. Bovendien is het voor ons een 
thuiswedstijd. Een apart gevoel, zeker ook om-
dat het de afsluiting van het jaar is vlak voordat 
de vakantie aanbreekt.”
Persoonlijke hoogtepunten zijn er ook. De 
uitvoeringen van de Bolero en Circus Renz als 
solist vooraan op het podium naast Rieu staan 
voor eeuwig in zijn geheugen gegrift. Met als 

absolute hoogtepunt het duo-optreden met zijn 
zoon Glenn in het roemruchte openluchttheater 
Die Waldbühne in Berlijn. “Als je dan onder in 
de cirkel naast André staat en 20.000 ogen op je 
gericht zijn of je een foutje maakt, dan voel je de 
adrenaline echt wel door je aderen gieren. Als 
je dat dan samen met je zoon mag doen, ben je 
natuurlijk apetrots.”
Spelen in het Strauss Orkest voelt voor Falize 
ook na bijna 25 jaar nog steeds niet als werk. 
“Natuurlijk moet je in je onderhoud kunnen 
voorzien. Maar dan hoeft het nog niet te voelen 
als werk. Ik wil vooral graag muziek maken. Als 
je het alleen voor het geld doet, hou je het ook 
niet lang vol.” Falize vertelt dat de jetlags van 
het vele reizen er behoorlijk inhakken. Inclu-
sief de reisdagen is hij zo’n 150 dagen per jaar 
op pad. Daar komen nog zo’n vijftig dagen bij 
voor repetities en tv-promoties. “Veel mensen 
zeggen: ‘oh, ben je weer op vakantie geweest’ als 
ik weer terug ben van een tournee. Ze vergeten 
wat er allemaal bij komt kijken. Drie, vier dagen 
acclimatiseren van een jetlag, maar intussen wel 
presteren op de bühne. En ook als het concert 
is afgelopen, gaat de deur niet dicht. De muziek 
is een stuk van je leven. Je bent er constant mee 
bezig. Vergelijk het maar met een profvoetbal-
ler. Je leeft 24 uur per dag met dezelfde groep. 
Deelt lief en leed met elkaar. Slaapt met een 
kamergenoot. Totaal geen privacy. Dat is niet 
altijd prettig. Als je op tournee bent, mis je thuis 
veel leuke dingen, maar ook de trieste dingen. 
Je kunt niet zomaar terug. Dat zijn soms zware 
omstandigheden. Daar moet je mee leren leven. 
Het mooie van dit leven is meteen ook het zware 
van dit bestaan.” 

Enkele jaren geleden lag André Rieu door ziekte 
langere tijd uit de running. Bij een aantal leden 
van het Strauss Orkest groeide het besef dat 
zelfs de walskoning niet de eeuwige jeugd heeft. 
Er zal een moment komen dat hij de voet van 
het gaspedaal haalt. Voor Marcel Falize was dat 
de aanzet om deel twee van zijn jeugddroom 
gestalte te geven. Met de oprichting van Lift-Off 
Percussion & Entertainment wil de slagwerker 
voorkomen dat hij straks onverwachts in een 
zwart gat valt. “Mijn eerste droom was spelen in 
een orkest zoals dat van mijn idool James Last. 
Die is met mijn plek bij het Strauss Orkest in 
vervulling gegaan. Mijn tweede droom was een 
eigen orkest beginnen. Dat is met Lift-Off gerea-
liseerd.” Lift-Off verbindt met slagwerk als rode 
draad alle mogelijke muziekstijlen met elkaar. 
“Het is een concept dat je niet zomaar onder één 
noemer kunt vangen. Het is klassiek, jazz, pop, 

‘ De serie Vrijthofconcerten  
is ieder jaar opnieuw  
een hoogtepunt’

SHOW MARS PERCUSSIE PORTRET
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musical en theater als één totaalpakket. Voor 
iedereen is er wat bij.” Lift-Off is gevormd rond 
Marcel Falize en zijn drie zonen die allen op het 
punt staan in de voetsporen van hun vader te 
treden. Glenn (23) is dat met een vaste plek in 
het Strauss Orkest inmiddels gelukt. Dean (21) 
studeert klassiek slagwerk aan de Fontys Hoge-

school voor de Kunsten in Tilburg, terwijl Colin 
(18) zijn zinnen heeft gezet op een opleiding 
aan de rockacademie in Tilburg. Lift-Off bestaat 
verder uit een aantal bevriende musici uit het 
Johann Strauss Orkest. De eerste concerten wa-
ren een groot succes. Dat geeft hem vertrouwen 
voor de toekomst. Falize hoopt dat het concept 
de komende jaren zijn weg gaat vinden naar 
de theaters. In 2015 staat een tournee langs de 
Limburgse schouwburgen op het programma. 
“Het product is klaar. Het moet alleen nog door 
de markt worden opgepikt. Daar zit wel een 
prijskaartje aan. Probleem is dat het nog niet 
zo bekend is dat mensen dat er ook voor willen 
betalen. Maar we geloven in het concept.” 

Ondanks zijn drukke bestaan is Marcel Falize 
zijn roots trouw gebleven. Als instructeur van 
het jachthoorn- en trompetterkorps Edelweiss 
uit Heerlen timmert hij stevig aan de weg. Zijn 
hele gezin, inclusief zijn vrouw Nicole, speelt bij 
dit korps. Met vernieuwende elementen weet hij 
Edelweiss telkens naar opmerkelijke prestaties 
te leiden. Ook met de drumband van fanfare Sint 
Hubertus uit Hoensbroek werkt hij gestaag toe 
naar een hoger niveau. “Het is iets dat ik na 25 
jaar nog altijd met passie doe. Het is heel leuk 
op een ander niveau iets te kunnen betekenen. 
Voorwaarde is wel dat er een uitdaging ligt. Ik ga 
niet naar de repetitie om maar wat stukken door 
te nemen. Ik merk dat de muzikanten dat enorm 
waarderen en dat ze er veel van leren.” 
Marcel Falize droomde als jong ventje ervan om 
te spelen in een groot orkest en om leider te zijn 
van een eigen orkest. Beide wensen zijn uitge-
komen. “Ik prijs me een gelukkig mens in wat 
ik doe. Zeker als je ook nog samen met je gezin 
muziek kunt maken. Ik mag niet klagen.” 

‘ Als je het alleen voor 
het geld doet, hou je  
het niet lang vol’ 

Meer informatie over Lift-Off Percussie & Entertain-

ment: www.liftoffentertainment.nl.

53



Naam: 
Sjon Bakker.

Leeftijd: 
16 jaar.

Geboorteplaats: 
Avenhorn.

Woonplaats: 
Avenhorn.

School: 
Middelbare school Werenfridus Hoorn.

Studierichting:
Vakkenpakket Economie en Maatschappij.

Vereniging: 
Brassband Kunst naar Kracht De Goorn.

Favoriete instrument:
Cornet.

Waarom is dit je favoriete instrument? 

Ik ben op cornet begonnen en sindsdien heb ik 
het altijd een leuk instrument gevonden. In de 
loop van de jaren is het mijn favoriete instru-
ment gebleven.

Docent: 
Erwin ter Bogt. solo-trompettist van het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest, dat in 2002 
opging in Holland Symfonia.

Hobby’s buiten de muziek:
Ik heb niet echt hobby’s buiten de muziek.

Hoe ben je in de muziek terecht gekomen?
Brassband Kunst naar Kracht deed in het dorp 
mee aan de optochten tijdens Sinterklaas en 
Koninginnedag. Ik was meteen enorm geïn-
teresseerd en wilde ook meedoen. Na bezoek 
aan een open dag heb ik me ingeschreven bij de 
brassband en ben ik altijd lid gebleven.

Grootste succes:
Mijn selectie voor de Europese Jeugdbrassband.

Waarom (is dit je grootste succes)?

Het was een enorme eer om als enige cornettist 
uitgekozen te worden om Nederland te verte-
genwoordigen. Het was een geweldige belevenis 
om daar samen met andere muzikanten uit heel 
Europa te repeteren en concerten te geven.

Doe je mee aan solistenwedstrijden?
Op dit moment niet. 

Spelen als solist of in een orkest/ensemble:
Ik vind het fijn om in een orkest of ensemble te 
spelen. Het is leuk om als groep naar een concert 
te werken en daar een goede prestatie neer te 
zetten.

Hoe is het om op te treden als solist? 
Het is natuurlijk spannender om als solist ergens 
op te treden, aangezien alle aandacht op jou 
gericht is. Daardoor geeft het ook een fijn gevoel 
als je de solo goed uitvoert.

Je voorbeeld in de muziek:
Richard Marshall, de principal cornettist van de 
Britse brassband Black Dyke Band. Ik vind hem 
de beste cornettist in de wereld. Zijn techniek en 

In de rubriek Chillen met… babbelt Klankwijzer met een jonge muzikant met een 

opvallende prestatie of een bijzonder verhaal. In deze editie cornettist Sjon Bakker 

uit Avenhorn, een van de drie Nederlanders die uitverkozen waren om met de Eu-

ropese Jeugdbrassband concerten te verzorgen tijdens de Europese Brassband 

Kampioenschappen in Perth (Schotland). 

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: HDC MEDIA/KNK DE GOORN

‘ Het was een enorme 
eer om Nederland te 
vertegenwoordigen’

MUZIEKHONK CHILLEN MET…
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klank zijn perfect.

Favoriete componist:
Heb ik niet, er zijn veel componisten die gewel-
dige stukken schrijven.

Favoriete compositie:
Infinity van Robert Redhead. Het stuk is erg fijn 
om naar te luisteren. Er zit veel variatie in met 
mooie passages maar ook technisch moeilijke 
melodieën. Ik heb het stuk zelf jammer genoeg 
nog nooit gespeeld.

Hoe ben je bij de Europese Jeugdbrass-
band terecht gekomen?
Ik hoorde dat er audities gehouden zouden 
worden voor de Europese Jeugdbrassband. Het 
leek me heel erg leuk om daar aan mee te doen. 
Ik heb toen besloten om auditie te doen en te 
kijken of ik zou worden toegelaten.

Welk stuk moest je spelen tijdens de 
auditie?
Fantaisie Brillante, een compositie van 
Jean-Baptiste Arban.

Hoe was het om geselecteerd te worden 
voor de Europese Jeugdbrassband?
Ik ging er heen met de gedachte om mijn best 
te doen.  Ik zou het niet eens heel erg gevonden 
hebben als ik niet uitgekozen zou worden. Toen 
ik hoorde dat ik toch was geselecteerd, was dat 
helemaal geweldig.

Uit de geselecteerde kandidaten werden in 
Perth uiteindelijk de stoelen verdeeld. Hoe 
ging dat?
Ik moest in Perth nog een kleine auditie doen 
voor de dirigent Russell Gray, die uiteindelijk de 
stoelen verdeelde.

Welke partij mocht jij spelen?
Ik speelde tweede cornet.

Welke stukken hebben jullie gespeeld?
War of the Worlds van Peter Graham, Sleep 
van Eric Whitacre en Sinfonietta van Thomas 
Wilson.

Hoe zag jullie programma in Perth eruit?
We hebben eerst op de woensdagavond samen 

met Highland Brass in Inverness een concert 
gegeven. Op de donderdag hadden we een 
uitvoering in de Concert Hall in Perth tijdens de 
Europese Solisten Finale. ‘s Zaterdags hebben we 
samen met de Cory Band een optreden verzorgd 
tijdens het galaconcert na de Europese kampi-
oenschappen. Op zondag was een afscheidscon-
cert in de Concert Hall in Perth.

Hoe was dat?
Het was geweldig om in een paar dagen tijd een 
repertoire in te studeren en het dan al meteen op 
een goed niveau uit te voeren in een grote zaal 
zoals de Concert Hall in Perth.

Wat heb je ervan geleerd?
Hoe het is om in een korte tijd aan dingen zoals 
stemming en samenhang te werken.

Wat wil je bereiken in de muziek?
Ik hoop dat ik met muziek mezelf en andere 
mensen veel plezier kan laten beleven. 
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Trompettist Koen 

Otten van Beatrix’ 

Drum & Bugle Corps 

uit Hilversum.
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Koen Otten was een jaar of twaalf toen hij tijdens 
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade de 
Blue Devils aan het werk zag. Zijn kennisma-
king met de Amerikaanse topband liet hem niet 
meer los. “Het was één bak geluid”, herinnert 
hij zich nog. “Echt overweldigend. Zeker als 
je dat als kind voor het eerst hoort.” Sindsdien 
wilde hij nog maar één ding: ooit de DCI-tour 
lopen bij de veelvuldig wereldkampioen uit 
Concord. Negen jaar later gaat zijn droom in 
vervulling. De trompettist van Beatrix’ Drum 

& Bugle Corps uit Hilversum heeft zijn spot bij 
het wereldvermaarde drum corps te pakken. 
Deze zomer verblijft hij bijna vier maanden in de 
Verenigde Staten om met de Blue Devils mee te 
doen aan de zomercompetitie van de muziek-
organisatie DCI. Na twee maanden intensieve 
voorbereiding maakt hij vrijdag 20 juni in het 
Buchanan H.S. Stadium in Minnewawa (Califor-
nië) zijn debuut bij de 15-voudige titelhouder. 
Op zaterdag 9 augustus hoopt hij in het Lucas 

Oil Stadium in Indianapolis in de finale te staan 
van de meest aansprekende competitie op het 
gebied van Marching Music. 

Koen Otten heeft heel wat uit te leggen als hij 
aan collega’s of vrienden vertelt dat hij er vier 
maanden tussen uit knijpt om in de Verenigde 
Staten bij een drum corps te lopen. “Oh leuk, 
krijg je dat betaald?”, hoort hij vaak. Het is de 
eerste gedachte die opkomt bij mensen voor 
wie de wereld van de showbandmuziek een 

onbekend terrein is. Het klinkt ook allemaal erg 
aanlokkelijk. Zes weken dwars door Amerika 
trekken met 150 leeftijdgenoten uit alle delen 
van de wereld. Dat roept al vlug het beeld op 
van een relaxed sfeertje. Een flashback naar 
de flowerpower-periode waarin de hippies 
van stad naar stad trokken om love en peace te 
verkondigen. Maar zo chill gaat het er niet aan 
toe. In tegendeel. Behalve muzikale aanleg en 
danstalent zijn de belangrijkste functie-eisen 
voor een drum corps-lid doorzettingsvermogen, 

Koen Otten (21) zette twee jaar alles opzij om zijn ultieme droom achterna te 

gaan: een plek bij het befaamde Drum & Bugle Corps Blue Devils. Het lukte de 

Hilversumse trompettist om één van de felbegeerde spots in de brasssectie bij de 

recordkampioen uit Concord Californië te bemachtigen. Voor het eerst sinds 24 

jaar loopt een Nederlandse blazer de Summer Tour van Drum Corps International 

(DCI) bij ’s werelds beste drum corps. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: ARJEN SCHOLL/ BLUE DEVILS/FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Lopen bij de Blue 
 Devils is het summum’

‘ Bij de Devils 
behoor ik tot 
de lagere 
groepen’

De snares van de Blue Devils.
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een ijzeren discipline, een fysieke topconditie 
en passie. Wie bij een van de grote Amerikaanse 
showkorpsen de DCI-tour wil meedraaien, mag 
vooral niet gesteld zijn op luxe en comfort. Voor 
zachtgekookte eitjes is geen plaats.

Het avontuur van Koen Otten begint twee jaar 
geleden. Als trompettist bij Beatrix’ Drum & 
Bugle Corps Hilversum besluit hij om het hoogst 
haalbare uit zijn muzikale loopbaan te halen: een 
plek bij de Blue Devils. “Ze zijn niet alleen het 

beste drum corps. Ook hun stijl spreekt me erg 
aan. Ze proberen allerlei nieuwe dingen uit. Met 
een progressieve repertoirekeuze proberen ze de 
wereld van de drum corps verder te brengen. Ook 
dat trekt me aan.” Hij zet alles opzij om zijn droom 
te verwezenlijken. Zijn maatschappelijke carrière 
schuift hij ervoor op de lange baan. Studieplan-
nen zet hij op een zijspoor. Om het geld bijeen te 
schrapen voor zijn avontuur neemt hij een baan 
als callcentermedewerker. Koen meldt zich aan 
voor de audities bij de Blue Devils. De maximum 
leeftijd om deel te nemen aan de DCI-tour is 

21 jaar. Dat betekent dat bij iedere band ieder 
jaar zo’n 30 tot 35 plekken vrijkomen. Koen is 
niet de enige sollicitant. Uit de hele wereld azen 
ieder jaar 800 jongeren op een spot bij het Ajax 
onder de drum & bugle corps. Hij mag op auditie 
komen. Vliegt naar San Francisco om vervolgens 
door te reizen naar Concord, de thuisbasis van 
de Devils. Het muzikale proefspel verloopt naar 
wens, maar zijn visuele auditie schiet te kort. Hij 
wordt afgewezen. “Maar ik wist wel gelijk dat 
ik er voor wilde gaan werken om het volgende 

seizoen aangenomen te worden”, kijkt hij 
terug. Bij de Blue Knights zien ze het wel in 
hem zitten. Het corps uit Denver behoort 
niet tot de absolute top, maar is toch vrijwel 
ieder jaar goed voor een finaleplek. Als 
rookie in de DCI-tour zijn de Knights voor 
Koen een uitstekende leerschool. “Ik heb 
het daar onwijs naar mijn zin gehad en veel 
geleerd.” Maar hij wil meer. Vrijwel direct na 
zijn terugkeer uit Amerika begint hij met de 
voorbereidingen op een nieuwe poging om 
bij de Blue Devils aan de bak te komen. Hij 
neemt privélessen zowel voor trompetspel 

als voor dans. Stelt een strak trainingsschema 
op om zijn fysieke conditie in optima forma te 
brengen. Iedere dag een half uur hardlopen, twee 
tot drie keer per week voor krachttraining naar 
de sportschool en één tot anderhalf uur per dag 
trompetspel. Koen: “Een goede conditie is heel 
belangrijk om tijdens het lopen op hogere tempo’s 
zo goed mogelijk je ademhaling onder controle 
te houden. Bovendien is meelopen in zo’n band 
nogal blessuregevoelig. Je moet dus goed getraind 
zijn.” Op 27 november vorig jaar stapt Koen 
opnieuw in het vliegtuig richting San Francisco. 

DCI cijfers en feiten 
•  De DCI-tour omvat in totaal honderd wedstrijden 

in Noord-Amerika.

•  De wedstrijden trekken 400.000 toeschouwers.

•  Ieder jaar doen meer dan 8000 studenten 

tussen de 13 en 21 jaar auditie voor een plekje 

in een World Class Corps.

•  Er zijn ongeveer 3500 plaatsen beschikbaar.

•  66 procent van de deelnemers is van het man-

nelijke geslacht.

•  De gemiddelde leeftijd is 19,4 jaar.

•  72 procent van de deelnemers is student.

•  Bijna zestig procent van de studenten studeert 

muziek. 

•  Leden van een World Class Corps betalen tus-

sen de 1400 en 2000 euro contributie. Hiervan 

worden tijdens de zestig dagen    

durende tournee de reis- en verblijfkosten en 

maaltijden betaald.

•  Inclusief uitgaven van persoonlijke aard en 

reiskosten naar trainingen voorafgaande aan de 

tournee zijn leden van een World   

Class Corps gemiddeld 2205 euro kwijt.

•  Door extra reiskosten kunnen de kosten voor 

deelnemers uit Azië en Europa oplopen tot meer 

dan 4200 euro. Bij meerdere   

auditierondes zelfs tot 7500 euro.

•  In de World Class komen 23 korpsen uit.

•  Korpsen in de World Class worden geen show-

bands genoemd maar drum and bugle corps of 

kort drum corps. 

•  De bezetting bestaat uit een brass-sectie, color 

guards, field percussion en een front ensemble, 

ook wel de pit genoemd.

•  De twaalf beste corps worden toegelaten tot de 

finale.

•  Een World Class Corps kan uit wel 150 leden 

bestaan.

•  Tussen de kick-off op 20 juni en de finale op 9 

augustus staan 43 wedstrijden op de kalender.

•  Korpsen in de World Class reizen gedurende de 

tour gemiddeld meer dan 16.000 kilometer.

•  De gemiddelde entreeprijs voor de selectiewed-

strijden bedraagt 20 tot 35 dollar. 

•  Een kaartje voor de finale kost 35 tot 125 dollar.

•   Wedstrijden op werkdagen worden bezocht door 

2.000 tot 3.500 mensen. In de weekenden tot 

10.000 toeschouwers. De finale in het Lucas Oil 

Stadium in Indianapolis trekt 35.000 kijkers.

•  De DCI-World Championships worden dit jaar 

voor de 44ste keer gehouden.

•  De Blue Devils uit Concord California is met 

vijftien zeges de meest succesvolle deelnemer 

aan de DCI-Championships.

Koen Otten doceert de blazers van Beatrix’.   

‘ Het zal me  
m’n hele leven  
bij blijven’

SHOW MARS PERCUSSIE INTERVIEW
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Vastberaden om dit keer wel een plaats te verove-
ren bij de Blue Devils. Zijn missie slaagt. Enkele 
dagen na zijn auditie krijgt hij een uitnodiging 
om in januari terug te komen voor een zogeheten 
callback. Ook deze tweede auditieronde verloopt 
naar wens. Hij krijgt een uitnodiging om voor de 
derde keer terug te komen, nu voor een trainings-
kamp. Ook deze laatste horde neemt hij feilloos. 
“Vorig jaar was ik veel meer gespannen dan nu”, 
vertelt hij. “Ik wist nu wat ik kon verwachten. Dat 
gaf me al een beter gevoel.” Zonder er bij stil te 
staan, schrijft Koen Otten geschiedenis. Hij is de 
eerste Europese blazer bij de Blue Devils sinds 
tien jaar. Het is zelfs al 24 jaar niet meer voorge-
komen dat een Nederlander een plaats verovert 
in de brass-sectie bij de recordtitelhouder. Koen: 
“Lopen bij de Blue Devils is het summum voor 
ieder drumcorpslid. Dat merk je aan alles. Het is 
het best georganiseerde corps. De band met het 
meeste geld. Ze hebben de beste muzikanten voor 
het uitkiezen. Bij de Blue Knights zat ik vorig jaar 
bij de betere groepen. Bij de Devils behoor ik tot 
de lagere groepen.” 

Inmiddels verblijft Koen Otten al bijna zes we-
ken in de Verenigde Staten. Op 24 april vertrok 
hij naar Concord om zich voor te bereiden op de 
tour. Thuis heeft hij de maanden daarvoor het 
programma al zo goed mogelijk ingestudeerd. 
Over de inhoud van de show mag hij echter 
niets loslaten. “Het is contractueel vastgelegd 
dat ik daar niets over naar buiten mag brengen.” 
De plek bij het callcenter blijft tot half augustus 

leeg. Hij heeft zijn baas gevraagd om hem vier 
maanden onbetaald verlof te geven. Dat is niet 
de enige financiële investering in het project. Het 
hele avontuur met alle vluchten en de contribu-
tie van de band (voor de reis- en verblijfkosten 
en maaltijden tijdens de tournee) kost hem 
circa 7.500 euro. Op het moment dat deze editie 
van Klankwijzer verschijnt, zit hij midden in de 
zogeheten move-in. Uit de hele wereld komen de 
150 blazers, slagwerkers en guards in de thuis-
haven Concord bijeen om de nieuwe show in te 
studeren. Een maand lang wordt van tien uur ’s 
morgens tot tien uur ’s avonds getraind. In die 
periode verblijft Koen bij een gastgezin. Op 20 
juni gaat de tournee van start. Na zes optredens 
in Californië gaat de reis in oostelijke richting. In 
totaal staan er 28 shows in vijftien Amerikaanse 
staten op het programma. In de World Class ne-
men 23 bands deel aan de kampioenschappen. 
De beste twaalf uit het circuit ontmoeten elkaar 
op zaterdag 9 augustus in het Lucas Oil Stadium 
in Indianapolis tijdens de grote finale. 

Van een luxe leventje is tijdens de zes weken du-
rende tournee geen sprake. Reizen, slapen, trai-
nen en optreden bepalen het dagritme. Gereisd 
wordt per bus. Een kleine twaalfduizend miles 
(ongeveer 19.000 kilometer) liggen voor de wie-
len. Omdat vaak ’s nachts gereisd wordt, dient 
de bus gedurende een groot deel van de tournee 
tevens als slaapplek. Op dagen dat er niet gereisd 
wordt, verblijven de bandleden voornamelijk 
in gymzalen. Slapen op een luchtbedje of matje. 

Douches delen met alle anderen. Eten wat de 
pot van de kooktruck schaft. Ook tijdens de tour 
wordt nog dagelijks zes tot acht uur getraind. Af 
en toe eens een dagje vrij om bij te komen. Of 
om met de vuile was naar de wasserette te gaan. 
Maar Koen Otten heeft het er graag voor over. 
“Het is een geweldige ervaring. Het zal me m’n 
hele leven bij blijven. Bijzonder is ook dat je met 
allemaal leeftijdsgenoten op pad bent. Je houdt 
er vrienden voor het leven aan over.”  

De organisatie Dutch in DCI stimuleert de deel-

name van talentvolle Nederlanders in Ameri-

kaanse DCI-corps. Voor meer informatie zie: www.

dutchindci.com.

Nog meer 
Nederlanders in DCI
Behalve Koen Otten komen dit jaar nog zeven 

Nederlanders uit tijdens de DCI. Guard Talitha van 

de Wijngaard en euphoniumspeler Jan Bakker 

hebben een plek bemachtigd bij titelverdediger 

Carolina Crown uit Fort Mill (South Carolina). 

Andrea Boot gaat aan de slag bij The Cadets uit 

Allentown (Pennsylvania). Maarten Walraven 

versterkt de bass drums bij Spirit of Atlanta uit 

Atlanta, Georgia. Brassspeler Erwin de Jong en 

de percussionisten Bjorn Nahon en Damian de 

Muijnck zitten bij de Colts uit Dubuque (Iowa). 

De volledige bezetting van Drum & Bugle Corps Blue Devils in 2013. 
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Al meer dan 10 jaar staat AZUMI borg voor hoog-
waardige en betrouwbare dwarsfluiten. De soepe-
le respons van de instrumenten en de goede focus 
van de toon zorgen ervoor dat je snel vorderingen 
maakt. Hoe belangrijk dit voor de motivatie van 
studenten is, hoeven we niemand te vertellen.

Naast het feit dat de instrumenten op de behoef-
ten van de musici zijn afgestemd, staat ook het 
plezier voor AZUMI centraal - vandaar onze 
interessante initiatieven. De bedoeling daarvan 
is fluitisten de mogelijkheid te geven om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan en interessante prijzen 
te winnen. Wij zijn trots op het AZUMI-sup-
portinitiatief 2014 dat weldra van start gaat. We 
wensen alle fluitisten veel plezier en succes.
Subsidie: AZUMI biedt 500 fluiten van de 
Z1-serie voor een scherp gesubsidieerde prijs aan. 
Maak gebruik van deze gelegenheid om op een 
hoogwaardig instrument fluit te leren spelen.
Flute Talent 2014: De Europese wedstrijd voor 

fluitstudenten geeft beginners en gevorderden 
de kans zich voor te stellen en te tonen wat ze in 
hun mars hebben. Zowel studenten als leraren 
kunnen te gekke prijzen en een studiebeurs uit 
een pot van 3.600 euro winnen.
Actieve workshops: De opzienbarende actieve 
workshops met de multifluitist Tilmann Dehn-
hard vormen een spannende uitdaging voor alle 
gevorderde fluitisten en zijn beslist niet alleen 
voor jazzfans bedoeld!  

AZUMI - fabrikant van hoogwaardige dwarsfluiten - start met het AZUMI-supportinitiatief 2014.

AZUMI komt met  support initiatief 2014

Meer informatie: www.azumi.eu.
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‘Opstaan, schieten, op de grond, wachten. Om 
me heen zag ik de soldaten vallen. Ik vuurde een 
- twee, een-twee, maar mocht mijn munitie niet 
verspillen. Terwijl de kogels in het rond vlogen, 
droop urine langs de benen van de soldaten’. Deze 
passage uit het boek War Child van Emmanuel 
Jal is een fragment uit één van de vijf verhalen die 
Dominique Vleeshouwers tijdens zijn voor-
stelling Kindsoldaat, een muzikale confrontatie 
uitbeeldde. Emmanuel Jal is  een musicus en 
voormalig kindsoldaat uit Zuid-Soedan. Toen 

hij zeven jaar oud was, werd zijn moeder door 
regeringstroepen vermoord. Het vrijheidsleger 
rekruteerde hem om mee te strijden tegen de 
soldaten van de regering. Met enkele andere kin-
deren wist hij op elfjarige leeftijd de burgeroor-
log te ontvluchten. Hij schreef zijn ervaringen 
op in zijn autobiografie War Child.

Vleeshouwers las diverse boeken van en over 
oorlogskinderen en raakte diep getroffen 
door de hartverscheurende verhalen. “Wat 

een geweldig eenvoudig leven heb ik tot nu 
toe gehad in vergelijking met de verhalen van 
kindsoldaten. Door het lezen van deze verhalen 
ga je relativeren, dingen die erg lijken worden 
minder relevant”, legt de jonge slagwerker in 
zijn motivatie uit. Het inspireerde hem om met 
zijn afstudeerproject voor het masterexamen 
klassiek slagwerk aandacht te vragen voor het 
werk van War Child. “Kinderen horen niet thuis 
in een oorlog. We zouden in de hele wereld meer 
energie kunnen steken in het opzoeken van deze 

De gruwelijke verhalen van kindsoldaten uit Sierra Leone en Soedan grepen slag-

werker Dominique Vleeshouwers enorm aan. Hij besloot er zijn afstudeerproject 

aan te wijden. Tegen een decor van 120 als kindsoldaten uitgebeelde figuren 

maakte hij de multimediale voorstelling Kindsoldaat, een muzikale confrontatie. 

Met deze productie won hij de Eindwerkprijs 2013 van de Amsterdamse Hoge-

school voor de Kunsten (AHK).

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: CLAUDIA HANSEN

Slagwerker op de bres 
voor kindsoldaten

Slagwerker Dominique Vleeshouwers won met de 

voorstelling Kindsoldaat de Eindwerkprijs 2013.
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groepen. Voor mij is dat een onbegonnen missie. 
Met dit project wil ik het publiek bewust maken 
van hun eigen leven in vergelijking met dat van 
een kindsoldaat.”
Voor het uitdragen van zijn boodschap ging 
Vleeshouwers de samenwerking aan met ver-
schillende kunstdisciplines. Met muziek, film, 
beeldende kunst en choreografie beeldde hij 
het verhaal van Joven, een kindsoldaat uit Sierra 
Leone, uit. De focus lag op slagwerk. Passages uit 

diverse boeken vormden samen het scenario van 
de voorstelling. Negen projecten van afstudeer-
ders uit 2013 van verschillende faculteiten waren 
genomineerd voor de Eindwerkprijs. Volgens 
de jury heeft Vleeshouwers laten zien dat hij een 
veelbelovend kunstenaar is en met zijn artis-
tieke werk een bijdrage heeft geleverd aan een 
maatschappelijke discussie. Vleeshouwers: “Het 
project is groots opgezet. Daardoor wist ik dat 
ik kans maakte op de Eindwerkprijs. Maar daar 
kun je niet zomaar vanuit gaan. Je moet per slot 
van rekening opboksen tegen kandidaten van zes 
verschillende faculteiten. Zeker als je ziet waar 
de filmacademie mee kwam, heeft het juryoor-
deel me uiteindelijk toch wel verrast.”

Naast een goede beoordeling was de manier 
waarop de studenten een verbinding legden met 
de buitenwereld een belangrijk beoordelingscri-
terium. Vleeshouwers trapte zijn project af met 
een publiekpresentatie op de Dam in Amsterdam, 
waarbij 120 poppen een leger van kindsoldaten 
uitbeeldden. Daarna volgde een voorstelling in 
de Bernard Haitink-zaal van het Conservatorium 
in Amsterdam. Zijn doel om op deze manier bij 
de buitenwereld aandacht te vragen voor de pro-

blematiek leverde hem 
lovende woorden op 
van War Child-ambas-
sadeur Marco Borsato.

Vleeshouwers ver-
zamelde als artistiek 
leider van het project 
een team van jonge 
professionals uit de 

creatieve sector om zich heen. Een tekstschrijver, 
een schilder, een filmproducent,  een filmregis-
seur, een visuele vormgever en een producent 
werkten mee aan de productie. De acteur Bram 
van der Vlugt nam de rol van verteller voor zijn 
rekening. Het team van de Filmacademie maakte 
voor dit project vijf korte films die de verbin-
ding vormden tussen de muziek en het verhaal. 
Tijdens de voorstellingen kwamen onder meer 
de muziekwerken Confrontations deel 1 (Wim 
Henderickx), Velocities ( Joseph Schwantner), 
Ciaconna ( Johan Sebastian Bach, arr. Domini-
que Vleeshouwers) en Psappha (Iannis Xenakis) 
voorbij. Vleeshouwers: “De voorstelling had 
wellicht ook met andere instrumenten gere-

aliseerd kunnen worden. Maar slagwerk past 
natuurlijk uitstekend bij zo’n thema. De vele 
Afrikaanse slagwerkinstrumenten liggen dicht 
bij het onderwerp. Toch heb ik wel een strijk-
kwartet geprogrammeerd. Na een passage waar-
in de kindsoldaat in gesprek is met God, klinkt 
deel 6 uit het strijkkwartet 14 van Ludwig van 
Beethoven. Daarmee wordt de hemel verbeeld, 
waar de kindsoldaten nu zijn.”
  
Dominique Vleeshouwers (24) groeide op als 
slagwerker bij de Harmonie van het Heilig Hart 
uit Altweerterheide bij Weert in Limburg. Zijn 
eerste trommellessen kreeg hij bij de muziek-
school in Weert. Na de vooropleiding in Tilburg 
verhuisde hij naar Amsterdam. Daar studeer-
de hij cum laude af voor de richting klassiek 
slagwerk met een zijweg naar wereldmuziek. Hij 
is artistiek manager bij Ensemble Judique en 
Combined Creatives. Verder is hij docent bij de 
Percussion Friends-talentklas en assistent-coör-
dinator van de slagwerkafdeling van het Conser-
vatorium van Amsterdam. Met zijn bedrijf Aan 
De Slag verzorgt hij slagwerkworkshops met 
extra aandacht voor het orkestslagwerkinstru-
mentarium (tamboerijn, triangel, bekkens, grote 
trom). Aan de Eindwerkprijs is een geldbedrag 
van 3.000 euro verbonden. De bedoeling is dat 
de voorstelling over enige tijd herhaald wordt. 

‘ Kinderen horen niet 
thuis in een oorlog’

Meer informatie: www.kindsoldaat.com en www.

dominiquevleeshouwers.com.

Aftrap op de Dam in Amsterdam. In 

het midden initiatiefnemer Dominique 

Vleeshouwers.
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Het Klarendal Jazz orkest kent namelijk al 
een geschiedenis van bijna twintig jaar. In 
zijn oorspronkelijk opzet was er sprake van 
een bigband voor gevorderden binnen Het 
Domein van Kunst en Cultuur, het latere 
Kunstbedrijf Arnhem. Secretaris en saxofonist 
Anton te Riet Scholten over deze ontwik-
keling: “Om jong talent, dat niet voor een 
muzikale vervolgopleiding kiest, doorgroei-
mogelijkheden naar een semiprofessioneel 
niveau te bieden, is zo’n twintig jaar geleden 
de Domein Bigband vormgegeven. In de loop 
van de jaren werden, mede door het verande-
rende politieke klimaat, subsidies afgebouwd. 
Onvermijdelijke kostenstijgingen voor een 

aantal leden van de bigband waren het gevolg. 
Door vertrekkende bandleden werden we 
geconfronteerd met een onvolledige bezetting 
en dreigde onze muzikale ambitie onder druk 
te komen staan.”

In gezamenlijk overleg is toen besloten dat 
er voor deze band geen toekomst meer was 
binnen Kunstbedrijf Arnhem. Maar een aantal 
fervente bigbandliefhebbers en muzikanten 
van het eerste uur zaten niet bij de pakken 
neer. Te Riet Scholten: ”De overstap van de 
Arnhemse muziekschool van de Weverstraat 
naar het nieuwe Rozet is voor ons mede 
inspiratie geweest de band op een andere leest 

te schoeien. We kozen voor een transformatie 
naar een zelfstandig orkest met als uitgangs-
punt het behoud van onze muzikale ambitie 
en onze plek als één van de weinige traditione-
le bigband’s in Arnhem.”

Zo gezegd, zo gedaan. Te Riet Scholten ver-
volgt: “Door eigen bijdragen van de bandle-
den, het minimaliseren van onkosten en later 
bijdragen van de middenstand uit de wijk 
Klarendal, hebben we kans gezien ons finan-
cieel onafhankelijk te maken.” Een nieuwe big 
band met de naam Klarendal Jazz Orkest was 
geboren. Anton over deze naamkeuze: “De 
naamkeuze is voortgekomen uit een vrucht-
bare samenwerking met de middenstand in 
Klarendal. Uniek en prachtig natuurlijk.”

Inmiddels is het Klarendal Jazz Orkest een of-
ficiële vereniging. De plechtige handtekening 
werd onlangs nog, op Goede Vrijdag, gezet. 
“Dat is toeval, maar wel een mooie dag natuur-
lijk”, lacht Te Riet Scholten. De enthousiaste 
en leergierige groep wil met het Klarendal Jazz 
Orkest een vast podium bieden aan  semi-
professionele jazzmuzikanten uit Arnhem 
en omgeving. “We zijn amateurmuzikanten 
die werk en hobby graag willen combineren. 
Daarbij staat ‘leren’ ook voortdurend op de 
lessenaar. Het is onze muzikale ambitie om op 
hoog niveau authentieke bigbandmuziek in de 
breedste zin van het woord ten uitvoer te bren-
gen. Daarbij schuwen we geen knipoog naar 
pop, funk en hip-hop muziek. We stellen ons 

In 2013 ontstond in de Arnhemse wijk Klarendal een heuse ‘eigen’ big band, het Kla-

rendal Jazz Orkest. Een swingende jazzformatie in een wijk van een stad? Dat vraagt 

om een inkijkje in deze pas opgerichte big band. Hoewel, eigenlijk maakt de band 

onder leiding van Guus Tangelder een vliegende doorstart.

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S FEIKE KLOMP/KARLIJNE PIETERSMA

Het Klarendal Jazz Orkest 
smaakt naar meer
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ten doel onze muzikale talenten ten diensten 
te stellen van een breed Arnhems publiek op 
laagdrempelige podia, waarbij samenwerking 
gezocht wordt met ondernemers, muziekop-
leidingen en burgerinitiatieven.”

Dit streven gaat zelfs nog een stapje ver-
der. “Tevens bieden we voor professionele 
solisten uit Arnhem en regio een platform 
om zich voor een vast publiek te presenteren. 
Daarnaast zien we een ondersteunende rol 
voor ons weggelegd bij het begeleiden en op-
luisteren van diverse Arnhemse festiviteiten. 
Dit alles geven wij vorm in een professionele 
organisatorische context, waarin kosteneffi-
ciënt wordt gewerkt zonder winstoogmerk.” 
Over lidmaatschap en binding aan het orkest 
is goed nagedacht. Te Riet Scholten hier-
over: “Er is een inschrijfformulier ontwik-
keld waarmee alle bandleden zich formeel 
binden aan onze band/vereniging. Door 
een formeel lidmaatschap hebben we zaken 
kunnen borgen als continuïteit, contributie 
en verantwoordelijkheden naar de band. We 
hebben kans gezien Guus Tangelder (saxo-
foondocent Artez, red.) als muzikaal leider 
aan onze band te verbinden. Hiermee zien we 

onze wens vervuld het niveau van onze band 
voortdurend hoog te houden.”

Over het vaste podium gesproken. Sinds de 
oprichting vorig jaar, treedt het ambitieuze 
Klarendal Jazz Orkest elke derde maandag 
van de maand op in restaurant Goed Proeven 
in uiteraard de wijk Klarendal. Bezoekers 
combineren een hapje eten met de aanwezige 
muziek van de swingende Arnhemse formatie. 
Ook zijn er bigbandliefhebbers die alleen op 
de muziek zelf afkomen. Zoals Peter van Leeu-
wen, zelf saxofonist en bigbandliefhebber. Hij 
zit aan de bar en geniet van de muziek. “Te 
gek. Je kunt hier lekker luisteren en even-
tueel een hapje en een drankje nemen. Een 
goed idee. Vanavond luister ik alleen naar het 
Klarendal Jazz Orkest en geniet ondertussen 
van een biertje.” Op de avond van ons bezoek 
treedt de bigband op met gastzanger Marc 
Kamphuis. Voor een gemiddelde maandag-
avond is het restaurant opvallend vol. In de 
break na de eerste set legt saxofoniste en lid 
van de pr-commissie Anne Zwaan uit hoe 
leuk en uitdagend het is om hier op te treden. 
“Elke maand spelen we een ander repertoire. 
Nu onder andere met stukken voor zanger 

Marc Kamphuis. Dat is hard werken, want 
we hebben elke keer maar drie repetities om 
het programma onder de knie te krijgen. Een 
leerzaam muzikaal proces dus.”

Leg je jezelf niet beperkingen op om je naam 
aan een wijk van een stad te verbinden? Te Riet 
Scholten vindt van niet. “Met deze constructie 
blijft de bigbandtraditie in Arnhem en de wijk 
Klarendal levend. Bovendien is met de samen-
werking met Goed Proeven een vast podium 
gegarandeerd. Kijk, de naam is natuurlijk een 
beetje een knipoog. Ik sluit het zeker niet uit 
dat we in de toekomst ‘over de grenzen’ heen 
stappen en elders in het land een optreden 
verzorgen. Je zou het daarmee ook om kunnen 
draaien. Speel je op een ander podium in het 
land, maak je indirect reclame voor deze leven-
dige Arnhemse wijk.” Het is wel duidelijk. Het 
Klarendal Jazz Orkest leeft als nooit tevoren en 
smaakt zeker naar meer. 

Meer iinformatie: Facebook: www.facebook.com/

klarendaljazz.arnhem.

BLAASMUZIEK BIG BAND
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NORTH
SEA JAZZ
FESTIVAL
11•12•13
JULI 2014

ZONDAG 13 JULI  NILE RODGERS & CHIC • DARYL HALL & JOHN OATES • OUTKAST
THE DAPTONE SUPER SOUL REVUE FEATURING SHARON JONES & THE DAP-KINGS, 
CHARLES BRADLEY AND HIS EXTRAORDINAIRES, ANTIBALAS, THE SUGARMAN 3
CHRISTIAN MCBRIDE TRIO • TAKUYA KURODA • JOHN ESCREET TRIO AND EVAN PARKER
PRISM FT. DAVE HOLLAND, KEVIN EUBANKS, CRAIG TABORN AND ERIC HARLAND
LIV WARFIELD FT. THE NPG HORNZ • AVISHAI COHEN (TRUMPET) TRIVENI • BUIKA • SOHN
CHUCHO VALDÉS & THE AFRO-CUBAN MESSENGERS • DORIAN CONCEPT X JAMESZOO 
DARCY JAMES ARGUE’S SECRET SOCIETY • ERIC VLOEIMANS ‘OLIVER’S CINEMA’
BENJAMIN HERMAN TRIO WITH DANIEL VON PIEKARTZ • DARKSIDE • HENRY BUTLER, 
STEVEN BERNSTEIN & THE HOT 9 • NENEH CHERRY WITH ROCKETNUMBERNINE
TERRI LYNE CARRINGTON’S MOSAIC PROJECT FT. LIZZ WRIGHT AND MANY MORE
VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 JULI UITVERKOCHT

NSJ.-Adv. Klankwijzer 2014 MEI DEF.indd   1 22-05-14   17:28



Kerkrade is volgend jaar drie dagen het epicentrum 
van de Tsjechische blaasmuziek. Behalve concert-
wedstrijden van kapellen in de Böhmisch-Mähri-
sche stijl komt er een nevenprogramma met 
workshops en optredens van topmusici uit 
binnen- en buitenland. Deelname aan de titelstrijd 
is een absoluut buitenkansje voor de Nederlandse 
blaaskapellen, vindt Pieter Peters van de organisa-
tiestuurgroep. “De deelnemers worden beoordeeld 
door een internationale jury met onder andere 
Franz Watz en Freek Mestrini. Dan heb je het over 
het neusje van de zalm van de Böhmisch-Mähri-
sche muziek. Alleen dat al is een belevenis op zich.” 
Peters hoopt dan ook dat de Nederlandse kapellen 
deze kans niet voorbij laten gaan en zich aanmelden 
voor de wedstrijden. “Het komt niet vaak voor dat 
je in eigen land kunt strijden om de Europese titels. 
Zeker niet op zo’n mooi podium als de Rodahal, de 
thuishaven van het Wereld Muziek Concours.”

De zestiende editie van de Europese kampi-
oenschappen voor de Böhmisch-Mährische 
blaasmuziek worden onder auspiciën van de 
Confédération Internationale des Sociétés 
Musicales (CISM) gehouden van 15 tot en met 

17 mei 2015 (Hemelvaartweekeinde). Het pro-
gramma biedt plaats aan maximaal 25 wedstrijd-
deelnemers, verdeeld over drie niveaus. Naast de 
wedstrijden komt er een randprogramma met 
tal van activiteiten. Zo is op de vrijdag Guido 
Henn artist in residence. De Duitse dirigent en 
componist geeft ’s avonds in combinatie met 
Blaskapelle Allgäu 6 een concert met zijn Golde-
ne Blasmusik. Overdag leidt Henn een work-
shop die met name gericht is op de jeugd. Peters: 
“We willen hiermee laten zien dat deze muziek 
ook voor jeugdige muzikanten toegankelijk 
is.” Op de zaterdagavond is er Muzikantentref, 
een gezellige avond met optredens van diverse 
orkesten en de mogelijkheid voor muzikanten 
om elkaar in informele sfeer te ontmoeten. De 
Rodahal is de locatie voor de wedstrijden en de 
avondconcerten, terwijl op het buitenterrein een 
Biergarten wordt ingericht met een klein podi-
um. Daar zijn vrijwel doorlopend optredens van 
de deelnemende kapellen maar ook van blaaska-
pellen uit Zuid-Limburg en de grensregio.
Na Veenendaal (2001) en Enschede (2008) is 
het de derde keer dat het EK van de CISM in 
Nederland gehouden wordt. In 2009 zette ook 

het WMC een blaaskapellenwedstrijd op touw. 
Voor de organisatie van de zestiende uitgave van 
het evenement in 2015 hebben de KNMO en 
het WMC hun krachten gebundeld. De organi-
satie is in handen van een stuurgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van beide organisaties. 
Peters: “We vonden het tijd worden om de 
Böhmisch-Mährische muziek weer eens onder 
de aandacht te brengen bij een breed publiek. We 
hopen dat het evenement mede door de uitste-
kende naam van het WMC nog meer zal aanslaan 
dan de vorige keren. Bovendien is Kerkrade mak-
kelijker bereikbaar vanuit omringende landen.” 
Voor kapellen die er een weekendje uit van willen 
maken, zijn er mogelijkheden om op basis van de 
WMC-formule (25 euro per persoon per dag) te 
overnachten in een schoolgebouw en gebruik te 
maken van maaltijden.  

Met de organisatie van de Europese kampioenschappen voor blaaskapellen in 

2015 willen de KNMO en het WMC Kerkrade de Böhmisch-Mährische blaasmuziek 

een kwaliteits- en populariteitsimpuls geven.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BLASKAPELLE FRESIA

Inschrijving voor EK-
Blaaskapellen van start

De inschrijving voor de Europese kampioen

schappen voor blaasorkesten loopt tot 1 januari 

2015. Meer informatie: www.ek2015.nl. 

Blaskapelle Fresia behaalde in 2013 de Europese titel in Mittelstufe.

BLAASMUZIEK NIEUWS
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Persoonlijke aandacht en een luisterend oor – dat is waar het bij muziekcen-

trale Adams volgens adviseur en verkoper Albert Straten allemaal om draait. 

“Ik denk kritisch mee over verbeteringen, want we willen topinstrumenten ver-

kopen naar de fabriek toe.”

TEKST: LOES VAN VUGT

‘We luisteren goed naar 
meningen en kritiek’

SLAGWERK PARTNERS IN MUZIEK
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Albert Straten: ‘Als je op het podium zit, word je afgerekend op je instrument.’

Op de bovenverdieping glinstert een zee van 
pauken en marimba’s, netjes opgesteld in 
rijen. Albert Straten loopt voorop en stopt 
bij een paukenset met ongebruikelijk witte 
frames. “Wit gespoten voor de Musikmesse 
in Frankfurt.” Hij tikt op het kunststof vel en 
een diep geluid klinkt. Binnenkort het geluid 
van de philharmonie zuidnederland, waar 
Straten slagwerker van is. “Deze set is voor 
buitenconcerten. Déze, hier draait het om.” Hij 
loopt een stukje verder, waar drie pauken staan 
met dunne, zilverkleurige frames. De set heeft 
een klassieke uitstraling en is qua gewicht veel 
lichter dan de andere pauken. “De Schnellar-
pauken, hier gaan we de reguliere concerten op 
spelen. Dat gaat klinken!” Straten is uitgelaten 
nu de deal met Adams en de philharmonie 
rond is. Een tikje op het kalfsvel zorgt voor 
een nog vollere, heldere toon die nog langer 
naklinkt dan die van de buitenset.
De philharmonie zuidnederland bestaat uit 
het vroegere Brabants Orkest en het Limburgs 
Symfonie Orkest. Een aantal instrumenten, 
waaronder de pauken, had een flinke opknap-
beurt nodig. In Eindhoven en Maastricht moes-
ten sets komen die op elkaar afgestemd waren.  
“Adams kwam ons daarin heel flexibel tege-
moet.” Bijna alle oude pauken zijn ingeruild 
voor de buitenset en de Schnellarpauken. Dit 
plan is deels tot stand gekomen door de hechte 
relatie tussen Adams en de philharmonie 
zuidnederland. “De slagwerkers van de phil-
harmonie spelen al jaren op de instumenten 
van Adams en weten dus wat voor kwaliteit er 
wordt geleverd. De muzikanten geven feedback 
op de instrumenten en voor het bedrijf is het 
goede pr.” 
 
De Schnellarpauken bevatten een systeem 
vernoemd naar de Tsjechische paukenist Hans 
Schnellar. “Jan Labordus, de oude paukenist van 
het Concertgebouworkest, speelde daarop. De 
pauken waren oud, maar klonken ongelooflijk 
mooi. De set was technisch achterhaald, dus 
vroeg het Concertgebouw aan Adams of er een 
nieuwe gemaakt kon worden met moderne 
technieken.” Adams heeft in drie jaar tijd het 
Schnellarsysteem geüpdatet. De werking van de 
pauk is anders dan die van de doorsnee vari-
ant. “Bij doorsnee pauken trek je een ring naar 
beneden waardoor het vel gespannen wordt. Bij 
Schnellarpauken beweegt de ketel van onder 
naar boven. Daardoor zitten er geen steunen aan 
de zijkant en is er geen remming van een frame. 
Dat brengt de heldere, open klank.” 
Naast dit aparte systeem is er sowieso een groot 

verschil tussen de amateur- en de professionele 
pauken. “Op de pauken voor de amateur zit 
meestal een kunststof vel, dat is minder gevoelig 
voor temperatuurwisselingen. Op professionele 
pauken zit een kalfsvel, dat een vollere, diepere 
klank voortbrengt.”  
De technieken in de professionele pauk zijn 
geavanceerder en verfijnder. Zo kan men kiezen 
tussen verschillende pedaalsystemen. Ook heb-
ben de professionele pauken een fijnstemmer. 
De feedback van muzikanten is deel van de 
ruggengraat van het bedrijf. “We luisteren goed 
naar meningen en kritiek en proberen daar iets 
mee te doen.” Daarmee samen hangt het per-
soonlijk contact met de klant en dat is terug te 
zien in de instrumenten. Adams verkoopt zowel 
voor de amateurmuzikant als de professional 
instrumenten. “Pas zijn er Duitsers hier ge-
weest, met wie ik ideeën heb uitgewisseld over 
de klank van een buisklokkenspel. Er waren 
vier aspecten die zij anders wilden en die zijn 
speciaal voor hen aangepast in onze fabriek. 
Vervolgens zijn ze weer komen luisteren, is er 
weer wat aangepast en aan het eind van de rit 
was het instrument helemaal zoals zij wensten. 
Zij wilden alleen een buisklokkenspel van 

Adams, omdat wij naar hen luisteren.”  
Die persoonlijke aandacht is iets wat Straten als 
muzikant ook wil. “Het gaat om details. Als je op 
het podium zit, word je afgerekend op je instru-
ment. Het is toch mooi dat klanten met iemand 
praten die snapt wat zij bedoelen? Je houdt musi-
ci niet voor de gek.” Die persoonlijke aanpak en 
het luisterend oor maakt Adams volgens Straten 
anders dan andere fabrieken. 
Als muzikant en slagwerker die al 25 jaar bij de 
philharmonie speelt, weet Straten dat kwali-
teit van een instrument belangrijk is, of je nu 
amateur of professional bent. “Ik speel natuurlijk 
het liefst op topinstrumenten. Collega’s zien en 
horen dat. Ik ben ook kritisch naar de fabriek toe 
als ik het niet goed vind.” Dat wordt gewaardeerd 
door klanten. Zo adviseerde Straten een ander 
model instrument dat een vrouw voor haar 
dochter wilde kopen. Zij had haar oog op een 
ander type laten vallen. “Binnen korte tijd zou 
dat model te klein zijn. Voor iets meer geld had 
ze iets mooiers en stond ik er veel meer achter - 
en dat heb ik haar gezegd. Ze is niet hier geweest, 
ze vertrouwde me op mijn woord en koos toen 
voor het andere instrument. Dat moet je koeste-
ren, dat mensen je blijven vertrouwen.” 
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In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze editie een portret van het slagwerkensemble van mu-

ziekvereniging Constantijn Huygens uit Appingedam.
 
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES 

De lat ligt hoog bij  
Constantijn Huygens

Constantijn Huygens uit Appingedam tijdens het ONSK.

MARS SHOW PERCUSSIE VERENIGINGSPROFIEL
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Als drumband ontstaan in 1947, maakte het 
slagwerkensemble van muziekvereniging Con-
stantijn Huygens in Appingedam een enorme 
ontwikkeling door. Anno 2014 presteert de club 
van twintig slagwerkers onder leiding van Theo 
van Kruistum op topniveau. Na het behalen van 
het Nederlands kampioenschap voor slagwer-
kensembles in februari van dit jaar (NK Podi-
um), waren zeven repetities -“en veel thuisstudie 
hoor!”- genoeg om in april beslag te leggen op 
de tweede plaats tijdens de eerste editie van de 
Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen 
(ONSK). Rouleren van instrument is er schering 
en inslag, want de lat ligt hoog. Deelname aan het 
Wereld Muziek Concours (WMC) is afgezworen, 
het slagwerkensemble heeft genoeg concert- en 
marsuitdagingen op de drukbezette agenda. 

Constantijn Huygens kent twee afdelingen die 
relatief zelfstandig naast elkaar bestaan. Zowel 
de brassband als het slagwerkensemble heeft een 
eigen bestuur. “Op gezette momenten treffen we 
elkaar”, vertelt Ria van Kooten, voorzitter van 
het slagwerkensemble. “En is er goed overleg 
over het gebruik van het slagwerkinstrumentari-
um. De optredens stemmen we tijdig met elkaar 
af en twee keer per jaar treden we samen op. 
Maar buiten dat doen we ieder ons eigen ding 
en dat bevalt prima.” De historie van de afdeling 
slagwerk laat zich beschrijven aan de hand van 
de naamgeving. In 1897 werd in Appingedam 
een fanfare opgericht. Na de Tweede Wereldoor-
log ging deze fanfare ook ‘op mars’ en dat zal de 
aanleiding voor de oprichting van de drumband 
zijn geweest, vermoedt Ria van Kooten die vanaf 
haar vijftiende jaar lid is en met een intermezzo 
van ongeveer zes jaar een loopbaan heeft van 
bijna veertig jaar actief lidmaatschap. “Ik weet 
nog wel dat we in 1973 lyra’s kregen bij de drum-
band. Toen noemden we ons een lyraband.” 
De fanfare was inmiddels omgedoopt tot een 
brassband. De lyraband ontwikkelde zich vanaf 

1983 met de komst van marimba’s, xylofoons, 
bells, buisklokken en vibrafoon tot een volwaar-
dige malletband. Zo rond de eeuwwisseling 
werd besloten dat de Nederlandse aanduiding 
slagwerkensemble de lading beter dekte. 

Al sinds de omvorming tot malletband in 1985 
musiceren de slagwerkers uit Appingedam op 
het hoogste niveau van Nederland. In de eerste 
jaren lag de focus op marsconcoursen en werd 
zes keer het Nederlands kampioenschap op 
dit onderdeel behaald. In 1993 keerden de 
slagwerkers zelfs met een dikke gouden plak 
terug van het WMC in Kerkrade. Daarna zette 
een kentering in. Op zoek naar meer muzikale 
uitdagingen richtte men zich meer en meer op 
concertoptredens. “We zijn best een fanatiek 
clubje met z’n allen, trouwe repetitiebezoekers 
die allemaal leuk met elkaar omgaan, ongeacht 
leeftijd”, vertelt Ria van Kooten die zelf vooral 
basmarimba speelt, maar ook de weg weet op 
bells en gewone marimba. “Basmarimba-par-
tijen staan in de bassleutel geschreven. Niet 
iedereen beheerst dat. Ik heb vroeger op orgelles 
gezeten. Daarom kun je met mij alle kanten op.” 
Maar Ria is niet de enige die meerdere slag-
werkinstrumenten beheerst. “Bij ieder nieuw 
uitgedeeld werk bepaalt de dirigent wie hij welke 
partij laat spelen. Sommige muzikanten zijn 
verknocht aan alleen ongestemd, anderen heb-
ben een voorkeur of het talent voor een van de 
gestemde instrumenten.” Vanuit het slagwerken-
semble repeteert een groep van zes diehards nog 
eens extra in de week. Dit kleinere ensemble, in 
een bezetting van xylofoon, marimba en vibra-
foon, is ontstaan naar aanleiding van succesvolle 
samenwerkingsconcerten met koren, onder 
andere in kerk- en kerstdiensten. Ter gelegen-
heid van het tienjarig bestaan werd in 2011 een 
cd uitgebracht, met werken als Remembrance 
Day, Braveheart, Londonderry Air en Eine Kleine 
Nachtmusik. 

De opleiding van slagwerkers heeft de vereniging 
in eigen beheer georganiseerd. Deels uit onvrede 
over de regionale muziekschool (“veel wisselin-
gen van docenten”) verzorgt nu zowel dirigent 
Theo van Kruistum als Gerwin van der Leij zelf de 
lessen. “Het voordeel hiervan is ook dat de jeugd 
tijdens de lessen ondersteuning krijgt bij het 
instuderen van de muziekstukken die we tijdens 
de repetities op de lessenaar krijgen. Met die extra 
aandacht kunnen ze eerder instromen.” Want dat 
instromen in het ensemble zelf is - gezien het hoge 
niveau - nog niet zo gemakkelijk. “De dirigent 
houdt rekening met de belastbaarheid van de jon-

geren. Dan beginnen ze bijvoorbeeld een tijdje op 
een vast instrument en een vaste partij. Na verloop 
van tijd rouleren ze dan ook mee.” 

Na de successen van begin dit jaar maakt het 
slagwerkensemble zich op voor een druk najaar. 
Niet alleen staat de traditionele deelname aan 
het Papiercorso van Appingedam op het pro-
gramma, ook zijn de slagwerkers op 5 september 
te bewonderen tijdens de Gondelvaart van Ap-
pingedam. “Het is de bedoeling dat we dan al va-
rende door de grachten van Appingedam staan 
te spelen op een verlichte praam. Dat wordt nog 
een hele belevenis!” Ook verheugt ze zich op het 
partnerschapsconcert in de Stadthalle in Aurich 
op 1 november, waarvoor het slagwerkensemble 
uitgenodigd is. En ook bij de jaarlijkse Stadsloop 
(op 28 juni) kunnen de slagwerkers uit Appinge-
dam niet gemist worden. Al met al zit deelname 
aan een bondsconcours er dit najaar niet in. 
“Dat vinden we wel jammer hoor, want daardoor 
weten we nu al dat we in 2015 geen landskam-
pioen kunnen worden!” Uitkomen op een 
bondsconcours en daar een minimale score van 
85 punten behalen is immers een voorwaarde 
voor deelname aan het NK Podium.  

Verenigingsprofiel
Naam: slagwerkensemble van christelijke muziek-

vereniging Constantijn Huygens Appingedam.

Opgericht in: 1947.

Aantal leden: 20.

Instrumentarium: snaredrum, basedrum, marimba, 

xylofoon, bells, vibrafoon, buisklokken, percussie. 

Repetitielokaal: De Opwierde Kerk Appingedam.

Website: www.constantijnhuygens.nl.

Bijzonderheden: Nederlands Kampioen Podi-

um 2014.

Dirigent Theo van Kruistum.
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WMC Kerkrade start in november een tweejaar-
lijkse manifestatie om kamermuziek te promoten 
onder blaasmuzikanten. Het programma is erop 
gericht om leden van blaasorkesten te bekwamen 
in de kamermuziek. Tijdens de concertcyclus 
rond het vierjaarlijks WMC wordt met optredens 
van onder meer German Brass, Calefax en Mnozil 
Brass telkens aandacht besteed aan kamermuziek. 
Hoewel deze concerten volle zalen trekken, sloeg 
de vonk nog niet echt over op de amateurblaasmu-
ziek. Blaasorkesten weten de veelzijdige mogelijk-
heden van de kamermuziek nog onvoldoende te 
benutten. Het WMC wil daar nu met de inrichting 
van een tweejaarlijkse biënnale nieuwe impulsen 
aan geven. “De kamermuziek heeft niet alleen pro-
fessionals en vakstudenten, maar ook muziekver-
enigingen veel te bieden”, benadrukt Harrie Reum-
kens, artistiek manager van het WMC. “Het zorgt 
voor meer ontwikkeling en diepgang bij bestaande 
leden, maar vormt ook een nieuwe attractiviteit om 
meer jonge mensen voor hun muziek te winnen. 
En het biedt orkesten een grotere flexibiliteit als het 

gaat om de inzetbaarheid van de vereniging. Met 
kamermuziekensembles kan een vereniging zich 
op legio gelegenheden presenteren waar dit voor 
het grote orkest vaak moeilijk is.”

Deze eerste editie van de biënnale richt zich zowel 
op hout- als koperblazersensembles in diverse sa-
menstellingen. Zij volgen een intensief workshop- 
en lesprogramma onder leiding van internationale 
topdocenten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om zich tijdens concerten te presenteren. Doel 
van het programma is om het ensemblespel onder 
blaasmuzikanten te verdiepen en nieuwe ervarin-
gen op te doen. Reumkens: “Het kamermuziekre-
pertoire opent een geheel nieuwe muziekwereld 
voor zowel de muzikant als de luisteraar. De 
ensemblecultuur in Nederland heeft de afgelopen 
decennia prachtige crossovers gelegd, niet alleen 
naar allerlei muziekgenres, maar ook naar andere 
kunstvormen zoals dans en cabaret en vooral ook 
naar de jongerencultuur. Amateurblaasorkesten 
krijgen via deze biënnale de kans om de kwaliteit en 

veelzijdigheid van hun muzikanten te verbreden. 
Want in de praktijk van de kamermuziek leren ze 
pas wat samenspel echt betekent en hoe ze hun 
zelfstandigheid als muzikant kunnen  verbeteren.”
De biënnale wordt gehouden in de weekenden 
van 14 tot 16 november en 21 tot 23 november 
in Abdij Rolduc te Kerkrade. Het WMC werkt 
voor dit project samen met het Orlando Fes-
tival. De artistieke leiding is in handen van Jan 
Cober. Het docententeam bestaat uit musici van 
gerenommeerde ensembles zoals het Calefax 
Rietkwintet, het Nederlands Blazers Ensemble, 
German Brass (foto) en Eburon Brass. Deze 
ensembles zullen tevens in en rond Kerkrade 
concerten verzorgen, al dan niet in combinatie 
met de deelnemende ensembles. 

Blaasorkesten hebben weinig affiniteit met kamermuziek terwijl dit genre voor zowel 

blaasorkesten als individuele muzikanten onbegrensde mogelijkheden biedt. Het 

Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade wil met de inrichting van een biënnale 

het spelen van kamermuziek door muzikanten van blaasorkesten stimuleren.
 
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: GERMAN BRASS

WMC wil kamermuziek 
voor blazers stimuleren

Belangstellenden kunnen het inschrijfformulier 

aanvragen via: sonjalangen@wmc.nl. De inschrij-

ving sluit op 1 september.
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Het Open Nederlands Kampioenschap (concours/festival) voor Blaas-
kapellen wordt gehouden op 26 oktober in De Meenthe in Steenwijk. 
De organiserende Taakgroep Blaaskapellen Regio Noord heeft voor het 
komende kampioenschap een aantal vernieuwingen doorgevoerd die een 
nieuwe impuls moeten geven aan het evenement. Zo is het NK vanaf dit 
jaar een Open Nederlands Kampioenschap waarvoor ook buitenlandse 
kapellen kunnen inschrijven. Ook is door diverse aanpassingen de akoes-
tiek in concertlocatie De Meenthe verbeterd. De eerste proeven laten een 
positief resultaat zien. Nieuw is ook een publieksprijs voor deelnemers aan 
het festival en het vrije muziekgedeelte van de concoursdeelnemers. Het 
publiek beoordeelt hiervoor de presentaties en uitvoeringen van de kapel-
len. Verder hoeft de winnaar van het Open Nederlands Kampioenschap bij 
een eventuele deelname aan het Europees Kampioenschap Blaaskapellen 
volgend jaar in Kerkrade geen inschrijfgeld te betalen. 

Door deze aanpassingen en verbeteringen denkt de Taakgroep Blaas-
kapellen een stevig fundament te leggen voor de continuïteit van het 
NK voor Blaaskapellen. Volgens de taakgroep geeft deelname aan de 
titelstrijd een positieve impuls aan de motivatie van de muzikanten. De 
beoordeling door onafhankelijke juryleden en/of publiek biedt een 
bevestiging van de prestatie en presentatie. Bovendien is het zien van en 
luisteren naar andere kapellen leerzaam. 

Vernieuwingen tijdens titelstrijd 
voor  blaaskapellen in Steenwijk
Het Nederlands kampioenschap voor blaaskapellen op 26 oktober in Steenwijk krijgt een open 

karakter. Dat betekent dat voortaan ook buitenlandse orkesten welkom zijn. De inschrijving voor 

het NK nieuwe stijl is inmiddels van start gegaan.

Inschrijving is mogelijk tot 1 september bij de heer B. Luning, tel.: 0592-544005, 

e-mail: b.luning@hetnet.nl.
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‘Gans mien leave is väör Aurora gewaes’. Het is 
de emotionele reactie van een van de oudste 
leden van harmonie Aurora na een succesvolle 
concoursdeelname. ‘Heel mijn leven is voor 
Aurora geweest’. Zo’n staaltje van onvoorwaar-
delijke clubliefde kom je vooral tegen in plaatsen 
waar twee orkesten naast elkaar opereren. Het 
Limburgse Grevenbicht heeft van diverse cultu-
rele verenigingen meerdere exemplaren. Twee 
schutterijen, drie carnavalsverenigingen en twee 
harmonieën: de auw of de rooje oftewel de oude 
of de rode harmonie (Aurora) en de nuuj of de 
blauwe oftewel de nieuwe of de blauwe harmonie 
(Sint Cecilia).
Koninklijke harmonie Aurora bestaat dit jaar 

150 jaar. Hoewel er sterke aanwijzingen zijn 
dat ook al voor die tijd blaasmuziek klonk in 
Grevenbicht, wordt algemeen aangenomen dat 
de in 1864 opgerichte gelijknamige liedertafel 
de voorloper was van de huidige oude harmonie. 
Voorzitter Frank Dirks legt uit dat de vereni-
ging in de lokale gemeenschap een prominente 
plek inneemt. Niet in de laatste plaats door de 
vele muzikale spin-offs die uit de kiem van de 
harmonie zijn geboren. De blaaskapel Daag en 
Nach, de revuevereniging Theater Komiek, de 
balletgroep Grevenbicht, zaate hermenie De 
Roepoepers, de tot in Cuba bekende Big Band 
Beeg en de folkloristische vereniging Stichting 
Gabriëlfonds vinden allen hun oorsprong bin-

nen Aurora. Dirks: “Van oudsher is de konink-
lijke harmonie een muziekvereniging met een 
brede interesse in aan blaasmuziek gerelateerde 
activiteiten zoals zang, toneel en dans.”

De vereniging bestaat uit 310 leden waaronder 
85 actieve blazers en slagwerkers en 55 jeugd-
leden in opleiding. Alle afdelingen musiceren 
op het hoogste niveau. Bij het honderdjarig 
bestaan in 1964 werd het predicaat ‘Koninklijk’ 
toegekend. Harmonie Aurora speelt sinds een 
halve eeuw in de eerste divisie en scoorde daarin 
slechts één keer minder dan 85 punten. “De ver-
eniging vindt het belangrijk om zich regelmatig 
te laten beoordelen, zij het dat we ons niet gek 
laten maken en dit vooral op eigen kracht willen 
doen.” Het harmonieorkest staat onder leiding 
van Karin Janssen. De drumband wordt geleid 
door Maurice Thijssen. Dirks: “Het motto van 
het bestaansfeest luidt: Anderhalve eeuw de 
juiste stemming. Dat geeft aan wat belangrijk is 
voor onze vereniging: naast muziek maken op 
het hoogste niveau willen we een aangename 
en familiaire verenigingssfeer creëren waarin 
eenieder zich thuis voelt. De kleiner wordende 
jeugdpopulatie en beperktere financiële midde-
len zijn hierbij voorname aandachtspunten.”
Concerten van de jeugdharmonie en de drum-
band vormden eerder dit jaar de kick-off van het 
150-jarig jubileumfeest. In het eerste weekeinde 
van september verrijst in Grevenbicht een groot 
feestpaviljoen waar vrijdag 5 september de for-
matie Green Easer en de WW-Band optreden en 
zaterdag 6 september het Oktoberfest losbarst. 
Zaterdag 22 november is in het Forum in Sittard 
het grote jubileumconcert. 

‘‘n Sjtökske van ós laeve is de hermenie’. Deze passage uit het clublied van de 

koninklijke harmonie Aurora uit Grevenbicht is tekenend voor de verenigingsgeest. 

Voor veel leden is de 150-jarige harmonie een stukje van hun leven.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: COR WOUTERS 

Aurora: anderhalve 
eeuw de juiste stemming
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Hij merkt het aan de reacties na een recital: men-
sen reageren vol verbazing over de haast onbe-
grensde mogelijkheden van de slagwerkmuziek. 
Vragen honderd uit over het instrumentarium, 
de stokken, de geschiedenis van het slagwerk, 
notatie van de muziek en het repertoire. Als de 
uitdrukking ‘onbekend maakt onbemind’ ergens 
op van toepassing is dan is het wel op de waarde-
ring voor slagwerkmuziek. “Doodzonde!”, roept 
Niek KleinJan. “Er bestaat dus kennelijk iets heel 
interessants en spectaculairs voor alle leeftijden 
maar mensen weten niet van het bestaan ervan. 
Ik hoop dit te veranderen totdat soloslagwerk net 
zo gesetteld is als de bekende solo-instrumenten. 
Het is voor het publiek een gemiste kans als ze 
geen soloslagwerk te horen en te zien krijgen.”
 
De Canon van het Slagwerk verbeeldt aan de 
hand van een serie van professionele videoclips 
de vijftig belangrijkste composities van het 
hedendaagse soloslagwerk. De in 2006 gelan-
ceerde Canon van Nederland vormde voor Niek 
KleinJan de inspiratiebron voor zijn grootschali-
ge mediaproject. Daarin wordt in vijftig vensters 
een chronologische samenvatting gegeven van 
de geschiedenis en cultuur van Nederland. 
Tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam van 
2013 werd het startschot gegeven voor De Ca-
non van het Slagwerk. Inmiddels zijn al enkele 
werken opgenomen. De bedoeling is dat de hele 

top 50 in 2017 op video staat. 
KleinJan: “Soloslagwerk is hartstikke onbekend 
bij het publiek. Mensen hebben geen idee wat ze 
moeten verwachten bij een solorecital slagwerk. 
Na een concert komen altijd veel mensen hele-
maal flabbergasted op mij af. Heel raar eigenlijk. 
Van te voren zijn ze heel sceptisch en gaan ze niet 
naar een concert. Maar als ze eenmaal over de 
drempel zijn, reageren ze vol verbazing over alle 
mogelijkheden van het slagwerk. Ook program-
meurs en zaalhouders zijn angstig om soloslag-
werk te programmeren omdat er simpelweg 
geen tot weinig publiek op af komt. Zonde, juist 
programmeurs kunnen hun concertprogram-
ma’s verrijken met meer soloslagwerk. Het 
publiek zal hen hiervoor uiteindelijk alleen maar 
dankbaar zijn. Ik zie het als mijn missie om slag-
werkmuziek en het slagwerkinstrumentarium 
bij een groter publiek bekendheid te geven.”

Niek KleinJan (Almelo, 1988) stamt uit een 
muzikaal nest. Zijn muzikale roots liggen bij 
de Vriezenveense Harmonie. Veel familieleden 
spelen nog steeds bij deze vereniging. “Het 
orkest en de slagwerkgroep liepen vroeger altijd 
op straat met Koninginnedag, Sinterklaas, Do-
denherdenking en andere gelegenheden. Daar 
ken ik de harmonie vooral van toen ik klein was.” 
Zijn passie lag van jongs af aan bij het slagwerk. 
“In het begin wilde ik vooral graag drummen. 

Dat vond ik echt cool. Ook raakte ik geïntrigeerd 
door het feit dat je door gecontroleerd te slaan 
op een slagwerkinstrument er een heel gaaf ge-
luid kunt uithalen.” Na een aantal jaren les bij de 
Vriezenveense Harmonie ontdekte hij de moge-
lijkheden van melodische instrumenten zoals de 
vibrafoon, xylofoon, marimba en pauken. “Dat 
vond ik dusdanig interessant dat ik de klassieke 
kant van de muziek ben gaan opzoeken.” In 2013 
sloot hij aan het ArtEZ Conservatorium van 
Zwolle zijn masterstudie voor klassiek slagwerk 
cum laude af. Hij speelde onder meer in het Na-
tionaal Jeugd Orkest en remplaceert bij diverse 
orkesten, operagezelschappen en ensembles, 
waaronder Het Gelders Orkest, het Nederlands 
Symfonie Orkest, de Nederlandse Reisopera en 
het Nederlands Blazers Ensemble. Dit seizoen is 
hij een van de laureaten van de Dutch Classical 
Talent Award (het vroegere Vriendenkranscon-
cours) en heeft hij een tour langs alle grote 
Nederlandse zalen gedaan. KleinJan is tevens 
slagwerker bij het JongNBE, het ensemble dat 
wordt gecoacht door het Nederlands Blazers 
Ensemble.

Met zijn plan om De Canon van het Slagwerk 
samen te stellen, heeft KleinJan het zichzelf niet 
gemakkelijk gemaakt. Slagwerk is het oudste 
muziekinstrument, maar heeft qua ontwikkeling 
het jongste instrumentarium. Dertig jaar geleden 

Een solowerk voor piano, zang of viool wordt tijdens een concert van een symfonie- 

of blaasorkest hoog gewaardeerd. Maar voor een solistisch optreden van een slag-

werker loopt het grote publiek niet warm. Nog niet. Want als het aan slagwerker Niek 

KleinJan ligt, staat het concertpubliek over een paar jaar ook open voor slagwerk-

muziek. Met het samenstellen van De Canon van het Slagwerk wil de bij de Vriezen-

veense Harmonie opgegroeide muzikant het soloslagwerk stevig op de kaart zetten.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: MARCO BORGGREVE/PUCK OVERMAN/RONALD KNAPP

‘ Slagwerkmuziek   
heeft het recht om  
gehoord te worden’
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was slagwerk nog het ondergeschoven kindje van 
de muziek. Inmiddels is dat beeld al enigszins 
bijgesteld. KleinJan: “Door de grote verscheiden-
heid aan zeer specifieke muziekinstrumenten is 
het vak van slagwerker uitgegroeid tot het meest 
veelzijdige in de hele muziekindustrie. Slagwerk is 
absoluut een van de meest onderschatte discipli-
nes, terwijl het door de veelzijdigheid juist een 
ontzettend lastige instrumentengroep betreft. 
Doordat het instrument door zijn uiterlijk en 
bouw vrij simpel is, denkt men al gauw dat ‘op 
een trommel slaan’ niet zoveel voorstelt. Terwijl 
dit soort instrumenten door de verschillende 
klankvariaties en speeltechnieken juist moeilijk 
te bespelen zijn. Nagenoeg elk instrument hoort 
met een andere techniek bespeeld te worden. 
Daar komt nog bij dat een slagwerker in de klas-
sieke muziek in tegenstelling tot bijna alle andere 
instrumenten een solist in het orkest is. Dat voert 
de prestatiedruk behoorlijk op.”

Ook de functie van het slagwerk heeft in de loop 
van de tijd een evolutie ondergaan. In de klassie-
ke muziek diende slagwerk tot ver in de 20e eeuw 
voornamelijk als ritmisch begeleidingsinstru-
ment in groter samengestelde ensembles. Door 
de veranderende klankcultuur van het symfo-
nieorkest, de kwalitatieve ontwikkeling van het 
slagwerkinstrumentarium, de uitbreiding van de 
muzikale mogelijkheden en de virtuositeit van 
de spelers veranderde de rol van het slagwerk. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte de 
muziekwereld de gigantische theatrale potentie 
van soloslagwerk, zowel in de concertstukken 
met orkest of ensemble als in solostukken. 
Vanaf dat moment kwam de ontwikkeling van 
het slagwerk in een stroomversnelling. Grote 
percussionisten als Evelyn Glennie, Colin 
Currie, Nancy Zeltsman, Peter Sadlo, Nebosja 
Jovan Zivkovic en de Japanse meesteres Keiko 
Abe maakten slagwerk in korte tijd tot een van 
de meest attractieve podiumacts in de klassieke 
muziek. Die ontwikkeling ging gepaard met 
een explosie aan nieuwe solostukken. KleinJan: 
“Soloslagwerk is nog steeds onbekend bij het pu-
bliek. Zelfs de meeste amateurslagwerkers weten 
er maar weinig van, terwijl er tegenwoordig echt 
gigantisch veel repertoire is voor soloslagwerk. 
Voor marimba, vibrafoon, kleine trom, theatrale 
stukken, set up en pauken zijn oneindig veel 
werken geschreven. Het is inmiddels zo onover-
zichtelijk geworden dat een overzicht bijna een 
vereiste is om het publiek en de slagwerkers er 
kennis mee te laten maken. Er is ontzettend veel 
toegankelijke muziek geschreven die het recht 
heeft om gehoord te worden.”
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De Canon van het Slagwerk brengt een overzicht 
van de literatuur voor soloslagwerk letterlijk 
in beeld. De verzameling bestaat uit de vijftig 
meest invloedrijke en iconische origineel voor 
slagwerk gecomponeerde werken. “Het moet 
een eerbetoon zijn aan het meest omvangrijke, 
complexe en attractieve instrumentarium uit de 
muziekgeschiedenis”, verduidelijkt Niek Klein-
Jan. De lijst bevat werken van zowel beroemde 
20 en 21 eeuwse componisten als minder 
bekende schrijvers. De canon is ingedeeld in vijf 
hoofdgroepen: set up, marimba, vibrafoon, klei-
ne trom en de categorie divers. Alle aspecten van 
het slagwerk komen aan bod: slagwerktechniek, 
compositiestijl, attractiviteit, visueel spektakel, 
slagwerkopstelling, interpretatie, originaliteit, 
populariteit enzovoorts. Om tot een afgewogen 
en uitgebalanceerde samenstelling te komen, 
heeft KleinJan 25 solopercussionisten gevraagd 
hun top 20 samen te stellen. De voorlopige 

shortlist bevat voor de hoofdgroep set up onder 
meer de werken Rebonds van Iannis Xenakis en 
Frum van Askell Masson. Tot de marimbawer-
ken behoren onder andere Reflections on the 
Nature of Water van Jacob Druckman en Grab 
It! van Jacob ter Veldhuis. Loops II van Philippe 
Hurel en Schwarze Wolken van Edison Denisow 
zijn geselecteerd voor het ijzeren repertoire 
voor vibrafoon. Onder meer Asventuras van 
Alexej Gerassimez en Prim van Áskell Másson 
vertegenwoordigen het repertoire voor de kleine 
trom, terwijl ?Corporel van Vinko Globokar en 
Temazcal van Javier Alvarez inmiddels een plek-
je hebben veroverd in de eeuwige canon voor 
afwijkende bezettingen. 

De werken uit de canon worden samen met 
videoartist Nander Cirkel in de vorm van een 
professionele videoclip opgenomen. De clips 
zullen qua setting, locatie, regie en belichting 
vernieuwend zijn en aantrekkelijk voor een 
breed publiek. Elk venster wordt voorzien van 
een minidocumentaire met informatie over het 

stuk. Ook wordt 
van ieder stuk een 
educatief project 
gemaakt. De canon 
staat bovendien 
centraal in de 
concertprogram-
ma’s waarmee Niek 
KleinJan door het 
land tourt. Diverse 
programmeurs, 

series en festivals hebben inmiddels toegezegd 
om De Canon van het Slagwerk in hun program-
ma’s mee te nemen of Niek KleinJan als artist in 
residence uit te nodigen. Verder geeft KleinJan 
masterclasses voor slagwerkstudenten en ama-
teurslagwerkers met de verschillende vensters 
uit de canon als rode draad. De Brava Group, 
exploitant van onder meer het televisiekanaal 
Brava NL Klassiek, is gedurende het hele project 
mediapartner van De Canon van het Slagwerk. 
Ook via allerlei digitale media zoals YouTube, 
SoundCloud, iTunes en Spotify wordt de canon 
onder de aandacht gebracht. 

KleinJan legt uit dat hij met de canon verschil-
lende doelen nastreeft. Behalve soloslagwerk 
laagdrempelig en toegankelijk maken, hoopt 
hij ook grote hedendaagse componisten te 
triggeren om voor soloslagwerk te schrijven. 
Slagwerkstudenten en amateurslagwerkers wil 
hij een overzicht geven van wat er allemaal op 
het gebied van soloslagwerk te koop is, waarom 
het er is, wie de persoon achter de componist is, 

welk instrumentarium gebruikt wordt en hoe 
het gespeeld moet worden. KleinJan: “De canon 
bevat niet alleen vijftig clips, maar ook uitleg van 
de stukken door de componist en van mij. Het 
kan slagwerkleerlingen inspireren en helpen bij 
het bespelen van al die ingewikkelde instrumen-
ten. Het is eigenlijk een soort van gids voor alle 
slagwerkers met alle informatie om zich nog 
meer te kunnen ontwikkelen.”

De opname van de eerste vijf clips is deels gefi-
nancierd via crowdfunding. KleinJan vertelt dat 
hij ook uit de amateurwereld veel donaties heeft 
ontvangen om zijn plannen te realiseren. Als 
tegenprestaties heeft hij lessen bodypercussion, 
djembelessen, een spoedcursus roffelen of gratis 
privéles gegeven. De canon is volgens KleinJan 
dan ook zeker niet alleen voor de professionele 
slagwerksector bedoeld. “Het moet uiteindelijk 
iets van iedereen worden. Iedereen mag er wat 
over zeggen en iedereen mag er gebruik van 
maken om meer te weten te komen over slag-
werk, slagwerkmuziek beter te leren spelen en 
begrijpen of gewoon er naar kijken omdat ze het 
mooi vinden.” 

Niek KleinJan hoopt zijn ambitieuze project in sep-

tember 2017 te voltooien. U kunt het hele project 

volgen via: www.thepercussioncanon.com. Vanaf 

juni/juli zijn via deze website en de genoemde 

digitale media de eerste opnames te zien. 

‘ Het vak van een   
slagwerker is het meest 
veelzijdige in de hele 
muziekindustrie’

Niek KleinJan (links) en videoartist Nander Cirkel bij de start van het project De Canon van het Slagwerk.
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De vrolijke en spontane klanken van het ZON 
klinken dit jaar ook in het noorden van het land. 
Op dinsdag 29 juli is het orkest onder meer te 
beluisteren in Dedemsvaart en een dag later in 
Surhuisterveen. Voor beide dagen zijn nog twee 
concerten op locaties in de noordelijke provin-
cies in voorbereiding. Het ZON komt daarmee 
in een regio die voorheen zelden of nooit be-
zocht werd. “We hebben geïnventariseerd waar 
onze muzikanten vandaan komen en waar we de 
afgelopen jaren concerten hebben gegeven”, legt 
pr-functionaris Jaap Vermunt uit. “Daaruit kwam 
een aantal blinde vlekken tevoorschijn. In het 
noorden heeft het ZON maar weinig gespeeld. 
Ook komen maar weinig muzikanten van het 
ZON uit het noorden. Vanwege het reisschema 
was het niet altijd mogelijk om de noordelijke 
provincies aan te doen. Het leek ons een goed 
idee om ook hier de blaasmuziek te promoten 

en jonge muzikanten kennis te laten maken met 
ons orkest. We zijn immers het ZomerOrkest 
Nederland.”
Ook op organisatorisch gebied wil het ZON een 
stapje hogerop. Het professionaliseren en mo-
derniseren van de organisatie krijgt extra aan-
dacht. Zo wordt tijdens de komende tournee de 
ZON-app gelanceerd waarmee het nieuws rond 
het orkest op de voet gevolgd kan worden. “We 
zijn een lerende organisatie die openstaat voor 
nieuwe ideeën en met de tijd meegaat. Zo blijven 
we aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige 
generatie jonge musici en onderscheiden we ons 
van bestaande orkesten.” Ook probeert het ZON 
met het opzetten van een sponsorbeleid minder 
afhankelijk te worden van overheidssubsidies. 

Onder de naam ZomerOrkest Nederland trekt 
het adhoc-gezelschap van muzikanten in de leef-

tijd van 16 tot 23 jaar al sinds 1987 iedere zomer 
door het land. Met breed toegankelijke concer-
ten op pleinen of terrassen en repertoire van 
barok tot rock wil het orkest het publiek, zowel 
jong als oud, enthousiast maken voor de blaas-
muziek. Tussen 25 juli en 2 augustus staan der-
tien openluchtconcerten gepland. Alleen voor 
het galaconcert op 31 juli in Oisterwijk trekt het 
orkest de zaal in. Van dit optreden wordt een cd 
opgenomen. Het ZON biedt jonge dirigenten de 
kans om met een talentvolle groep op tournee te 
gaan. Dit jaar is de artistieke leiding in handen 
van Arjan Gaasbeek (dirigent van harmonieor-
kesten uit Ingen, Maurik, Vleuten en Culem-
borg) en Bart Partouns (dirigent van orkesten 
uit Hegelsom, Ospel, Leunen en Blitterswijck 
en winnaar van de bronzen dirigeerstok tijdens 
het WMC in 2013). De jaarlijkse compositieop-
dracht is uitgegaan naar de Zeeuwse componist 
Martin Fondse. Zijn oeuvre omvat werken voor 
orkesten in verschillende bezettingen zoals het 
Koninklijk Concertgebouworkest, HR Big Band 
Frankfurt, Jazz Orkest van het Concertgebouw 
en Metropole Orkest. Solist dit jaar is euphoni-
umspeler/tubaïst Vincent Verhage (1987).  

Het ZomerOrkest Nederland (ZON) zoekt het dit jaar ‘hogerop’. Tijdens de 

tournee van 25 juli tot en met 2 augustus doet het vakantieorkest ook het 

noorden van het land aan. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

ZON 2014 bezoekt 
witte  vlekken

Het voorlopige tourschema van het ZON: vrijdag 

25 juli, 20.00 uur: Gemert; zaterdag 26 juli, 20.00 

uur: Weert; zondag 27 juli, 14.00 uur: Wagenin-

gen; dinsdag 29 juli, 14.00 uur: Dedemsvaart; 

woensdag 30 juli, 14.00 uur: Surhuisterveen; don-

derdag 31 juli, 20.00 uur: Oisterwijk (Galaconcert); 

vrijdag 1 augustus, 14.00 uur: Arnhem; 20.00 uur: 

Etten; zaterdag 2 augustus, 20.00 uur: slotconcert.

Spontaan en ongedwongen muziek maken door het ZON.
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De media staan bol van grote verhalen over 
allerlei privacyschendingen: lekken bij grote 
bedrijven, hackers die grote databases kraken en 
overheden die op allerlei manieren meekijken. 
Dit soort nieuws maakt privacy al snel tot een 
heel abstract onderwerp. Toch is het privacy-
recht ook voor muziekverenigingen van belang. 
Het privacyrecht is in Nederland voornamelijk 
geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). In grote lijnen zegt deze wet dat iedere ver-
werking van persoonsgegevens zorgvuldig moet 
gebeuren, dat het verwerken van bepaald soort 
gegevens verboden is (dat gaat dan om gegevens 
over religie, politieke gezindheid, gezondheid, 
seksualiteit, vakbondslidmaatschap, strafrechtelijke 
gegevens en gegevens over opgelegde verboden 
naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk 
gedrag), dat aan bepaalde procedurevoorschriften 
moet worden voldaan en dat de betrokkene bepaal-
de rechten heeft (zoals inzagerecht).

Bij alles wat u met persoonsgegevens doet of wilt 
gaan doen, moet u toetsen of aan deze wet wordt 

voldaan. De kernvraag daarbij is steeds of de 
voorgenomen verwerking zorgvuldig is en of de 
privacy van de betrokkene niet wordt geschon-
den. Volgens een beslissing van de Hoge Raad 
uit 2011 moet daarbij ook steeds worden gelet 
op de proportionaliteit (gaat dit niet te ver?) en 
de subsidiariteit (kan het ook anders?).

Dat klinkt misschien allemaal nog wat vaag. 
Laat ik het wat concreter maken. Stel dat de 
gemeente vraagt om toezending van de leden-
lijst van uw vereniging (bijvoorbeeld voor 
de subsidie). U dient zich dan af te vragen of 
het werkelijk noodzakelijk is voor dit doel 
de volledige ledenlijst te verstrekken. Daar 
kunnen op zijn minst behoorlijke vraagte-
kens bij geplaatst worden. De gemeente heeft 
immers niets met de adresgegevens van de 
leden te maken; hooguit zou de gemeente 
willen kunnen controleren of er niet met sub-
sidies gefraudeerd wordt. Daarvoor hoeven 
echter geen persoonsgegevens te worden 
uitgewisseld. Een opgave van de ledenaan-
tallen, eventueel gecontroleerd door een 
externe accountant onder geheimhouding, 
zou kunnen volstaan. 

Een ander praktisch voorbeeld is de inhoud 
van de uw website. U moet kritisch afvragen 
welke gegevens openbaar zichtbaar zijn en 
welke gegevens achter een log-in komen te 
staan. Op het publieke internet zouden alleen 
gegevens moeten worden geplaatst die voor 
de betrokkene niet schadelijk kunnen zijn. 
Alle andere gegevens zouden moeten worden 
afgeschermd. Betrekkelijk onschuldige gege-
vens als adresgegevens (de ledenlijst) zouden 

achter een log-in op groepsniveau geplaatst 
kunnen worden. Meer gevoelige gegevens, 
zoals financiële gegevens, zouden alleen op 
individueel niveau toegankelijk mogen zijn 
voor daartoe bevoegde personen. Wanneer 
iemand wil dat zijn/haar gegevens van de 
website verwijderd worden of daar onzicht-
baar worden gemaakt, dan zal daar in principe 
gehoor aan moeten worden gegeven (tenzij 
er een goede reden is om de gegevens toch 
online te hebben staan). 

Verder verplicht de WBP verenigingen hun 
leden te informeren over wat er met persoonsge-
gevens wordt gedaan. Transparantie is namelijk 
één van de basisbeginselen van het privacyrecht. 
U zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door één 
keer per jaar aan alle leden een overzicht te 
verstrekken van de gegevens die bij het bestuur 
bekend zijn en van de instanties aan wie deze ge-
gevens zijn verstrekt. Zo kunt u meteen de leden 
de eigen gegevens laten corrigeren en aanvullen 
en is geborgd dat u geen achterhaalde gegevens 
verwerkt (=ook een verplichting van de Wbp).  

Tot zover enkele praktische tips en trucks over 
de toepassing van de (behoorlijk abstracte) 
privacywet. In een volgende column kom ik hier 
ongetwijfeld nog wel eens op terug.  

Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. In zijn vrije tijd 

speelt hij onder meer trombone en is hij voorzitter van muziekvereniging Jubal uit 

Varsseveld. Speciaal voor Klankwijzer belicht hij de juridische aspecten rond aller-

lei onderwerpen die (muziek)verenigingen op hun pad kunnen krijgen. 

TEKST: MARK JANSEN

Praktische aandachtspunten 
rondom de privacy 

Heeft u vragen naar aanleiding deze rubriek of wilt 

u anderszins een vraag voorleggen aan Mark Jan-

sen, stuur dan een e-mailbericht naar:  m.jansen@

dirkzwager.nl. 
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een extra katern 
opgenomen in Klankwijzer. Op de volgende pagina’s 

besteden we aandacht aan specifiek op
 de brassbandsector  gerichte onderwerpen.  
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De meningen over Perth waren verdeeld. Het 
was de moeite waard, maar ook ver weg voor het 
neutrale publiek. Zowel publiek als deelnemers 
hadden er veel moeite voor gedaan om per boot, 
auto, trein of vliegtuig op de plaats van bestem-
ming te komen. Het is te hopen dat de EBBA daar 
in de toekomst meer rekening mee zal houden 
want Schotland is gewoon een ‘pokkeneind’. Het 
is simpel gezegd een onhandige plaats om een 
dergelijk evenement te organiseren. Het Duitse 
Freiburg, de EBK-plaats van 2015, ligt ook niet 
naast het vliegveld maar het is logistiek wel veel 
beter. De stad met zijn 45.000 inwoners is klein 
maar heeft een vriendelijke uitstraling, en als je er 
eenmaal bent is het prima toeven daar. 

De zaal was met 1200 stoelen niet groot maar 
goed genoeg voor het geluid van 11 topbrass-
bands. De zaal was maar een paar maal echt vol, 
zoals verwacht tijdens de optredens van Cory 

en Black Dyke. De foyerruimte was echt te klein 
voor publiek en de trade stands. Uiteindelijk 
had het rokersgilde buiten op de stoep nog het 
meeste plek in de pauzes.

De Europese Brassband Kampioenschappen 2014 in Perth (Schotland) zijn ge-

schiedenis maar zullen zeker herinnerd blijven. Het kon in het eerste weekend van 

mei meerdere kanten op. Veel insiders gokten na testpiece en keuzewerk op Eikan-

ger en Black Dyke, maar dan is er nog de geblindeerde jury die oordeelt. Na 37 

edities met Noorse, Belgische en Britse kampioenen werd de band uit Luzern onder 

leiding van Michael Bach de eerste Zwitserse band die bovenaan eindigde. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: BRITISH BANDSMAN/JOOP VAN DIJK

(V)uurwerk wint: Zwitsers 
voor de eerste keer  
Europees kampioen

Blijdschap bij Burgermusik Luzern.
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De verplichte sessie
Muckle Flugga was het verplichte werk op de vrij-
dagavond; moderne muziek en dus niet geschikt 
voor iedereen. Je had er iets mee of je had er niets 
mee. Datzelfde gold ook voor de dirigenten, want 
ook zij konden zich in dit werk van de Schot Rory 
Boyle onderscheiden. Opvallend was dat de Brit-
se topdirigenten Philip Harper en Nick Childs 
hier niet mee uit de voeten konden. Ze sloegen de 
maat, maar ze konden er om het zo maar te zeggen 
geen chocola van maken, en dat gebeurde dus ook 
niet getuige het juryoordeel.

Cory met Harper op de bok had de pech om 
twee maal als eerste te loten. Hoeveel pech kun 
je hebben? In het geval van de vrije werken is als 
eerste loten nog niet zo verschrikkelijk, maar bij 
de sessie met het verplichte werk is zo’n eerste 
kennismaking vaak geen voordeel. Ik heb er 
althans nog nooit iemand over gehoord die dat 
prettig vond. De uitvoering kwam zelfbewust 
over, maar de partituur volgende ging er best 
nog wel veel mis. De band had het zekere voor 
het onzekere genomen en een derde eupho-
nium laten invliegen in de persoon van Glenn 
van Looy. Aan hem lag het ook zeker niet, maar 
de band was niet in haar beste doen. Solistisch 
waren er nogal wat vlekjes en de sopraan had 
duidelijk zijn dag niet. 
Black Dyke zocht het in een opeenvolging van 
effecten in zijn uitvoering van Muckle Flugga, 
maar schoot tekort in de afwerking van de vele 
muzikale details. Het was veel spierballenwerk 
in een compositie die daar niet om vraagt. 35 (!) 

man op het podium bevorderen de rust ook niet. 
Wel kreeg de band de ‘publieksprijs’, het applaus 
hield niet meer op. De naam van de band is 
en blijft magisch, de klank natuurlijk ook. De 
bugeliste speelde bijvoorbeeld op een ongekend 
hoog niveau en nam en passant ook enkele solo 
alt passages mee, iets wat bij een dergelijke band 
overigens niet nodig zou moeten zijn. 
 
Waar ging het dan wel goed? Nou, bij Brassband 
Willebroek bijvoorbeeld. Deze voormalige 
Europese kampioen (1993, 2006 én 2007) had 
al haar geld gezet op het verplichte werk en met 
succes. De jonge band onder leiding van good 

old Frans Violet liet horen hoe deze muziek 
gespeeld diende te worden. Maestro Violet 
bracht nieuwe details naar boven met uitsteken-
de solo’s. Een prachtige uitvoering die bij tijd en 
wijle swingde waar we dat de gehele avond nog 
niet hadden gehoord. Het was qua afwerking het 
neusje van de zalm en er was dan ook niets op 
aan te merken. Opvallend bij de Belgen was de 
aanwezigheid van Roger Webster op de derde 
solocornet-stoel. Deze sectie was dan ook werke-
lijk fabuleus maar dat was het ook al zonder 
de sterspeler. De Belgen brachten ons in een 
‘wauwstemming’. 

Ook Brassband Luzern liet horen dat deze muziek 
min of meer gesneden koek was. Het gemak 
waarmee de Zwitserse kampioen door de partituur 
rolde oogstte veel lof en waardering. Ook hier een 
dirigent die net even wat meer doet en kan. En 
dat de Zwitsers over een arsenaal aan uitstekend 
geschoolde koperblazers beschikken, dat hebben 
we al vaak mogen horen. Een zeer hoogwaardige 
uitvoering van een band uit een land dat gewend is 
om kwaliteitsproducten aan te bieden.
 
Brassband Schoonhoven had mijns inziens een 
nerveuze en ietwat wisselvallige eerste dag. Het 
werk liep wel mooi door, er waren zeker een 
aantal momenten met fraaie effecten, zoals het 
spectaculaire eerste driedubbele forte, maar 
de echte overtuiging ontbrak. Het kwam wat 
onzeker over, liep hier en daar net niet lekker 
onder elkaar en er waren wat kleine vlekjes bij 
de solo’s. Het was net niet top waar dat hier voor 
een topdrienotering wel had gemoeten. 
Op dit niveau is het uiteraard niet gemakkelijk om 

Supporters tijdens de EBK in Perth.

Jan de Haan bedankt Erik Janssen voor de vertolking van zijn Metamorphosis. 
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je in de top te mengen en daarnaast moet je ook een 
dosis geluk hebben, en dat dan ook nog het liefst 
twee dagen lang. Dat geluk zal een keer richting 
Schoonhoven vallen maar dat deed het nu niet. 

Eikanger mengde zich, bijna traditiegetrouw, 
tussen de favorieten met een goed doordachte en 
technisch vrijwel perfect uitgevoerde uitvoering 
van het testpiece. Alles zeer afgewogen en geheel 
in de stijl van dirigent David King, waarbij ge-
zegd kan worden dat die dwingende stijl weinig 
ruimte geeft aan persoonlijke muzikale invulling 
door de muzikanten. Maar daardoor wel vol 
met prachtige details, die zorgvuldig op elkaar 
afgestemd waren.

Opvallend was verder de muzikale prestatie van 
Paris Brass Band. Deze band met vrijwel alleen 
maar beroepsmuzikanten en studenten, onder 
leiding van een zeer kundige en talentvolle diri-
gent, wist het publiek en ook de jury te boeien 
met een prachtige open en eerlijke uitvoering 
van het verplichte werk. Van dat werk gaan we 
waarschijnlijk nooit meer horen.
 
We kunnen nog een eervolle vermelding geven 
aan de debutant Austrian Brass Band, voor het 
eerst in de A-sectie te horen. Het was nog niet 
echt volwassen in de afwerking, maar je hoort 
dat er goede muzikanten zitten daar in Oos-
tenrijk. De andere drie bands, Concord Brass, 

Whitburn en Tongwynlais kwamen net kwaliteit 
tekort om indruk te maken, teveel details werden 
opgeofferd in de strijd tegen de partituur.

De keuzewerken
De sessie met vrije werken op de zaterdag was 
een memorabele. Memorabel omdat er een dis-
cussie dreigt los te barsten of je de bands nog wel 
met elkaar kunt vergelijken als we de traditionele 
keuzewerken afzetten tegen de nieuwe spectacu-
laire blockbusters van bijvoorbeeld de winnaar 
Luzern en runner-up Black Dyke. De laatstge-
noemden gaan richting effect en spektakel  waar-
bij grenzen nadrukkelijk worden opgezocht. Zo 
heb ik nog nooit een band zo hard horen spelen 
als de Zwitsers. Het was niet lelijk, en ook goed 
in balans, maar waar eindigt het? En mag je dat 
dan nog wel vergelijken met een zeer aantrekke-
lijke, maar traditionelere compositie van Jan de 
Haan? Het is meer dan appels en peren vergelij-
ken op deze manier. De jury is zoals gewoonlijk 
onnavolgbaar, maar het wordt meer een loterij 
waarbij de smaak van de jury de doorslag geeft. 
En over smaak valt immers niet te twisten.

Cory lootte zoals gezegd weer als eerste en speel-
de met The Divine Right een première van de 
dirigent zelf. Of dat handig is, is sterk de vraag, 
want op zo’n manier hoeft een jury niet in de box 
natuurlijk. Al is het dan ook zo dat een deskun-
dige jury ook wel weet wie er speelt omdat de 

Jan de Haan over 
Metamorphosis
De slotmaten van dit werk werden geschreven op 

8 januari  2014.  De dag dat mijn kleindochter 

Vera werd geboren. Het werk is daarom dan ook 

aan haar opgedragen.In de opening van deze 

driedelige compositie wordt het thematische 

materiaal gepresenteerd dat verderop in het werk 

in allerlei transformaties voorkomt. De ‘kleine 

secunde’ dient daarbij als leidmotief. 

In het levendige en flitsende Metamorphosis One 

wordt volop gevarieerd met de thematiek. Het deel 

wordt onderbroken door een sfeervol meno mosso 

met daarin melodische passages die teruggrijpen 

op het beginthema.

In Metamorhosis Two treden veel veranderingen 

op in het tempo en het muzikale karakter. Zeven 

verschillende solisten transformeren ieder op hun 

eigen wijze het thematische materiaal. Uiteindelijk 

resulteert dat in een gepassioneerd, tutti gespeeld 

gedeelte.

De inspiratiebron voor Metamorphosis Three is het 

zogenaamde BACH-motief, een muzikale handte-

kening met de noten Bes, A, C en B. Dit karakteris-

tieke motief ontstaat vanuit het leidmotief (in dit 

geval een dalende kleine secunde) en verandert 

voortdurend van gedaante door allerlei transpo-

sities en omvormingen. Dit spectaculaire laatste 

deel kan men beschouwen als een eerbetoon aan 

een van de grootste en invloedrijkste componisten 

uit de geschiedenis van de muziek: Johann Sebas-

tian Bach.

De Europese Jeugdbrassband was prominent aanwezig tijdens deze editie.
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websites van de deelnemers natuurlijk ook door 
hen worden geraadpleegd. 
Overall kon The Divine Right mij niet erg beko-
ren. Het is een slim gecomponeerd stuk met veel 
nootjes en voor de hand liggende melodietjes. 
Het was mij allemaal wat te gemakkelijk en te 
oppervlakkig, waarbij uiteraard een beroep 
werd gedaan op de technische kwaliteiten van de 
secties binnen de band. Conclusie: slim, geraffi-
neerd maar niet bijzonder genoeg.

Als tweede van de middag lootte Black Dyke 
die een premièrewerk had van Peter Graham 
getiteld The Triumph of Time. In tegenstelling 
tot de matte uitvoering van het verplichte werk 
was dit een totaal andere Black Dyke. Nu klopte 
alles wel en viel het geheel totaal op zijn plaats. 
Werkelijk alle details waren imponerend in dit 
megamoeilijke werk van Graham. De solo’s 
met volop gewandel naar de solistenlessenaars 
voor de band waren vrijwel vlekkeloos, waarbij 
de vrouwelijke solisten op flugel en bariton 
de show stalen met hun prachtig lyrische spel. 
Zoe Hancock ontroerde de hele zaal met een 
prachtige melodie die werkelijk fluisterzacht 
begeleid werd door de band; een al te letterlijke, 
maar ook letterlijk stille verwijzing naar het 
middendeel van Sparke’s Year of the Dragon. Ka-
trina Marzella mocht aan het eind van de avond 
de solistenprijs mee naar huis nemen. Terecht, 
alhoewel de andere solisten van Dyke deze keer 
ook zo hadden kunnen winnen. Het was zo’n 
uitvoering die je je over 10 jaar nog herinnerd, 

een gevoel van ‘ik was erbij ‘. Uiteraard won Dyke 
de vrije werken sessie met maar liefst 98 punten. 
In puntentotaal een gelijkspel met Eikanger 
maar deze band was hoger in het verplichte werk 
en regels zijn regels. Eikanger werd in eindrang-
schikking tweede en Black Dyke eindigde een 
plaatsje lager.
 
Brassband Willebroek had de voorbereiding 
anders dan anderen gedaan. Omdat de band 
tijdens de Belgische Kampioenschappen al had 
gepiekt op On Shoulders of Giants had men zich 
in de voorbereiding naar de EBK bijna volledig 
toegelegd op Muckle Flugga. On Shoulders kreeg 
om die reden minder aandacht en dat brak de 
Belgische topband op: een prima uitvoering, 
maar net niet goed genoeg. De gok had ook 
gunstig kunnen uitpakken als alles gelukt was. 
Het was eigenlijk best wel goed maar tegen de 
wereldpremières en de ongelofelijke intense uit-
voeringen van Black Dyke en Luzern was weinig 
te beginnen. Toch kan Willebroek terug zien op 
een geslaagde rentree op het Europese podium. 

Brassband Schoonhoven kwam met een primeur 
in Perth. Volgens mijn weten heeft nog geen 
enkele Nederlandse band een nieuw keuzewerk, 
en ook nog van Nederlandse makelij, op het 
Europees podium gebracht. Het was dan ook 
een gewaagde keuze om het werk Metamorphosis 
for Brass Band van Jan de Haan ten gehore te 
brengen, maar die pakte prima uit! Het is een 
mooi werk met prachtige solo’s en een genot om 

naar te luisteren, misschien wel het beste werk dat 
Jan de Haan ooit geschreven heeft. Maar het is 
niet zo spectaculair als de blockbuster van Dyke, 
Luzern of Cory, of het energieke Audivi waarmee 
BBS in Rotterdam de zaal op zijn kop kreeg. Maar 
daarmee is ook de al genoemde discussie weer 
opgelaaid. Welke kant willen we op? Wordt onge-
twijfeld vervolgd. Schoonhoven ging voor de pure 
(brassband)muziek en dat was een verademing. 
Je zag dat alles liep zoals gehoopt was en de ontla-
ding bij het slotapplaus was groot op het podium. 
Terecht, hoewel de einduitslag in deze spierbal-
lenwedstrijd uiteindelijk een beetje tegenviel.

Dan de kampioen. Burgermusik Luzern had als 
laatste geloot en brak net als Black Dyke de tent 
af met REM-Scapes, een nieuw werk van Thomas 
Doss. Deze band had vandaag geen andere in-
stelling dan ‘gaan voor de beker’. Het werk leende 
zich ervoor want echt alle troeven, foefjes en trucs 
werden uitgespeeld. Waar Spiriti , het werk dat 
Doss als testpiece schreef voor de EBK in 2010 
in Linz, al opwindend is, dan doet REM-Scapes 
er nog een stapje er boven op. In ieder geval in de 
lezing van Michael Bach, wat een energie kan die 
man laten ontstaan op het podium! Het einde was 
ronduit spectaculair met een gigantische climax. 
Er werd foutloos gespeeld, het was goed, maar het 
was zoals al gezegd ook keihard. Alle eerdere wer-
ken van Doss kwamen in REM-Scapes voorbij en 
daarmee is de zwakte ook meteen genoemd. Wel 
waren er een aantal interessante slaapgeluiden 
met bijbehorende adem te beluisteren en naar wat 
ik gehoord heb kwam er ook een heus citaat van 
Phantom of the Opera voorbij. 
Enfin; Burgermusik Luzern met Michael Bach 
schreef geschiedenis op zaterdag 3 mei. Het was 
dan ook nog lang onrustig in Perth met fees-
tende Zwitsers die na dit vuurwerk  minder oog 
hadden voor het eigen uurwerk. Alle lof voor de 
Zwitsers uit Luzern! 

Uitslag EBK
1. Brass Band Bürgermusik Luzern Zwitserland, 

193 pt; 2. Eikanger-Bjørsvik Musikklag Noorwegen, 

191 pt; 3. Black Dyke Band Engeland, 191 pt; 

4. Brass Band Willebroek België, 190 pt; 5. Cory 

Band Wales, 185 pt; 6. Brass Band Schoonhoven 

Nederland, 184 pt; 7. Paris Brass Band Frankrijk, 

183 pt; 8. Austrian Brass Band Oostenrijk, 178 pt; 

9. Whitburn Band Schotland, 177 pt; 10. Concord 

Brass Band Denemarken, 177 pt; 11. Tongwynlais 

Temperance Band Wales, 174 pt.

Cory Band met alle solisten.
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Peter Maertens schreef over dit instrument 
in het 200e geboortejaar van Adolphe Sax 
een boek, getiteld ‘Tenor or Alto Horn, one 
instrument , two names’ . De schrijver waardeert 
het instrument heel erg, maar vindt dat het in 
de muziekwereld en bij het publiek te weinig 
in beeld is. Als jonge altblazer keek hij op tegen 
beroemdheden op dit instrument. Zijn droom 
kwam uit toen hij de gelegenheid kreeg voor een 
studie aan een muziekinstituut in Manchester, 
waar hij onder andere met Sandy Smith, Owen 
Farr en Sheona White in contact kwam. In zijn 
boek gaat hij de ontwikkeling van dit instrument 
na. Maar daar blijft het niet bij. Ook het repertoi-
re voor de althoorn wordt belicht. Hij hoopt dat 
het boek mensen zal inspireren om zelf dit unie-
ke instrument en het repertoire te promoten. 

Strijd om saxhoorn
In het eerste hoofdstuk gaat hij de ontwikkeling 
van het instrument na zoals die met Adolphe Sax 
begonnen is en na hem vervolg kreeg. Allerlei 
technische aspecten passeren de revue. In hoofd-
stuk twee schetst de auteur de ontwikkeling van 
de acceptatie van de saxhoorn in blaasorkesten. 
Een interessant verhaal. Het was voor Adolphe 
Sax in het begin niet eenvoudig. Zijn tijd werd 

gekenmerkt door militaire orkesten en marching 
bands. In de periode na Napoleon werden de 
militaire bands aanzienlijk kleiner. In 1845 
werd een overeenkomst getekend waarbij de 
noodzaak werd uitgesproken om tot verande-
ring te komen. Twee voorstellen lagen er: de ene 
was van de directeur van het gymnasium voor 
militaire muziek (Michele Enrico Carafa) en de 
ander van Adolphe Sax, die nieuwe instrumen-
ten introduceerde. Er werd een duel tussen beide 
bands georganiseerd op 22 april 1845 in Parijs 
op het Champ de Mars. Ondanks het geroep 
van verschillende toehoorders die niets van 
dit Sax-gebeuren moesten hebben, maakte een 
overluid applaus duidelijk dat de voorkeur uit-
ging naar het orkest van Sax. Daarmee waren de 
saxhoorns geaccepteerd. Instrumenten door Sax 
ontwikkeld, hadden daarmee recht van bestaan 
en steeds meer componisten gingen stukken 
voor deze instrumenten schrijven. 

Het Kanaal over
Dan gaat het Het Kanaal over en vindt de 
adoptie van de saxhoorns in Engeland plaats. 
Met de uitvinding van de saxhoorns waren de 
F hoorn en de trompet uit de vroege brassband 
gedoemd om te verdwijnen. De distributeur van 

instrumenten van Sax in Groot-Brittannië was 
Henry Distin. Hij was erg onder de indruk van 
deze nieuwe blaasinstrumenten. Distin kwam 
met een blaaskwintet op de wereldtentoonstel-
ling in Londen in 1851. De invloed van deze 
wereldtentoonstelling was groot. Werkers in 
de fabrieken en mijnwerkers kregen speciale 
reizen aangeboden door de spoorwegen om 
deze tentoonstelling te bezoeken. Zo kwamen 
ze ook in aanraking met de blaasinstrumenten 
van Sax. De ‘Illustrated London News’ sprak zijn 
grote waardering voor de saxhoorn uit. Na vijf 
dienstjaren bij Adolphe Sax, besloot Distin om 
zelf instrumenten te maken. Hij verkocht deze 
onder de naam Boosey & Co in 1868. Deze peri-
ode kende de opkomst van veel andere instru-
mentmakers, waaronder Besson (1857). Deze 
firma groeide uit tot een van de meest populaire 
brassbandfabrieken. De alto saxhoorn werd voor 
het eerst geïntroduceerd in Britse blaasmuziek 
tussen 1850 en 1860. 

Karakter van de hoorn
In het derde hoofdstuk beschrijft Maertens de 
tenor horn als ensemble instrument. Als het 
gaat om een concertband, fanfareorkest en 
brassband is de brassband het enige ensemble 

Is het alto saxhoorn, is het althoorn of is het tenor horn ? Het antwoord op deze 

vraag is: het maakt niet uit, alle drie zijn goed. Het ligt er maar aan waar je woont. 

Aan deze verwarring is voor een deel de bekende Adolphe Sax, de uitvinder van 

deze hoorn, schuldig. In het Franse taalgebied krijgt deze unieke instrumentenma-

ker alle eer die hem toekomt in de naam alto saxhorn. 

TEKST: ALKO DRIEST •  ILLUSTRATIE: PETER MAERTENS

De Althoorn:
What’s in the name?
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waarin de althoorn in staat was een perma-
nente positie te verwerven. De rol van de drie 
hoorns, solo hoorn, eerste en tweede hoorn, 
is veel vruchtbaarder dan in een concertband 
of fanfareorkest, waar de rol zich beperkt tot 
ritmische begeleiding of soms een tegenmelo-
die. De althoorns gaan samen op met de baritons 
om zo het middenregister te vullen, waarbij de 
tweede hoorn zich aansluit bij de bariton in het 
lage register. In het hogere register ontvangt 
de solo vaak de ondersteuning van de eerste 
hoorn. Als je let op het solorepertoire in recente 
composities krijgt de althoorn een meer gelijke 
plaats in vergelijking met andere solisten in de 
band, met uitzondering van de principal cornet 
en de euphonium. De hoornsectie (bugel plus 
althoorns) krijgt vaak muziek voor vier stemmen 

die samen het timbre van de hoge saxhoorns 
prachtig laten klinken. De schrijver laat in relatie 
tot de althoorn een groot aantal componisten 
voorbijkomen, zoals Derek Bourgois, Kenneth 
Downie, Peter Graham, Edward Gregson en 
Philip Wilby. 

Solo repertoire
Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan solorepertoire 
voor althoorn. De Fantaisie pour le nouveau cor 
Sax van Jules Demersseman uit 1866 beschouwt 
de auteur als het oudste werk dat het dichtst 
bij origineel werk voor de althoorn komt. Een 
tweede werk dat daar dichtbij komt, is volgens 
hem Fantasie Variée sur une theme Allemand van 
Louis-Henri Merck, rond 1880. De evolutie van 
origineel repertoire voor althoorn werd sterk 

bepaald door de beschikbaarheid van goede so-
listen. In de tijd dat de cornet hét instrument was 
voor solo’s werd de althoorn niet gezien. De eer-
ste die op dit punt naar voren kwam was Howard 
Chesman, luitenant-kolonel in de Amerikaanse 
Salvation Army. In 1935 kreeg de componist 
Bernard Smith de opdracht om speciaal voor 
deze althoornist een stuk te schrijven. Dit werk – 
Robes of White- kan gezien worden als het eerste 
originele werk voor de althoorn.
Een latere legendarische althoorn blazer was de 
Britse solist Gordon Higginbottom. Hij onder-
scheidde zich op galaconcerten van Europese 
en Britse nationale kampioenschappen. Hij trad 
ook tweemaal op als solist tijdens het slotconcert 
van de British Open. Hij trok verder internatio-
nale aandacht door optredens in Europa, Japan, 
de USA, Pakistan en Canada. Zijn technische 
mogelijkheden en muzikaliteit waren zodanig 
dat werken aan hem werden opgedragen, onder 
andere door componisten als Eric Ball, Goff 
Richards en Philip Sparke. Zijn spel betekende 
een geweldige stimulans voor het ontstaan van 
speciaal repertoire voor althoorn. Zijn rol werd 
overgenomen door Sandy Smith, solohoornist 
bij Black Dyke Band en bij de Grimethorpe Col-
liery Band. Verschillende composities werden 
ook aan hem opgedragen, zoals Ellerby’s Tenor 
Horn Concerto. 
Andere briljante altblazers volgden Smiths 
sporen. Aan het eind van zijn boek analyseert de 
auteur ook nog eens diverse solo werken voor 
althoorn. 
Peter Maertens heeft de wereld van brassband 
een prima dienst bewezen met het uitbrengen 
van dit boek over de althoorn. Hoewel in het 
Engels geschreven is het, voor wie deze taal 
enigszins machtig is, niet moeilijk om dit boek 
te lezen. Het is helder van taal en duidelijk van 
opzet. Het blijft niet alleen bij geschreven tekst 
maar deze wordt waar nodig telkens verduide-
lijkt door muzieknotaties. 

N.a.v. Peter Maertens, ‘Tenor or Alto Horn, one in-

strument , two names’ ( ISBN 978-1-291-67333-3) 
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Jan Gerrit Adema en Altena Brass uit elkaar 
Altena Brass en dirigent Jan Gerrit Adema hebben in oktober 2013 besloten om de samenwerking in het jubileumjaar 2014 af te bouwen. Na 15 jaar met grote succes-

sen, vele (wereld)premières en mooie concerten is het voor beide partijen tijd om een nieuwe artistieke richting in te slaan. Het Paasconcert is het moment voor Jan Gerrit 

Adema om definitief afscheid te nemen van Altena Brass.

Op zijn uitdrukkelijke verzoek heeft Stichting Altena Brass niet uitgebreid stilgestaan bij dit afscheid.

Voorzitter Bram van Mil zegt over het afscheid: “Altena Brass is Jan Gerrit zeer erkentelijk voor zijn inzet over de afgelopen jaren. We wensen hem veel succes in zijn verde-

re carrière en hebben hem vast niet voor het laatst gezien bij Altena Brass!”

Leden en bestuur van Altena Brass beraden zich na dit afscheid op de toekomst. In de komende maanden werkt een commissie aan een wervings- en selectieprocedure 

voor een nieuwe chef dirigent. De komende periode gaat Altena Brass samenwerken met twee interim dirigenten: Anno Appelo en Floris van der Kooij. Floris en Anno zijn 

‘oude bekenden’ van Altena Brass. In voorbereiding op de laatste NBK werkte het orkest al samen met hen als gast repetitoren. Van Mil over deze tijdelijk aanstellingen: 

“We zijn hartstikke blij dat zulke goede mensen bereid zijn om met Altena Brass te werken. We kijken allemaal uit naar de samenwerking.” 

Componisten EBK 
2015 bekend
De organisatie van de Europese Brassband Kampi-

oenschappen 2015 is voortvarend van start gegaan: 

men heeft, kort na de EBK in Perth, al de componisten 

bekendgemaakt die de verplichte werken zullen schrijven. 

Rolf Rodin en Carlos Cardanas zijn relatief onbekende 

namen binnen de brassbandwereld. Van Rodin is bekend 

dat hij een euphonium-concerto schreef. De keuze voor 

deze componisten roept bij diverse Europese deelnemers 

vragen op. Dit na de storm van kritiek op het verplichte 

werk wat Rory Boyle schreef voor de laatstgehouden 

kampioenschappen in Perth.  Na een aantal errata werd 

het werk alsnog geschikt bevonden.

British Open kiest voor 
Nederlands componist
Het werk Vita Aeterna Variations van de Nederlandse componist Alexander Comitas (Ed de Boer) is 

door de organisatie van de British Open verkozen tot het verplichte werk. Op zaterdag 6 september zal 

in Birmingham (Symphony Hall) het werk door de deelnemende bands worden gespeeld. Nederland-

se brassbandliefhebbers bewaren mooie herinneringen aan dit werk; het werd tijdens de Europese 

Brassband Kampioenschappen in Rotterdam (2012) als testwerk gespeeld. 

Het werk werd in eerste instantie geschreven voor de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Puth, ter nage-

dachtenis aan lid en euphoniumspeler Jeffrey Lindelauf die op jonge leeftijd (18 jaar) kwam te overlij-

den. De organisatie van de Europese Brassband Kampioenschappen vroeg Comitas het werk geschikt 

te maken voor brassband; en met succes! Het werk oogstte veel waardering en wordt met regelmaat 

door orkesten op de repertoirelijst geplaatst. Liefhebbers die niet naar de British Open gaan, kunnen 

het werk een week voorafgaande aan de kampioenschappen beluisteren tijdens twee concerten die 

de Cory Band in ons land zal geven (30 en 31 augustus in respectievelijk Leeuwarden en Eindhoven). 

Festival Brass Band met Benny Wiame 
Na twee succesvolle Belgische kampioenschappen met dirigent Dirk De Caluwe had Festival Brassband zeker de intentie daar nog een derde opeenvolgende deelname 

met Dirk aan toe te voegen. De drukke agenda van De Caluwe besliste daar anders over. De Caluwe is verhinderd tijdens de kampioenschappen omdat hij dan een tour-

nee met het Brussels Philharmonic Orchestra maakt (als solo piccolo). Er werd in de voorbije maanden naarstig gezocht naar een minstens gelijkwaardig alternatief. De 

band is dan ook blij te kunnen aankondigen dat men met Benny Wiame zal aantreden op het kampioenschap op 30 november later dit jaar te Heist op den Berg.

Nieuws

FOTO: ERIC W
ATERSCHOOT / BCM
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Uiteraard zijn het er vele want ik heb niet 
stilgezeten tijdens die jaren. Ik heb vele mooie 
muzikale hoogtepunten mogen beleven en het 
is daarom best wel lastig om daar nu één uit te 
kiezen. Die mooie momenten gaan natuurlijk 
ook gewoon door want begin dit jaar was er 
bijvoorbeeld een zogenaamde surprise party ter 
gelegenheid van mijn 60e verjaardag en onlangs 
verraste De Bazuin B (Oenkerk) mij met een 
speciale compositie voor mij geschreven door 
Rob Goorhuis. Het werk Admiration met daarin 
één van mijn lievelingskoralen: Ein Feste Burg. 
Ik zou het iedereen willen aanraden want het is 
prachtig en ik was zeer vereerd. Ik hoop dat er 
nog vele highlights zullen volgen.

Met het noemen van één muzikaal moment 
doe ik mezelf tekort want er zijn er veel, zoals 
voorgangers in deze rubriek ook al regelmatig 
opmerkten. Ik heb daarom gekozen voor een 
viertal hoogtepunten maar wel allemaal op totaal 
verschillend gebieden. 

Allereerst was mijn invalbeurt als jonge diri-
gent in 1982 bij Brassband De Wâldsang een 
persoonlijk hoogtepunt. Het was tijdens het 
vermaarde VARA Brassband van het Jaar Festival 
in De Meerpaal te Dronten. Dit evenement, 
georganiseerd door de VARA, was in die tijd een 
uniek evenement. Deze omroep was een pionier 
op blaasmuziekgebied met een eigentijds 
radioprogramma gemaakt door  liefhebbers als 
Coen Serre, Frits Smienk en Jan Stoeckart. Van 
laatstgenoemde was in dat jaar het werk Capric-
cio for Brass verplicht, maar dan wel onder één 
van zijn pseudoniemen: Jack Trombey. Dirigent 
Tjeerd Brouwer had niet zoveel zin in het eve-
nement en zag van dit optreden af. Ik mocht van 
hem de klus klaren en op het programma stond 

het splinternieuwe 
en toen onspeelbaar 
geachte werk Blitz van 
Derek Bourgeois. Frits 
Smienk vertrouwde 
me bij het verlaten van 
de bus nog toe: “Ik 
ben blij dat ik vandaag 
niet in jouw schoenen 
sta”. Blitz was namelijk 
een enorme uitdaging 
voor zowel band als di-
rigent. Maar vanaf de 
eerste noten ging het  
fantastisch. We wisten 
toen nog niet van het 
woord ‘flow’ maar dat 
was het; één groot kippenvelmoment met een 
topband die ik jarenlang mocht leiden. 

Nog zo’n moment maar dan op een ander level 
beleefde ik een paar jaar later. Dat was tijdens 
een concert van het Concertgebouw Orkest met 
op de bok Bernard Haitink. Ik kwam wel vaker 
in het Concertgebouw, en nu nog, maar die uit-
voering in 1985 was legendarisch. Ik als getuige 
van een bijzondere uitvoering van Sacre du 
Printemps (Stravinsky) en bij de eerste klanken 
was ik al compleet van de wereld. Je hebt soms 
concerten die je je hele leven lang zult herinne-
ren en dit was er een van. Wat een klankmassa 
kwam er toen in mijn oren, onvergetelijk.

Verder geef ik al decennia lang les aan muziek-
school de Wâldsang en een moment wat ik daar 
regelmatig beleef blijft bijzonder. Dat is het 
moment waarop jongeren, vaak in de moeilijke 
puberleeftijd, in de gaten krijgen dat muziek meer 
is dan nootjes leren maar dat het bovenal mooi is 

om te doen. Opeens is daar dan een moment dat 
ze meer beginnen te bewegen en er zicht- en hoor-
baar lol in krijgen. Ik heb in de loop der jaren veel 
van deze leerlingen opgeleid en elke keer werd ik 
geroerd door dit moment. Vaak zijn ze daarna ook 
blijvend verslingerd aan de blaasmuziek. 

En als laatste moment wil ik een moment 
noemen dat eigenlijk op nummer 1 staat en 
te maken heeft met mijn familie. Mijn twee 
kinderen kregen uiteraard veel mee van het mu-
ziekvirus dat bij mij en mijn vrouw Annie al lang 
en breed was uitgezaaid. Dochter Femke kreeg 
belangstelling voor de saxofoon en reist daarmee 
zo langzamerhand de hele wereld rond. Zoon 
Jurjen kwam op de bugel terecht en beleeft daar 
ook erg veel voldoening aan. Uiteraard is het 
prachtig dat ze beiden zoveel plezier aan de mu-
ziek beleven maar het moment dat ik als dirigent 
voor het eerst samen met hen naar de repetitie 
ging in Augustinusga was de kers op de taart, een 
onvergetelijk en magisch moment.  

Ik werd een paar maanden geleden gehuldigd voor mijn 40-jarig dirigentschap, 

dit is sowieso al een moment om terug te kijken op wat er in al die jaren is ge-

beurd. Dus de vraag of ik ditmaal de rubriek ‘mijn muzikale moment’ zou willen 

schrijven kwam niet eens zo ongelegen. 

Bienze IJlstra
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Cultureel erfgoed in de Keistad
Amersfoort is een prachtig groene stad aan de 
rand van de Utrechtse Heuvelrug. Met haar mooie 
grachten, wallen en gerestaureerde stadspoorten 
zoals de Kamperbinnenpoort, ademt de stad 
een middeleeuws gevoel uit. De bijnaam van 
Amersfoort en haar inwoners is de Keistad en 
de Keientrekkers. In de 17e eeuw wist een jolige 
jonkheer de inwoners van Amersfoort zover te 
krijgen om onzinnig karwei uit te voeren. In ruil 
voor bier en krakelingen sleepten de inwoners een 
grote kei van de Utrechtse Heuvelrug naar de stad. 
Het resultaat van dit onzinnige plan is tot op de 
dag van vandaag te bewonderen aan de Stads-
ring aan de Arnhemsestraat. De stad is vanwege 
haar centrale ligging ´thuis´ van een flink aantal 
politieke partijen en charitatieve instellingen 
zoals de Cliniclowns Nederland, Diabetes Fonds, 
ROVER, en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Met Brassband Amersfoort vindt er een 
verrijking plaats in het cultureel erfgoed van de 
stad. Amersfoort heeft een bloeiende amateur-
muziekcultuur maar had nog geen British-style 
brassband binnen de stadsgrenzen.

Brassband Veluwe Brass
Bestuurslid Harry Spruyt van Brassband Amers-
foort licht toe: “het veranderen van de naam 

van een vereniging is niet iets wat je zo maar 
even doet. Zeker niet als die naam in de loop der 
jaren een zekere bekendheid heeft gekregen”. 
Brassband Veluwe Brass werd in 1975 opgericht 
in Ermelo. Dat ligt in het hart van de Veluwe en 
dat verklaart de naam. Aan het eind van de jaren 
90 bleek het voor het orkest steeds moeilijker 
om de bezetting rond te krijgen. Voor veel po-
tentiële nieuwe muzikanten was Ermelo als 
repetitielocatie niet erg gunstig. Daarom besloot 
de vereniging in 2000 te verhuizen naar het cen-
traal gelegen Amersfoort. In de afgelopen jaren 
heeft het orkest haar partij flink meegeblazen en 
is het tot een stabiele tweede divisie brassband 
ontwikkeld. 

Uitdagingen van een nieuwe standplaats
“De combinatie van de naam ‘Veluwe Brass’ 
en de nieuwe standplaats Amersfoort lever-
de natuurlijk wel wat uitdagingen op”, aldus 
Spruyt. “We moesten erg vaak uitleggen waarom 
een orkest uit Amersfoort zichzelf ‘Veluwe 
Brass’  noemde!”. 
Er werd destijds wel gedacht aan een nieuwe 
naam, maar in de jaren direct na de verhuizing 
naar Amersfoort had het orkest de handen vol 
om zaken als financiën  en bezetting op orde te 
krijgen. “Dat was uiteindelijk dus een kwestie 

van prioriteiten stellen”. 
Inmiddels is het orkest in een stabielere positie 
gekomen. Er is in de afgelopen jaren hard 
gewerkt aan het muzikale niveau. Veluwe Brass 
is een vaste waarde geworden in de Nederlandse 
brassband wereld, maar ook goed ingevoerd 
in de Amersfoortse amateurmuziekkringen. 
Veluwe Brass voelde zich na al deze jaren meer 
en meer een echt Amersfoorts orkest. “Omdat 
de oude naam om die reden steeds minder goed 
paste hebben we eind vorig jaar besloten dat 
het moment aangebroken was om de naam te 
wijzigen”, aldus Harry Spruyt. 

Niet over één nacht ijs
“De vereniging blijft dezelfde vereniging, ook na 
de naamswijziging. Het verleden verhuist om die 
reden gewoon mee”, aldus Spruyt. “We zijn met 
zijn allen bijzonder trots  op de dingen die ons 
orkest al bereikt heeft in de afgelopen 40 jaar”. 
De jaarlijkse concerten in Harderwijk in de 
beginperiode van Veluwe Brass, optredens voor 
de VARA, NBK deelnames, WMC deelname, 
plaat en cd opnames, buitenlandse concerttour-
nees naar Frankrijk en Engeland, de bakermat 
van brassbanding, en tenslotte de ontwikkeling 
van een eigen tryout festival onder de naam 
Brassband Festival Midden Nederland. Ook is 

Amersfoort is een prachtige stad in de provincie Utrecht. Deze stad kent symfo-

nieorkesten, een harmonieorkest en een fanfare. Vanaf dit voorjaar is de stad een 

brassband rijker. Alhoewel rijker…..? Veluwe Brass is een begrip in ´brassband-

land´ en repeteert en resideert eigenlijk al geruime tijd in Amersfoort. Na 13 jaar 

Amersfoort heeft Veluwe Brass besloten om haar naam te veranderen in Brass-

band Amersfoort.

TEKST: HENK VAN DER MEULEN 

‘Nieuwe’ brassband 
voor Amersfoort
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Veluwe Brass zeer veel verschuldigd aan al haar 
dirigenten. Peter Poel, Tijmen Botma,  Ben Ruy-
sink, Leon Vliex en Kees Kramer hebben allen 
een geheel eigen en positieve bijdrage gehad in 
de opbouw van het orkest. Het orkest staat sinds 
twee jaar onder leiding van de jonge dirigent 
Vincent Verhage. Ook hij heeft in die korte peri-
ode alweer zijn stempel op het de band weten te 
drukken, en bouwt mee aan onze historie. “We 
zijn ons terdege bewust dat we met een rijke his-
torie te maken hebben”, bekent Spruyt. “Daarom 
zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan. We 
hebben er lang over nagedacht en hebben zelfs 
ons voornemen aan de oprichter van de band 
voorgelegd. De reactie van erelid Gerard van Os 
verraste ons toch nog: “Prima Idee! Ik had het 
eigenlijk al veel eerder verwacht!””. 

Verrassend veel aspecten
De praktische kant van een naamswijziging 
moest nog wel ‘even’ geregeld worden. “Aller-
eerst de formele kant van de zaak: Het orkest 
is een vereniging en om die reden moesten 
de statuten aangepast worden. Omdat onze 
statuten al meer dan 20 jaar niet waren herzien, 
hebben we de gelegenheid aangegrepen om al 
onze verenigingsdocumenten te updaten naar 
de huidige tijd en situatie. De statuten zijn dan 
niet rechtsgeldig en moeten daarna officieel bij 
een notaris passeren om te worden bekrachtigd. 
Daarnaast zijn er nog talloze praktische dingen 
die moeten worden aangepast. Denk aan: een 
website, andere sociale media, de huisstijl, het 

briefpapier, maar ook de kleding. Onze polo’s 
met ;Veluwe Brass’ opdruk, ´passen´ natuurlijk 
niet meer. En tenslotte moeten al onze relaties 
op de hoogte gebracht worden. Van donateurs 
tot muziekbond, en van banken tot en met de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Kortom er zitten verassend veel aspecten aan 
een naamswijziging,” besluit Spruyt.

De praktische kant
“Eigenlijk verandert er niet veel voor het 
orkest. Dat verkeert in goeden doen met een 
vrijwel complete bezetting en een goed gevulde  
agenda. De samenwerking met dirigent Vincent 
Verhage is uitstekend 
en dat maakt dat er in 
muzikaal opzicht een 
voortdurende stijgende 
lijn is waar te nemen. 
De praktische kant 
blijft eigenlijk onge-
wijzigd. De sfeer in het 
orkest is erg goed en 
gezelligheid en serieus 
muziek maken gaan 
bij Brassband Amers-
foort hand in hand. 
Uiteraard zijn er altijd 
wensen zoals een eigen 
repetitielocatie of meer 
financiële armslag voor 
bijvoorbeeld nieuw 
instrumentarium”, aldus 

bestuurslid Spruyt, “maar de basis is goed!”. 

Culturele rol in de Keistad en in de brass-
band scene
Veluwe Brass gaat dus gewoon door met haar 
activiteiten, alleen nu onder de naam Brass-
band Amersfoort. Het neemt haar culturele rol 
in de Keistad en de brassband scene gedurende 
het jaar erg serieus. Het traditionele voorjaars-
concert in Amersfoort is net achter de rug. 
Een toegankelijk en muzikaal verantwoord 
programma is het recept van dat concert. Gast 
solist Diane Ranselaar (zang) bezong met 
prachtige en spetterende songs het thema van 
de avond: ‘Feeling Good’. Aanstaande juni 
neemt Brassband Amersfoort voor de twee-
de maal deel aan de Open Franse Brassband 
Kampioenschappen in Amboise. Het orkest 
bewaart goede herinneringen aan de eerste 
deelname met een 1e prijs, en wilde daarom erg 
graag terug.  Na de vakantie maakt Brassband 
Amersfoort zich op voor de NBK in eigen pro-
vincie. In voorbereiding daarop wordt op 17 
oktober 2014 het Brassband Festival Midden 
Nederland in Amersfoort georganiseerd. Zes 
orkesten krijgen daarbij de kans om een kort 
programma te brengen, waaronder het NBK 
werk. De formule wordt erg goed ontvangen 
bij deelnemers en publiek. De line-up is al 
rond met Brassband Rijnmond, Altena Brass, 
Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg, 
Brassband Breukelen en natuurlijk Brassband 
Amersfoort. Het jaar wordt traditiegetrouw 
afgesloten met de medewerking aan de volks-
kerstzangdienst in de Sint Xaverius kerk in 
Amersfoort. Kortom een vliegende start voor 
een bruisend Brassband Amersfoort.  

Buitenoptreden in Amboise (Frankrijk) onder leiding van Vincent Verhage in 2012.

Donateursconcert in Amersfoort in 2004 onder leiding van Leon Vliex.
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Vriendenclub Voorzitter Thies Nicolaï, slagwer-
ker en ruim 20 jaar lid van De Spijkerpakken-
band, is trots op zijn club: “We zijn begonnen als 
een jong en soms iets te enthousiast jeugdorkest. 
Dit orkest was toen een echte vriendenclub. Ik 
merk dat De Spikers nu volwassen zijn gewor-
den, maar het vriendengevoel blijft. We hebben 
een fantastisch collectief en elk lid kent zijn ver-
antwoordelijkheden. Iedereen heeft zijn of haar 
eigen taak binnen de vereniging. Ook dragen 
de leden van de band bij aan het succes van het 
Gouden Spiker Festival, een muziekfestival dat 
al 19 jaar bestaat en waaraan ieder jaar opnieuw 
tientallen brassbands en fanfares deelnemen.”
Nicolaï beseft dat de band veel te danken heeft 
aan de oud-dirigenten. Sijtze van der Hoek stond 
aan de wieg van de band. Hij maakte van De 
Spijkerpakkenband een volwaardige brassband. 
“Met Sijtze behaalden we twee nationale kampi-
oenschappen in de vierde divisie. Ook maakten we 
met hem in 2003 een achtdaagse concertreis naar 
Zwitserland, onvergetelijk! Thijs Oud bracht ons 
naar de top van de eerste divisie bij de Nederlandse 
Brassbandkampioenschappen, met als hoogtepunt 
het kampioenschap in de jaren 2008 en 2009.”
De voorzitter kijkt ook graag naar de toekomst. 
“Met Erik Janssen hebben we een internationale 
topdirigent aangetrokken. Het wereldkampioen-
schap van vorig jaar is hiervan het bewijs. Erik 
weet ons voor elk optreden optimaal klaar te 
stomen en op scherp te zetten.”
De eerstvolgende optredens zijn in Engeland. 
Hier neemt De Spijkerpakkenband deel aan de 

wereldberoemde Whit Friday Marches. Ook 
ontmoet de band internationaal veelgevraagd 
jurylid David Horsfield, waarmee de band sinds 
jaar en dag warme banden heeft. David Horsfield 
is naast jurylid op Whit Friday ook degene die 
de band heeft voorgesteld aan de Engelse eerste 
divisiebrassband Hebden Bridge. Met deze band 
uit Yorkshire geeft De Spijkerpakkenband een 
gezamenlijk zomerconcert. The greatest free show 
on Earth! Zo noemt brassbandminnend Engeland 
de Whit Friday Brass Band Contests, die al sinds 
1884 jaarlijks worden gehouden. Tientallen 
brassbands, van jeugdkorpsen tot wereldtopor-
kesten, reizen op vrijdag 13 juni per bus van dorp 
naar dorp in het noorden van Engeland. Op 
het dorpsplein of voor de ingang van de lokale 

stamkroeg laat iedere brassband zijn ingestudeer-
de mars horen. Dit doet de band niet alleen voor 
het massaal toegestroomde publiek, maar ook 
voor een in een caravan opgesloten jurylid die 
iedere mars beoordeelt en uiteindelijk de winnaar 
bepaalt. De Spikers gaan ook in Engeland voor 
een topklassering. Een dag later verzorgt De Spij-
kerpakkenband samen met Hebden Bridge een 
concert in Calderdale in Yorkshire. Op dit concert 
spelen De Spikers ook een aantal nummers van de 
jubileum-cd die later dit jaar officieel wordt gepre-
senteerd. Voorzitter Nicolaï tot slot: “We kijken er 
enorm naar uit om op te treden in hét brassband-
mekka. De brassbandtraditie is in Engeland nog 
steeds springlevend. Dit wordt een onvergetelijke 
reis voor ons allemaal!” 

De Spijkerpakkenband bestaat 25 jaar. De brassband uit de Friese gemeente 

Opsterland begon in 1989 met dirigent Sijtze van der Hoek als jeugdorkest. De 

‘Spikers’ ontpopten zich in 2013 met dirigent Erik Janssen als wereldkampioen in 

de eerste divisie door de eerste plaats op het WMC in Kerkrade. De band geeft 

haar zilveren jubileumjaar extra glans door een trip naar Engeland in juni  met 

deelname aan de legendarische Whit Friday Marches.

Van jeugdorkest 
naar wereldkampioen
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Opening door B-afdeling
Het VOBK werd zaterdagmiddag geopend met 
de B-afdeling waar de vijf deelnemende bands 
Phoenix, het vijfde deel uit War of the Worlds 
van Peter Graham, als verplicht werk kregen op-
gelegd. Terechte winnaar werd de Duitse Youth 
Brass Band Nordrhein-Westfalen. Deze regio 
jeugdband is in goeden doen, hun uitvoering van 
Harmony Music van Philip Sparke was impone-
rend.

Excelsior Kloetinge
Het Zeeuwse Excelsior Kloetinge zorgde voor 
de Nederlandse inbreng in deze divisie. Onder 
leiding van hun Belgische dirigent Bart van 
Neyghem toonde de Zeeuwen met 87,7 punten 
aan dat zij na jaren van hard werken de aanslui-
ting met hun klassegenoten gerealiseerd hebben. 
Excelsior speelde een goed afgewogen program-
ma dat, naast het verplichte werk, bestond uit 
Turris Fortissima van Steven Ponsford en Salome 
van Gareth Wood als groot werk. De band had 
in Mechelen slechts één puntje minder dan Bel-

gisch kampioen Brassband Bacchus.en eindigde 
hierdoor op de vierde plaats Brassband Scaldis 
behaalde onder leiding van Raf van Looveren de 
tweede plaats in deze afdeling en de eer van de 
beste uitvoering van het verplichte werk.

Avondje smullen
’s Avonds beloofde op basis van de deelnemers 
en de geprogrammeerde grote werken een 
avondje heerlijke brassbandmuziek. De loting 
leek niet gunstig voor Buizingen. Maar onder de 
bezielende leiding van Luc Vertommen opende 
de band de A-afdeling overtuigend en wist iedere 
luisteraar stijf in zijn of haar pluche stoeltje te 
drukken. Met Prelude on Tallis van Peter Gra-
ham brachten Luc Vertommen en zijn mannen 
en vrouwen vanaf de eerste noot een lesje band-
playing pur sang ten gehore. En alle rumoer in 
Engeland ten spijt: Buizingen wist met hun uit-
voering van de Symphony in Two Movements van 
Edward Gregson alle twijfel over dat werk weg te 
nemen. Een prachtig stuk en prima uitvoering. 
Dit gold zeker ook het verplichte werk: Festival 

March - Universal Message van Leslie Condon. 
Wie Buizingen zou kunnen kloppen was na hun 
uitvoering voor vele toehoorders de vraag.
Uiteindelijk bleek dat Buizingen van kop af met 
ruim verschil de overwinning binnen haalde. 
De Noord-Limburgse Brassband onder leiding 
van Ivan Meylemans kwam nog het dichtst in 
de buurt en behaalde de ereprijs van de beste 
uitvoering van het verplichte werk.

Mindere compositie
De wereldpremière van Ad Astra van Derek 
Bourgeois bleek de verwachtingen niet te 
kunnen waarmaken. Het zal de vraag zijn of het 
na de uitvoering van opdrachtgever Brassband 
Heist uitgevoerd zal worden door andere bands. 
Na de 4e plaats op het WMC viel het resultaat 
van Heist met een gedeelde vijfde plaats tegen. 
Overigens wel alle waardering voor de solotrom-
bonist van Heist die de lastige solo in het tweede 
deel van Year of the Dragon van Philip Sparke 
op prachtige wijze en feilloos tot een goed einde 
bracht. 

Zaterdag 5 en zondag 6 april werd voor de vijfde maal het Vlaams Open Brass-

band Kampioenschap (VOBK) gehouden in Mechelen. Inmiddels is het VOBK uit-

gegroeid tot een zeer gewaardeerd toernooi. In iedere divisie is het korte verplich-

te werk aantrekkelijk voor de deelnemers, dit maakt de weg vrij om een groot 

werk naar eigen keuze te spelen. De jury bestond uit Frank Renton en de Zwitser 

Blaise Héritier; Rob Goorhuis was juryvoorzitter.

TEKST: DE REDACTIE • FOTO’S: MET TOESTEMMING OVERGENOMEN VAN DE VOBK

Buizingen winnaar 
van Vlaams Open
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Verder viel ’s avonds nog veel te genieten met 
From Ancient Times (3BA Concert Band), 
English Hertitage (Brassband Leieland), Tristan 
Encounters (Festival Brassband)en Music of the 
Spheres (Noord-Limburgse Brassband). Het 
was een dag zoals Frank Renton het namens het 
juryteam zei in zijn dankwoord: “A joy to listen!”

Daverend succes
De organisatie van het VOBK is in handen 
van Brassband Hombeek, dat in april 2013 in 
Friesland een aantal concerten verzorgde als 
onderdeel van een uitwisselingsweekend met 
Looft den Heer. Het werd een weekend cultuur 
snuiven, dat werd besloten met een gezamenlijk 
concert en de belofte vanuit Brassband Looft 
den Heer om in 2014 mee te doen met het 
VOBK. Een belofte die de band met veel plezier 
inloste met inschrijving in de D-afdeling. 

In deze afdeling was het verplichte werk het 
indrukwekkende koraal The King of Love my 
Shepherd is van de hand van Mike Kilmartin. 

De overige werken waren vrij, al kozen alle 
bands ervoor om ook een solowerk te spelen. 
Het programma van Looft den Heer bestond 
verder uit: Fanfare of Daffodils (deel 1 uit Five 
Blooms in a Welsh Garden, van Gareth Wood), 
Lake of the Moon (Kevin Houben), An Untold 
Story (Paul Lovatt Cooper, met Sygrid Mollema 
als althoornsoliste) en tot slot Calling Cornwall 
(Goff Richards).

De zaal in de Stadsschouwburg was jammer ge-
noeg niet bijster goed gevuld met publiek. Deels 
te verklaren uit het feit dat eventuele liefhebbers 
zich verschansten achter het grote scherm in de 
biertent, om maar niets van het wielrennen te 
hoeven missen. Aan de andere kant hebben ook 
onze zuiderburen te kampen met een gebrek 
aan populariteit van brassbandmuziek bij het 
grote publiek. Niettemin waren er een vijftigtal 
mensen in de zaal getuige van het optreden door 
Looft den Heer, dat zeer goed werd ontvangen 
door publiek en jury. Dat laatste werd zichtbaar 
in de punten en de lovende commentaren. 

Uitslagen

Afdeling A
1. Brassband Buizingen (Luc Vertommen) 95,7 %; 

2. Noord-Limburgse Brassband (Ivan Meylemans) 

91 %; 3. Festival Brassband (Dirk De Caluwé) 89,3 

%; 4. 3BA Concert Band (Franz Matysiak) 84,7 %; 

5. Ex aequo: Brassband Heist (Bert Van Thienen) 

en Brassband Leieland (Wouter Loose) 84 %. 

Prijs beste uitvoering plichtwerk: Noord-Limburgse 

Brassband.

 

Afdeling B
1. Youth Brass Band Nordrhein-Westfalen (Martin 

Schädlich) 92,7 %; 2. Brassband Scaldis (Raf 

Van Looveren) 92 %; 3. Brassband Bacchus (Bart 

Van Neyghem) 88,7 %; 4. Brassband Excelsior 

Kloetinge (Bart Van Neyghem) 87,7 %; 5. Cologne 

Concert Brass (Heinrich Schmidt) 85,7 %. Prijs 

beste uitvoering plichtwerk: Brassband Scaldis.

Afdeling C
1. Brass Band Atout Vent (William Houssoy) 91,3%; 

2. Brassband Smeermaas (Danny Aerden) 88,3%; 

3. Brassband Euterpe (Roland Van Buggenhout) 

86,3%. Prijs beste uitvoering plichtwerk: Brass 

Band Atout Vent.

Afdeling D
1. Brassband Looft den Heer Beetgumermolen 

(Paulus de Jong) 92,3%; 2. Brassband Leest (Wal-

ter Van de Venne), 87,7%; 3. United Brass (Frank 

Vantroyen) 87,3%; 4. Brassband Lembeek (Hans 

Goris) 83,7%; 5. Brass Band de Roncq (Françis 

Billet) 80%. Prijs beste uitvoering plichtwerk: Brass-

band Looft den Heer Beetgumermolen.

Succes in België voor Brassband Looft den Heer Beetgumermolen.
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Kampioensdivisie: Journey of the Lone Wolf 
van Simon Dobson
De kampioensdivisie gaat zich voor de NBK 
2014 vastbijten in Journey of the Lone Wolf 
van de componist Simon Dobson. De 33-jarige 
Engelse componist is opgegroeid in een echte 
brassfamilie. In 2002 etaleerde hij zijn composi-
tiekwaliteiten door in Brussel de Europese Com-
positiewedstrijd te winnen. Dit leidde tot zijn 
eerste grote brasswerk, Lydian Pictures, voor de 
regionale kampioenschappen vierde divisie in 
Engeland. In 2012 kreeg hij de British Compo-
ser of the Year Award uitgereikt. Zijn verplichte 
Journey of the Lone Wolf ging in première 
tijdens het jaarlijkse RNCM Festival of Brass op 
26 januari in Manchester. De wereldvermaarde 
Black Dyke Band tekende voor de uitvoering. 
De nieuwe originele compositie van de creatieve 
Dobson is een hommage aan het muzikale en 
politieke leven van de Hongaar Béla Bartók. In 
drie aaneengesloten delen wordt de luisteraar 
geconfronteerd met het muzikale gevecht tegen 
tirannie en fascisme. De spiksplinternieuwe 
compositie belooft een en al spektakel te worden 
met Bartók als Lone Wolf in de hoofdrol.

1e divisie: Pursuing Horizons van Dudley 
Bright
Voor de eerste divisie staat Pursuing Horizons 
van Dudley Bright op de lessenaar. Bright is de 
principal trombonist van het London Symphony 
Orchestra (LSO). Oorspronkelijk schreef hij 
zijn Pursuing Horizons voor een koperensemble 
van het LSO. Hij herschreef de symfonische 
compositie op verzoek van Stephen Cobb voor 

het 120-jarig jubileum van de International Staff 
Band van het Leger des Heils. De compositie is 
in concept meer symfonisch dan sacraal en heeft 
sterke invloeden van componisten als Holst, 
Debussy en Respighi. In het laatste deel wordt 
op indrukwekkende wijze het koraal St. Luke 
geëxposeerd.

2e divisie: The Son of the Light van Ber-
trand Moren
The Son of the Light van Bertrand Moren is de 
scherprechter in de tweede divisie. Moren is 
componist, pianist, muziekpedagoog, dirigent 
en trombonist. Als solotrombonist is de 38-ja-
rige Zwitser jarenlang verbonden geweest aan 
Treize Etoiles. In 2005 won hij met deze band 
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en in 
2009 won hij de Europese Componistenwed-
strijd met zijn Visions. Als componist schreef 
hij al 150 werken voor harmonieorkesten, 
brassbands, kamerorkesten en kleine ensem-
bles. Zijn Son of the Light is geïnspireerd op de 
Egyptische machthebber Ramses II die in 1296 
voor Christus als farao aan de macht kwam. De 
hoogtepunten van het Egyptische rijk en het 
leven van Ramses II zijn de belangrijkste ingre-
diënten geweest voor Moren in deze vierdelige 
compositie

3e divisie: Variations on Laudate Dominum 
(revised edition) van Edward Gregson
Voor de derde divisie is het werk Variations on 
Laudate Dominum (revised edition) van com-
ponist Edward Gregson gekozen. De internati-
onaal gerenommeerde Gregson is ongetwijfeld 

een van de grootste iconen uit de wereld van de 
brassbands. Hij studeerde compositie en piano 
aan de Royal Academy of Music. Zijn oeuvre 
bevat orkestwerken, kamermuziek, koormuziek 
en muziek voor film, televisie en theater. In 
2008 nam Gregson, die vorig jaar op de NBK als 
jurylid zijn eigen Of Distant Memories jureer-
de, afscheid als hoofd van de Royal Northern 
College of Music. Zijn Variations on Laudate 
Dominum is ongetwijfeld zijn meest gespeelde 
werk, gebaseerd op de bekende hymne Laudate 
Dominum. Het werk bestond oorspronkelijk 
uit vijf variaties maar enkele jaren geleden zijn 
er twee aan toegevoegd. De gereviseerde versie 
werkt toe naar een spectaculaire apotheose, waar 
de hymne in alle grootsheid klinkt.

4e divisie: Legenda Rumantscha van Oliver 
Waespi
De vierde divisie waagt zich aan Legenda 
Rumantscha van componist Oliver Waespi. De 
op 5 november 1971 geboren Zwitser speelde 
vroeger klassiek gitaar, maar zijn grootste passie 
was componeren. Naast componist is Waespi 
parttime werkzaam als advocaat in het culturele 
veld en doceert hij orkestratie bij de Bern Aca-
demy of Music. Zijn bekendheid in Nederland 
werd vergroot met onder andere Audivi Media 
Nocte (2011). In 2007 schreef hij Legenda 
Rumantscha als verplicht werk voor de Schwei-
zerischer Brassband Wettbewerb in Montreux. 
Zes retro Romaanse folksongs uit Graubünden, 
het grootste kanton van Zwitserland, vormen de 
basis. Waespi gebruikte deze melodieën bijna 
letterlijk en verwerkt ze in een rapsodie. 

Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november worden de 34e Nederlands Bras-

sband Kampioenschappen (NBK) voor het eerst in TivoliVredenburg georgani-

seerd. In vijf divisies strijden een groot aantal Nederlandse bands voor de felbe-

geerde kampioenstitels. Voor elke divisie is het verplichte werk geselecteerd door 

het RIC te Arnhem.

Verplichte werken  
voor NBK bekend
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Einde van tijdperk De Roo
Donderdag 8 mei nam Harm de Roo afscheid als 

voorzitter van muziekvereniging Excelsior Ouwster-

haule. Daarmee kwam na bijna zeventig jaar een 

eind aan de inbreng van de familie De Roo in het 

bestuur van Excelsior. Vader Siemen de Roo was in 

1945 medeoprichter van Excelsior. Bij zijn afscheid in 

1989 nam zijn zoon Harm zitting in het bestuur. Voor 

zijn inzet ontving hij de vergulde Excelsior-speld. 

70 jaar D-Day in Dronten met Amerikaanse band
Vrijdag 13 juni (19.00 uur) geeft de Holland Legion Band uit Michigan (Verenigde Staten) samen met Harmonie Eendracht Dronten een gratis concert in De Meerpaal 

in Dronten. De Holland Legion Band sluit hiermee haar tournee door Frankrijk, Luxemburg en Nederland af. Deze concertreis staat in het teken van 70 jaar D-Day. 

Gespeeld wordt onder meer Back to Normandy van de Drontense componist Fred Vogels. Dit werk is geschreven voor een serie herdenkingsconcerten in Normandië 

tijdens de festiviteiten rond 70 jaar D-Day. Tijdens de uitvoering worden speciaal gemonteerde filmbeelden van het begin van D-Day vertoond. 

Golden Oldies-project met Zulvern Drenties
De vorig jaar opgerichte Sw!ngband, bestaande uit blazers en een ritmesectie, gaat naar het voorbeeld van BNN’s tv-programma Golden Oldies, optreden met de zin-

gende Zulvern Drenties. Het Gekleurd Grijs Fonds heeft voor dit initiatief een vervolgsubsidie beschikbaar gesteld. De muzikanten en dirigenten gaan nieuw repertoire 

instuderen met een ad hoc-koor van senioren. De repetities starten na de zomervakantie en staan onder leiding van koordirigente Marijke van Suijlekom.

Hosanna met Piter Wilkens
Zaterdag 21 juni (20.00 uur) sluit 

CMV Hosanna Wons haar negentigste 

bestaansjaar af met een loodsconcert. 

Onder leiding van Durk Lautenbach 

speelt Hosanna samen met zanger Piter 

Wilkens bekende Friese songs. Voor 

deze gelegenheid schuiven zo’n dertig 

oud-muzikanten van Hosanna aan. 

Informatie: hosannawons.nl. 

PROVINCIE FRIESLAND

PROVINCIE DRENTHE

PROVINCIE FLEVOLAND

J U N I

Vr 13 DRONTEN, DE MEERPAAL  Bevrijdingsconcert 70 jaar D-Day in Dronten door Harmonie Eendracht Dronten met de Holland    

   Legion Band. 

J U N I

Za 14 ASSEN, SPORTCOMPLEX ACHILLES ‘94  Open Nederlandse Show Kampioenschappen. 

S E P T E M B E R

Za 06 EMMER-COMPASCUUM, MARKTPLEIN 13.30 UUR Streetparade Emmer-Compascuum met Van Limburg Stirum Band Wezep, Avanti Groningen, Drum-  

   band Rhenen, Takostu Stiens, Jong Van limburg Stirumband Wezep en DES Emmer-Compascuum. 
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J U N I

Za 14 SCHIERMONNIKOOG  57e Zang-Fuziek-Festival. 

Za 14 FRANEKER, BREDEPLAATS 13.30 UUR CityProms On Tour m.m.v. muziekschool Ritmyk, Anna Marieke Zijlstra, Bazuin Tzummarum, strijk-   

   kwartet Regina Forte, Trio 42 en fluitensemble Ritmyk. 

Zo 15 HEMRIK, WITTE KERK 15.30 UUR Concertreeks sopraan Tetsje van der Kooi en Fryslân Brass. 

Vr 20 KOLLUM, PHILIPUSFENNE 19.00 UUR CityProms On Tour m.m.v. klarinetkwartet NNHO, Bigband Wâldsang en Trio 42. 

Za 21 ROTTEVALLE, DOARPSTSJERKE 21.00 UUR Concertreeks sopraan Tetsje van der Kooi en Fryslân Brass. 

Za 21 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU 17.45 UUR Surventobrass in Concert.

Za 21 WONS 20.00 UUR Loodsconcert CMV Hosanna Wons met Piter Wilkens.

Za 21 STIENS, MUZIEKGEBOUW TAKOSTU 13.00 UUR Jeugdfestival Stiens. 

Za 21 STIENS, KAATSVELD UNIAWEI 20.00 UUR Taptoe met Takostu, Irene en Noordenveld. 

Za 21 JOURE, DROLSHAGENPLEIN 13.30 UUR CityProms On tour m.m.v. Orkest Fryslân en Trio 42. 

Za 21 LEEUWARDEN, ROC FRIESE POORT  Jeugdorkestenfestival (JOF) met optredens van diverse jeugdorkesten. 

Vr 27 - Zo 29 LEEUWARDEN, OLDEHOOFSTERKERKHOF  CityProms Leeuwarden m.m.m. van solisten, ensembles , koren en orkesten. 

J U L I

Za 05 HARLINGEN, WILLEMSHAVEN 16.00 UUR Concert Marinierskapel tijdens Sail Harlingen. 

Wo 30 SURHUISTERVEEN 14.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

A U G U S T U S

Vr 29 HARLINGEN, GROTE BREDEPLAATS 15.45 UUR Openlucht concert Nederlands Politie Orkest. 

Vr 29 HARLINGEN, KAATSVELD 19.15 UUR Taptoe Visserijdagen met ADVENDO Sneek, Pasveerkorps Leeuwarden, Nederlands Politie Orkest    

   Driebergen, Nederlandse Politie Steelband Driebergen, Zeeslag Harlingen, Jubal Zwolle, Graham    

   Lowlanders Leeuwarden, CMH Menaldum en Hosanna Harlingen. 

Za 30 LEEUWARDEN, DE HARMONIE 20.00 UUR Brass on Stage met de Cory Band. 
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Primeur voor Vierdaagse Orkest
Het Vierdaagse 

Orkest treedt voor 

het eerst in zijn 

geschiedenis 

daadwerkelijk op 

in Nijmegen. Het 

projectorkest speelt 

zaterdag 19 juli 

(19.30 uur) in het 

openluchttheater 

in het Goffertpark 

in Nijmegen. Het 

Vierdaagse Orkest, samengesteld uit amateurmusici van harmonie- en fanfare-

orkesten, verzorgt al bijna 30 jaar concerten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. 

Onder leiding van Bart van Zutven (harmonieorkest), Frank van Wely (percus-

siegroep) en Roel Verheggen (vocals) presenteren de circa honderd leden een 

programma van klassiek repertoire, popmuziek en populaire Nederlandse num-

mers. Behalve in het Goffertpark treedt het orkest op in Wijchen (Markt, dinsdag 

15 juli 19.30 uur), Cuijk (donderdag 17 juli Maaskade, 19.30 uur en vrijdag 18 

juli Maasstraat, 11.00 uur) en Boxmeer (zondag 20 juli Weijerpark, 19.30 uur.) 

Informatie: www.vierdaagseorkest.nl. foto: archief Vierdaagse Orkest

Muzikale boswandeling
Het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG) zet zondag 29 juni (14.00 

uur) een muzikale wandelroute uit rondom Kasteel Slangenburg aan de rand 

van Doetinchem. Wandelaars worden onderweg vergast op muziek van barok 

tot eigentijds door blaaskwintetten, een clarinet choir, een fluitkwartet, een 

saxofoonensemble en een koperensemble van het SBOG. Ook diverse kunste-

naars verlenen hun medewerking. De wandeling eindigt met een optreden van 

het opleidingsorkest en het grote orkest op de binnenplaats van het kasteel. 

Informatie: www.sbo-gaanderen.nl. 

Jubilarissen in Gelderland 
Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft diverse jubilarissen gehuldigd. Bij muziekvereniging Concordia Noordijk vierden Henny Wennink zijn zeventigjarig jubileum, 

Gerrit Huurneman en Wim Meerman hun zestigjarig jubileum en Henk Wensink zijn vijftigjarig jubileum. Ans Bel-Semmelink werd gehuldigd voor haar veertigjarig 

jubileum bij Westendorps Fanfare, terwijl Henk Hakfoort in de bloemen werd gezet voor zijn zestigjarig jubileum bij Kunst na Arbeid Ulft.

Debuut van Silver Vibes 
Silver Vibes is een nieuw duo bestaande uit Robbert Vos op euphonium en 

Niels Verbeek op slagwerk. Zaterdag 14 juni verzorgt het tweetal zijn eerste 

officiële optreden in een concert met Harmonie Orkest Brummen in de Oude 

Kerk in Brummen. Silver Vibes brengt specifiek voor de combinatie euphonium 

en slagwerk (marimba, bass drum, snare drum en lyra) gecomponeerde mu-

ziek met een theatraal tintje. Harmonie Orkest Brummen, tevens onder leiding 

van Robbert Vos, brengt onder andere Cartoon van Paul Hart en Second Suite 

van Alfred Reed. Informatie: info@harmonieorkestbrummen.nl.

Let’s get Spanish
Als voorproefje op de tournee naar Barcelona presenteert het studentenhar-

monieorkest De Ontzetting Wageningen vrijdag 20 juni (20.15 uur) in Theater 

De Junushoff in Wageningen het themaconcert Let’s get Spanish. Naast 

filmmuziek uit How to train your Dragon wordt het publiek met de composities 

The Valencian Widow en La Forza del Destino in Spaanse sferen gebracht. 

Informatie: www.ontzetting.wur.nl.

Die Innsbrucker Böhmische 
Op uitnodiging van de Isseltaler Musikanten komt zaterdag 6 september 

(19.30 uur) Die Innsbrucker Böhmische naar Nederland. Het Oostenrijkse 

orkest speelt onder leiding van slagwerker Norbert Rabanser in schuttersge-

bouw EMM in Ooy-Zevenaar muziek van zijn nieuwe cd Bestzeit. De zeven-

mansformatie speelt het Böhmische muziekgenre in een kleine bezetting. De 

musici zijn actief in diverse professionele symfonieorkesten en doceren aan 

verschillende muziekscholen. Een aantal van hen speelde bij het orkest van 

Ernst Mosch. De Isseltaler Musikanten verzorgt het voorprogramma. Informatie: 

www.isseltalermusikanten.nl.

Muziekmarathon in Varsseveld 
Zaterdag 5 juli houdt muziekvereniging Jubal Varsseveld een muziekmara-

thon in het centrum van Varsseveld. Van 10.00 tot 22.00 uur zijn er tal van 

activiteiten rond het centrale thema Muziek. Het A-orkest, de malletband, 

solisten, ensembles, de slagwerkgroep Lood um old Iezer en de verschillende 

opleidingsorkesten spelen de gehele dag door op meerdere podia in en rond 

het Borchuus. Het publiek kan meedoen aan workshops en ludieke wedstrij-

den. De marathon wordt afgesloten met een galaconcert. Meer informatie: 

www.jubalvarsseveld.nl.

PROVINCIE GELDERLAND
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Stadskapel in 

het blauw
De Stadskapel Elburg heeft nieuwe 

jassen en poloshirts. De blauwe 

kleding, voorzien van het vereni-

gingslogo, geeft de groep meer her-

kenbaarheid. De aanschaf is mede 

mogelijk gemaakt door Rabofonds 

Noord Veluwe. De Stadskapel wordt 

geformeerd door een vaste kern 

van leden van muziekvereniging 

Concordia. Informatie: stadskapel@

concordia-elburg.nl.

Urndorfer on tour
Die Urndorfer 

Musikanten ma-

ken van 21 tot 

en met 26 juli 

een muziekreis 

naar Tirol en 

de Ober-Allgäu. 

De uitvalsbasis 

is het dorp 

Zöblen in het 

Oostenrijkse 

Tannheimertal. Tijdens deze trip verzorgen de muzikanten Platzkonzerten in 

Tannheim, Ehrwald, Breitenwang bei Reutte en Bad Hindelang. 

NMWO plays easy jazz
Zondag 15 juni (15.00 uur) geeft het Noviomagum Wind Orchestra (NMWO) onder leiding van Lex Bergink in het openluchttheater De Goffert in Nijmegen een concert 

met als thema Jazz. Een greep uit het programma: Concerto for Clarinet (A. Shaw) met solist Erik Laarman, Artistry jumps (S. Kenton) en Benny Goodman memories (G. 

Gershwin). Informatie: www.nmwo.nl. 

J U N I

Vr 13 APELDOORN, MARKTPLEIN 17.00 UUR  Omlijsting Veteranendag Apeldoorn door Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 

Vr 13 APELDOORN, ORPHEUS 20.00 UUR Galaconcert t.g.v. 200 jaar Koninkrijk Nederland door Douane Harmonie Nederland. 

Za 14 DOETINCHEM, AMPHION THEATER  Concert Mnozil Brass. 

Za 14 GELDERMALSEN, DE SLEUTEL  Meet the Pro’s workshop bij muziekvereniging Prinses Marijke. 

Za 14 APELDOORN, VANAF PALEIS HET LOO  Defilé Koninklijk Apeldoorn Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 

Za 14 APELDOORN  Defilé 200 jaar Koninkrijk Nederland door Douane Harmonie Nederland. 

Za 14 CULEMBORG, SPORTHAL PARIJSCH 20.00 UUR Galaconcert Koninklijke harmonie Sopia’s Vereeniging Loon op Zand en de Koninklijke Harmonie    

   Pieter Aafjes Culemborg.  

Za 14 BENNEKOM, MUZIEKCENTRUM 20.00 UUR Concert OBK Bennekom met de 4e Symfonie van Johan de Meij. 

Za 14 BRUMMEN, OUDE KERK  Concert Silver Vibes Harmonie Orkest Brummen. 

Zo 15 APELDOORN, ORANJEPARK 15.00 UUR Afsluiting Koninklijk Apeldoorn (200 jaar Koninkrijk) door Trompetterkorps der Koninklijke Mare-   

   chaussee. 

Zo 15 NIJMEGEN, THEATER DE GOFFERT 15.00 UUR Concert Noviomagum Wind Orchestra. 

Vr 20 WAGENINGEN, JUNUSHOFF 20.15 UUR Concert Let’s get Spanish door studentenorkest De Ontzetting Wageningen. 

Za 21 PUTTEN, CENTRUM 20.00 UUR Taptoe met Wilhelmina, KDO, Excelsior en Jachthoornkorps Showband Putten. 

Za 28 BORCULO, HOOFDVELD VV REÜNIE 14.30 UUR Taptoe met EVC, Pasveerkorps, Jong Pasveer en KDO. 

Zo 29 DOETINCHEM, KASTEEL SLANGENBURG 14.00 UUR Concert Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 

J U L I

Za 05 VARSSEVELD, CENTRUM 10.00 UUR Muziekmarathon door muziekvereniging Jubal. 

Di 15 WIJCHEN, MARKT 19.30 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Do 17 NIJMEGEN, DE WEDREN 12.00 UUR Optreden rond de Vierdaagse door Douane Harmonie Nederland. 

Vr 18 NIJMEGEN, VIA GLADIOLA 13.00 UUR Begeleiding intocht Vierdaagse Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee en Marinierskapel. 

Za 19 NIJMEGEN, THEATER DE GOFFERT 19.30 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Zo 27 WAGENINGEN 14.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

A U G U S T U S

Vr 01 ARNHEM 14.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

Vr 01 ETTEN 20.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

Za 30 DUIVEN, DE SPELLEWARD 20.00 UUR Taptoe Middelkoop - Duiven met AMIGO Leiden, Arnhem Band van Scouting Nederland, Beatrix    

   Hilversum en MacLaren Pipeband Venlo. 

S E P T E M B E R

Za 06 OOY-ZEVENAAR, SCHUTTERSGEBOUW EMM  Concert Innsbrucker Böhmische. Voorprogramma: Isseltaler Musikanten. 
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J U N I

Za 21 GRONINGEN, SPAARNESTRAAT 3 9.30 UUR Midzomer Play-in onder leiding van Jacob de Haan. 

Za 21 MUNTENDAM, JOHN F. KENNEDYLAAN 19.30 UUR Midzomeravond-openluchtconcert en vrijmarkt Elad Muntendam m.m.v. zangeres Anne Verhart.  

Za 21 GRONINGEN, DRAFBAAN STADSPARK 19.30 UUR Muziekfestival Groningse muziekkorpsen met Clan MacBeth en de MacDowell Pipeband, Drumfan   

   fare Avanti Groningen, Chr. Showband Excelsior Groningen en De Bazuin. 

Za 21 GRONINGEN, RENBAAN 19.30 UUR Grunneger Fratsen met The Clan MacBeth Pipe Band, Macdowell Pipe-Band, Excelsior, Avanti, De    

   Bazuin en Lekkur Anders. 

Za 21 DOEZUM, DE HAVEN  Zomerfestival Doezum met optredens van twintig fanfares, brassbands en harmonieën. 

Zo 22 GRONINGEN, DE OOSTERPOORT 15.00 UUR Duoconcert Noord Nederlands Jeugd Orkest en Harmonie ’67 Groningen. 

Zo 29 GRONINGEN, DER AA THEATER 14.30 UUR Concert Clarinets Unlimited: to b(e) or not to b(e). 

A U G U S T U S

Do 28 GRONINGEN, DAMSTERPLEIN 20.00 UUR Taptoe Rabenhaupt met DOS Ulrum, EVC Enschede, Takostu Stiens en Excelsior Groningen. 

Clarinets Unlimited in theater 
Klarinetchoir Clarinets Unlimited Groningen presenteert zondag 29 juni (14.30 

uur) in De Aa Theater in Groningen de productie To b(e) or not to b(e). Het uit 

21 klarinettisten bestaande ensemble brengt verrassend repertoire in de vorm 

van een theatraal programma. Informatie: www.clarinetsunlimited.nl.

Elad met Anne Verhart
Brassband Elad Muntendam sluit zaterdag 21 juni (19.30 uur) het seizoen 

af met een gratis toegankelijk openluchtconcert aan de John F. Kennedylaan 

in Muntendam. Elad staat deze avond voor het eerst onder leiding van Gosse 

Reijenga. Gastsoliste is de jonge zangeres Anne Verhart uit het Drentse Tweede 

Exloërmond. Zij mocht tijdens het afscheidsfeest van prinses Beatrix een 

zelfgeschreven lied zingen. Meer informatie: www.brassbandelad.nl.

Grunneger Fratsen
Met het muziekfestival Grunneger Fratsen op zaterdag 21 juni (19.00 uur) op 

de drafbaan in het Stadspark willen de muziekverenigingen van Groningen 

aandacht vragen voor het teruglopende aantal muziekkorpsen in de stad. Het 

affiche vermeldt optredens van de pipebands Clan MacBeth en de MacDowell 

Pipeband, dweilorkest Lekker Anders, drumfanfare Avanti, christelijke showband 

Excelsior en christelijke muziekvereniging De Bazuin. De finale bestaat uit een 

gezamenlijk optreden.

Harmonie ’67 met het NNJO 
Zondag 22 juni (15.00 uur) presenteren het Noord Nederlands Jeugd Orkest en 

Harmonie ’67 Groningen in de Oosterpoort in Groningen het duo-concert Extreme. 
Het NNJO speelt onder meer Extreme Make-over van Johan de Meij. Harmonie 

’67 komt met Northern Legend van Alfred Reed en Pronkjewail, het stuk dat Jan 

Bosveld componeerde bij het 125-jarig bestaan van destilleerderij Hooghoudt. Ook 

begeleidt Harmonie ’67 zangeres Davine in een aantal chansons.

Jubilarissen bij MGD
Ook de Muziekbond Groningen en Drenthe zette diverse leden in de bloemen 

vanwege hun jubileum. 

Zestig jaar: Eltjo Kooi (Soli Deo Gloria Uithuizermeeden); Ido Wierenga 

(Loppersum’s Harmonie); Tonnie Beekhuis (DHO Delfzijl).

Vijftig jaar: Willem Baar en Bert Schollema (Concordia Middelstum); Jan 

Kruizenga (Excelsior Baflo); Liesbeth Pit (De Woldklank-Steenwijkerwold); Diny 

Berends (Jehova Nissi Stedum).

Veertig jaar: Bert Bronsema, Bert van Dijken en Hans van Dijken (Con-

cordia Middelstum); Henk van der Wal, Annet Griede, Nely Elderman en Dirk 

Brontsema (Soli Deo Gloria Uithuizermeeden); Peter Rosema (Juliana Aduard); 

Roelie v.d. Wal-Stol (Volharding Ten Boer) en Elly de Jonge (DHO Delfzijl). 

Play-in met Jacob de Haan 
Harmonie Patrimonium Groningen 

houdt zaterdag 21 juni (10.00 uur) een 

midzomer play-in. Overdag worden on-

der leiding van de componist Jacob de 

Haan (foto) diens werken Yellow Moun-
tains, Concerto D’amore en Sa Musica 

ingestudeerd, die aan het eind van de 

dag tijdens een afsluitend concert ten 

gehore worden gebracht. Deelname 

staat open voor muzikanten uit de 

harmoniebezetting vanaf B-niveau. Infor-

matie: www.harmonie-patrimonium.nl. 
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Muziekproject Posterholt
Vrijdag 13 juni (19.00 uur) sluiten leerlingen van de basisschool De Draai-

ende Wieken Posterholt het muziekproject af met een presentatie in cultureel 

centrum De Beuk. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 maakten onder leiding 

van muziekdocente Lieke Castro-Smeets kennis met muziek, de aspecten van 

het spelen in een harmonie, ritme, instrumenten en samenspel. Het project 

werd georganiseerd door harmonie Wilhelmina Posterholt in samenwerking 

met de basisschool. Aan de slotmanifestatie in de vorm van een muzikale reis 

verlenen alle geledingen van harmonie Wilhelmina medewerking.

Cosemans leidt De Berggalm
Jean Cosemans (foto) is de nieuwe dirigent van harmonie De Berggalm. Hij is de 

opvolger van Jos Roeden die benoemd is tot artistiek programmeur bij de philhar-

monie zuidnederland. Cosemans (1955) begon zijn loopbaan als bugelist bij fan-

fare Sint Martinus Urmond en studeerde hafabra-directie aan het Conservatorium 

van Maastricht bij Pierre Kuijpers. Hij leidde diverse orkesten naar grote successen. 

Cosemans debuteert tijdens een concert op 21 juni op het Vrijthof in Klimmen.

Sint Caecilia met Suus en Gé
Koninklijke fanfare 

Sint Caecilia Puth viert 

zondag 29 juni (14.00 

uur) in het feestpaviljoen 

aan de Sittarderweg 

het 140-jarig bestaan 

met een concert. De 

WMC-kampioen in de 

eerste divisie begeleidt 

onder leiding van dirigent 

Chris Derikx de (musical)

zangeres Suzan Seegers en singer-songwriter Gé Reinders (foto) die 

hun eerste duet in première brengen. 

Mars- en Showwedstrijden 
Harmonie Sint Laurentius Bemelen houdt zondag 7 september (14.30 uur) 

op het feestterrein van hoeve Frijns de 39e mars- en showwedstrijden van de 

Muziekfederatie Limburg Zuid West. Na een optocht met defilé presenteren 

de deelnemers zich met een muzikale show op het feestterrein. Jurylid Arnold 

Wensink beoordeelt de blaasorkesten Sint Laurentius Bemelen, Amicitia 

Banholt, Concordia Margraten, Sint Cecilia Mheer, Diligentia Eckelrade, de 

combinatie Berggalm Noorbeek en Sint Cecilia ’s-Gravenvoeren (België), 

Sint Gertrudis Sint Geertruid en Sint Blasius Cadier en Keer. Sluitstuk is de 

gezamenlijke uitvoering van de Death or Glory (Robert Browne Hall) en het 

Limburgs Volkslied. Informatie: www.stlaurentiusbemelen.nl.

Play-in-concert jeugdorkesten
Zondag 15 juni (15.30 uur) beklimmen de Weertse jeugdorkesten het podium 

op de Markt in Weert tijdens het grote play-in concert in het kader van Weert 

600 jaar stad. Informatie: www.weertharmonie.nl.

Jubilarissen bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) heeft Theo Joosten van 

fanfare Eendracht Huls-Simpelveld gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap. 

Overige jubilarissen: 

Zeventig jaar: R.L.J. op den Buijs (Heer Vooruit Maastricht) en André 

Kockelkoren (Eendracht Huls-Simpelveld). 

Vijftig jaar: Norbert Paffen (Sint Gregorius Kerkrade-Haanrade). 

Veertig jaar: Margo Mol-Pans (Ster van Maastricht).

Voorrondes Maestro Remunj
Fanfare Sint Cecilia Herten houdt een parodie op het televisieprogramma De 

Maestro. Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni (20.00 uur) kruipen in de Ooleander 

in Herten-Ool twintig kandidaten in de huid van de dirigent tijdens de voorron-

des van Maestro Remunj. De acht beste kandidaten gaan door naar de finale 

op 25 oktober. Informatie: www.cecilia-herten.com. 

Concertshow van Explosion
Majorette- en streetdanceteam Explosion Beek presenteert zondag 29 juni 

(11.00 uur) in café Auwt Baek de concertshow. Het programma staat geheel in 

het teken van dans: Bailar. Alle geledingen van de vereniging doen mee.

Choir meets Helicon 
Blazersensemble Helicon en Clarinet Choir Schinveld ontmoeten elkaar 

zaterdag 5 juli (18.00 uur) tijdens een concert in de Johanneskerk in Sittard. 

Björn Bus leidt Helicon door onder andere 9 Pièces Caractéristiques van Jean 

Francaix en Petite Suite van Claude Debussy. Clarinet Choir Schinveld voert 

onder leiding van Gerrit Hols onder meer Canon van Pachelbel en delen uit 

Roemeense Dansen van Béla Bartók uit. Klarinetsoliste is Michelle Geerlings.

PROVINCIE LIMBURG
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Schoolproject met 191 deelnemers
Het afgelopen jaar maakten 191 kinderen van vier Maastrichtse basisscholen 

binnen het project Mestreechter Jäögd träöt Keuninklek (MJTK) kennis met 

een muziekinstrument. Zaterdag 5 juli (19.00 uur) laten de leerlingen van de 

basisscholen Sint Oda, De Regenboog, de JF Kennedyschool en de Nuts-

school Oost in de zaal van de Koninklijke Harmonie van Heer voor een groot 

publiek horen wat ze allemaal geleerd hebben. Het initiatief van de Koninklijke 

Harmonie van Heer en de Koninklijke harmonie Ster van Maastricht behoorde 

tot de projecten die via het Oranje Fonds in het kader van het door toenmalig 

prinses Máxima in 2011 geïntroduceerde programma Kinderen Maken Muziek 

een subsidie ontvingen. 

Crescendo in countrystijl
Vrijdag 27 juni (20.00 uur) houdt harmonie Crescendo Beegden in het tot 

saloon omgetoverde gemeenschapshuis ’t Leuke een Prairieconcert in country 

& westernstijl. Met op de achtergrond beelden uit bekende westerns speelt het 

orkest met medewerking van vocale solisten, de line dancegroep The Valley 

Dancers en de band Fever of Life bij het thema passend repertoire. Informatie: 

www.crescendo-beegden.nl.

Vriendenconcert in Weert
Harmonie Sint Joseph 1880 Weert geeft zondag 29 juni (12.00 uur) in de Sint 

Josephzaal het vriendenconcert. Alex Schillings leidt het orkest onder meer 

door Les Papillons (C. Lankester/J. de Meij), Escenas de los Aztecas (J. Barnes) 

en Praise Jerusalem (A. Reed). Informatie: www.weertharmonie.nl. 

Eeuwfeest bij Sint Laurentius 
Harmonie Sint Laurentius Bemelen houdt ter gelegenheid van het honderdja-

rig bestaan een feestweekend bij Hoeve Frijns. Het programma opent vrijdag 

5 september met een receptie, reünie en entertainmentprogramma. Zaterdag 

6 september is er een promsconcert met zangeres Imke Heitzer, singer-song-

writer Dyanne Sleijpen en de band 10 Feet Up. Zondag 7 september staan de 

mars- en showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West op het 

programma. Informatie: www.stlaurentiusbemelen.nl.

Sint Cecilia sluit seizoen
De Koninklijke harmonie Sint Cecilia Mheer sluit zondag 6 juli (11.00 uur) het 

seizoen met het openlucht-vakantieconcert in het park van kasteel Mheer. 

Medewerking verlenen de drumband Sint Cecilia onder leiding van Jan Volders, 

het jeugdorkest Mherimba (Mheer, Reijmerstok en Banholt), geleid door Marc 

Houben, en het harmonieorkest Sint Cecilia met dirigent Fried Dobbelstein.

Finale Jonge Solisten 2014
Zondag 29 juni 

(10.30 uur) strijden 

solisten en ensem-

bles van Limburgse 

harmonieën en fan-

fares in Theater De 

Maaspoort in Venlo 

om de provinciale 

titels tijdens de Fi-

nale Jonge Solisten. 

De deelnemers zijn 

op basis van hun 

prestaties tijdens diverse voorrondes voor de eindstrijd geselecteerd. De winnaar 

krijgt naast de wisseltrofee de kans om een jaar lang te studeren aan het Con-

servatorium Maastricht. Ook zijn er masterclasses voor koper en hout te winnen. 

De jury bestaat uit Jos van de Braak en Ben Essers. Informatie: www.lbminfo.nl. 

Orkesten spelen voor goed doel
Serviceclub Kiwanis Meerssen Gloriëtte houdt op 11 en 12 juli op de binnen-

plaats van Kasteel Vliek in Ulestraten het zomeravondprogramma Meerssen 
in Harmony. Medewerking verlenen de jeugdorkesten en de slagwerkgroepen 

Sint Agnes Bunde en Sint Caecilia Geulle en het harmonieorkest Sint Caecilia 

Geulle. Speciale gast is de sopraan Janine Kitzen. De opbrengst gaat naar een 

goed doel. Informatie: www.kiwanis.nl/meerssengloriette.

Zomerconcert door fanfare Stein
Société Saint Martin Fanfare de Stein geeft zaterdag 21 juni (19.30 uur) een 

zomerconcert op het terras bij brouwerij De Fontein in Stein. Dirigent 

Patrick Letterle leidt het orkest door zomerse klanken zoals Feeling Good, 

Flashdance, what a feeling, Gabriella’s Song en het fanfarearrangement van 

The Phantom of the Opera.
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Jubileumconcert De Berggalm 
De Koninklijke harmonie De Berggalm Klimmen viert zaterdag 21 juni (20.00 

uur) het 135-jarig bestaan met een concert op het Vrijthof in Klimmen. Behal-

ve het harmonieorkest verzorgen ook het jeugdorkest, schutterij Sint Sebastia-

nus en mannenkoor Sint Remigius een optreden. Sluitstuk is de gezamenlijke 

uitvoering van de Ouverture 1812 (Tsjaikovski). Harmonie en koor brengen 

samen onder meer Jägerkoor uit Freischütz (Von Weber) en Slavenkoor uit 

Nabucco (Verdi). Informatie: www. Berggalm.nl.

Lift-Off met extra editie
Lift-Off Percussion & Entertainment zet zondag 13 juli (14.00 uur) in het 

Corneliushuis Heerlerheide een speciale editie van de show Music In Motion 

op de planken. Voor dit optreden hebben zich van over de hele wereld al vele 

André Rieu-fans gemeld, die in Limburg verblijven vanwege de Vrijthof-con-

certen. Lift-Off is een nieuwe formatie bestaande uit Marcel Falize Son’s & 

Friends. Het gros van de musici speelt in het Strauss Orkest van André Rieu. 

Lift-Off brengt een full entertainmentprogramma met slagwerk als rode draad. 

Informatie: www.liftoffentertainment.nl.

Muziekgala Altweerterheide
Blokfluitgroep, jeugdorkesten en het groot orkest van Harmonie Van het Heilig 

Hart Altweerterheide verzorgen zaterdag 5 juli (19.00 uur) samen met de Cop-

perband Moorland op het kerkplein van Altweerterheide een muziekgala onder 

de noemer Leeftijd speelt geen rol. Met dit festijn willen de gezelschappen de 

plaatselijke kermis in de spotlight zetten en de gehele dorpsgemeenschap 

samen brengen. Overdag zijn er diverse activiteiten voor de jeugd. 

Themaconcert De Vriendenkrans
Harmonie De Vriendenkrans Heel presenteert zaterdag 5 juli (19.00 uur) in 

cultureel centrum Don Bosco het themaconcert From Boston to Brasil. Het 

orkest neemt het publiek met onder meer zang- en vioolsolisten mee op een 

reis dwars door Amerika. Informatie: www.devriendenkrans.nl. 

Limburgse Trombone Dag 2014
Het Limburgs Trombone Ensemble houdt zaterdag 14 juni bij Adams Muziek-

centrale in Ittervoort de tweede Limburgse Trombone Dag. Trombonisten krijgen 

de kans samen te werken met vooraanstaande trombonisten, waaronder Bart 

Claessens (solotrombonist Koninklijk Concertgebouworkest) en Paul Pollard 

(bastrombonist New York Metropolitian Opera). De trombonedag sluit om 

19.30 uur met een concert door het Limburgs Trombone Ensemble, het Lim-

burgs Fanfare Orkest en de workshopleiders. Informatie: www.ltetrombones.nl.

Brass Festival in Venlo
Musici van de philharmonie zuidnederland, Het Gelders Orkest en de Bochumer 

Symphoniker geven van 7 tot en met 10 augustus workshops en masterclasses 

tijdens Venlo Brass Festival. Deelname staat open voor gevorderde hafabra-muzi-

kanten. De organisatie is in handen van het Kunstencentrum Venlo in samenwer-

king met Venlo Partners en Viva Classic Live. De ingestudeerde werken worden 

op zaterdag 9 augustus (12.00 uur) op meerdere locaties in Venlo uitgevoerd. 

Het slotconcert is op zondag 10 augustus (16.00 uur) in de bovenkerk van het 

klooster Sint Michael in Steyl. Aanmelden: venlobrass@outlook.com.

J U N I

Vr 13 POSTERHOLT, DE BEUK 19.00 UUR Presentatie muziekproject harmonie Wilhelmina Posterholt met basisschool De Draaiende  Wieken. 

Za 14 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE 9.30 UUR Dirigentencursus De Maestro o.l.v. Jan Cober. Organisatie: LBM.

Za 14 REUVER, DE SCHAKEL 20.00 UUR Concert harmonie Sint Gertrudis Beesel.  

Za 14 WEERT, MARKT 12.30 UUR Optreden Clarinet Choir Weert. 

Za 14 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Limburgse Trombone Dag door het Limburgs Trombone Ensemble m.m.v. Limburgs Fanfare Orkest. 

Za 14 / Zo 15 BORN, GEMEENSCHAPSHUIS  Maasgouwtoernooi met concerten van slagwerkgroepen en blaasorkesten uit Swentibold. 

Zo 15 RANSDAAL, ’T AUWERSHOES 11.00 UUR Noteboomconcert Les Amis Reunis Ransdaal. 

Zo 15 WEERT, MARKT 15.30 UUR Play-in concert jeugdorkesten Weert. 

Vr 20 VALKENBURG, OPENLUCHTTHEATER 20.00 UUR Openluchtconcert Douane Harmonie Nederland. 

Vr 20 / Za 21 OOL, OOLEANDER 20.00 UUR Voorrondes Maestro Remunj. Organisatie: Sint Cecilia Herten. 

Za 21 KLIMMEN, VRIJTHOF 19.00 UUR Jubileumconcert Koninklijke Harmonie de Berggalm Klimmen m.m.v. jeugdorkest van De Berg   

   galm, het Klimmens mannenkoor, Schutterij Sint Sebastianus. 
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Brabantse jubilarissen
Een overzicht van de jubilarissen bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. 

Zeventig jaar: Huub de Lau (Somerens Lust).

Zestig jaar: Jan Biemans (De Vooruitgang Helmond); Guus Huitink (Aurora 

Heesch); Gerard van Houtum en Piet van Houtum (Sint Willibrordus Wintelre).

Vijftig jaar: Cor Thijssen en Erik Huijbers (Semper Unitas Sambeek); Gerard Knippels 

(Eendracht Maakt Macht Elshout); Piet van den Akker (Boxtel’s Harmonie); Marcel 

van der Weerden en Jacques van Ooijen (Somerens Lust); Gerard Vorstenbosch en 

Jos van Laarhoven (Cromvoirtse Fanfare); Theo Welsing (Nassau Harmonie Breda); 

Jan Klessens, Frans van de Ven en Piet Lunenburg (Sint Willibrordus Wintelre).   

Veertig jaar: Elma Speek-van Duinen en Arno van Dongen (Finis Coronat 

Opus Bosschenhoofd); Hannie van Asten-van de Kerkhof en Mario Graat (De 

Vooruitgang Helmond); Ad van den Dungen (Sint Lambertus Gemonde); Joris 

Albers (Sint Jan Wanroij); Nico Dillen en Wim Evers (Geldrops Muziekcorps); 

Jan Swinkels en Jeffrey van den Biggelaar (Sint Caecilia Lieshout); Chris van 

de Ven (Sint Willibrordus Wintelre).

Concerten van Echo Der Kempen 
Zondag 29 juni neemt de Koninklijke harmonie Echo der Kempen deel aan het 

Peeltoernooi  in Meijel. Het orkest komt onder leiding van Frank Steeghs uit in 

de eerste divisie. Het jeugdorkest, slagwerkorkest en de Young Echo Percussion 

(YEP) van de Echo Der Kempen verzorgen maandag 7 juli onder leiding van 

Fons Coenen een concert op camping De Paal in Bergeijk. 

Vredesconcert met Philips Harmonie
De uitvoering van The Armed Man (Karl Jenkins) is zondag 22 juni (14.15 

uur) het hoogtepunt van het Vredesconcert in Muziekgebouw Frits Philips in 

Eindhoven. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat Eindhoven werd bevrijd 

en honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. The Armed Man 
is een mis voor vrede, opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-oorlog. 

Uitvoerenden zijn de Philips Harmonie, het Kempenkoor, sopraan Franka van 

Dommelen en Imam Zaïd Tayem. Op het programma staan verder Hymn to 

the Fallen uit de film Saving Private Ryan (J. Wiliams) en After the Storm (S. 

Melillo). De muziek wordt ondersteund met indrukwekkende videobeelden. 

Informatie: www.philipsharmonie.nl.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Za 21 ROERMOND  Optreden Nederlandse Veteranendagen Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Za 21 STEIN, BROUWERIJ DE FONTEIN 19.30 UUR Zomerconcert Société St. Martin Fanfare de Stein. 

Za 21 / Zo 22 MEIJEL, D’N BINGER  Peeltoernooi voor slagwerkensembles en blaasorkesten.

Vr 27 BEEGDEN, ’T LEUKE 20.00 UUR Prairie-concert harmonie Crescendo Beegden. 

Za 28 / Zo 29 MEIJEL, D’N BINGER  Peeltoernooi voor slagwerkensembles en blaasorkesten.

Zo 29 PUTH, SITTARDERWEG 14.00 UUR Concert Koninklijke fanfare Sint Caecilia Puth m.m.v. Suzan Seegers en Gé Reinders. 

Zo 29 WEERT, SINT JOSPEHZAAL 12.00 UUR Vriendenconcert. 

Zo 29 VENLO, DE MAASPOORT 10.30 UUR Finale Jonge Solisten 2014 LBM. 

Zo 29 BEEK, CAFÉ AUWT BAEK 11.00 UUR Concertshow Bailar van Majorette en Streetdance Team Explosion Beek. 

J U L I

Za 05 ALTWEERTERHEIDE, KERKPLEIN 19.00 UUR Muziekgala door Harmonie van het Heilig Hart en Copperband Moorland. 

Za 05 SITTARD, JOHANNESKERK 18.00 UUR Concert Blazersensemble Helicon en Clarinet Choir Schinveld m.m.v. soliste Michelle Geerlings. 

Za 05 MAASTRICHT, ZAAL HARMONIE VAN HEER 19.00 UUR Afsluiting schoolproject Mestreechter Jäögd träöt Keuninklek (MJTK). 

Za 05 HEEL, DON BOSCO 19.30 UUR Themaconcert From Boston to Brasil door Harmonie De Vriendenkrans. 

Zo 06 MHEER, PARK KASTEEL MHEER 11.00 UUR Openlucht-vakantieconcert Sint Cecilia Mheer. 

Vr 11 / Za 12 ULESTRATEN, KASTEEL VLIEK 20.00 UUR Concert jeugdorkest en slagwerkgroep Sint Agnes Bunde en Sint Caecilia Geulle m.m.v. Janine    

  Kitzen. 

Zo 13 HEERLEN, CORNELIUSHUIS 14.00 UUR Concert Music in Motion door Lift - Off Percussion & Entertainment.

Za 26 WEERT 20.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

A U G U S T U S

Do 07 - Zo 10 VENLO  Venlo Brass Festival. Workshops met masterclasses en concerten in en rondom Venlo. 

Zo 31 ARCEN, KASTEELTUINEN 14.00 UUR Concert Harmonie-Orkest Noord-Limburg.

S E P T E M B E R

Vr 05 - Zo 07 BEMELEN  100-jarig jubileum harmonie Sint Laurentius Bemelen.  

Zo 07 BEMELEN, SINT ANTONIUSBANK 27 15.00 UUR Mars- en Showwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid West. 
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Orkest Zuid in Spaanse sferen
Het Eindhovense Orkest Zuid zet zondag 15 juni (20.15 uur) het eerste lus-

trum luister bij met een concert in Spaanse sferen in Muziekgebouw Eindho-

ven. Dirigent Jos van de Braak leidt het orkest onder meer door States of Mind 
(T.A. Barberan), Celloconcert (E. Elgar), Il barbiere di Siviglia (G. Rossini) en 

passages uit Don Giovanni en Le Nozze di Figaro (W.A. Mozart). Solisten zijn 

bariton Raoul Steffani en celliste Esther ten Kate, winnares van het Eindhovens 

Scholieren Solistenconcours. Informatie: www.orkestzuid.nl.

Sint Caecilia verrast jubilaris
Piet Krijnen (91) is gehuldigd voor zijn tachtigjarig jubileum bij muziekvereniging 

Sint Caecilia Hoeven. Uit handen van voorzitter Frans Buijs ontving hij een speci-

ale legpenning van de Brabantse Muziekbond. Krijnen speelde vanaf zijn jeugd 

op sopraansax. De laatste twintig jaren is hij niet meer actief als muzikant.  

Concert in hangar 
De hangar van Vliegend Museum Seppe in Bosschenhoofd is zaterdag 28 

juni (20.00 uur) het decor van een concert bij het negentigjarig bestaan van 

muziekvereniging Finis Coronat Opus Bosschenhoofd. Te midden van enkele 

oude vliegtuigen smelt de wereld van muziek en luchtvaart door middel van 

beeld, geluid en licht samen. Muzikale ondersteuning komt van harmonie Sint 

Cecilia Stampersgat, zangeres Alissa van Dongen en een gelegenheidscombo. 

Informatie: www.fcobosschenhoofd.nl. 

WMC met musicalconcert
Het Koninklijk Woensels Muziekcorps (WMC) wil met het project Musical Sing 

Along een breed publiek aanspreken. Tijdens het concert op zaterdag 28 juni 

(20.00 uur) speelt het orkest populaire musicalmelodieën en begeleidt het 

talenten van musicalopleidingen in Eindhoven en Tilburg. Ook studenten en 

leerlingen van stichting Theaterplan doen mee. Als locatie is gekozen voor 

het Wilhelminaplein in Eindhoven, bekend om zijn vele horecagelegenheden. 

Informatie: www.woenselsmuziekcorps.nl.

Harmoniefestival Eindhoven
Zondag 29 juni (15.00 uur) geeft de Koninklijke harmonie Phileutonia Eindho-

ven een concert op de Wim van Doornekiosk in Eindhoven. Het harmonieorkest 

speelt muziek van onder andere Jan Van der Roost en Franz von Suppé. Ook 

worden enkele stukken gespeeld samen met het opleidingsorkest. Phileutonia 

sluit maandag 7 juli het seizoen af met het jaarlijkse tuinconcert in de tuin van 

de oude pastorie aan de Hoogstraat in Eindhoven. 

IJzerenMan-concert 
De Cromvoirtse Fanfare viert zondag 7 september (20.00 uur) haar vijftigjarig 

jubileum met het IJzerenMan-concert. Het orkest presenteert op het ponton 

op de IJzeren Man een muzikale voorstelling met een bijzondere gastzanger 

waarvan de naam op 1 juli bekend wordt gemaakt. Het eerste concert in 2009 

met onder meer Wieneke Remmers, Jamai Loman en Albert Verlinde trok circa 

5000 toeschouwers. Sindsdien is het IJzerenMan-concert een begrip in Vught 

en omstreken.

Regio Orkest opent deuren
Regio Orkest West-Brabant heeft gevorderde muzikanten uit de regio uitgenodigd voor een muzikaal project. In vijf repetities wordt samen met het havenkoor Fortitudo 

een programma ingestudeerd dat tijdens twee concerten ten gehore wordt gebracht. Het repertoire bestaat uit een afwisselend programma waarin lichte muziek de 

boventoon voert. De uitvoeringen zijn zaterdag 28 juni (15.00 uur) bij de Prullenkast in Oudenmolen en zaterdag 5 juli (15.00 uur) op de parade in Willemstad.

J U N I

Za 14 HEESWIJK, DE KERSOUWE  Rockconcert St Willibrord Heeswijk, Fidelis Breda en de Herrie Davidsonband Heeswijk. 

Zo 15 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW 20.15 UUR Concert Orkest Zuid in Spaanse sferen. 

Zo 22 VEGHEL, LACO SPORTCENTRUM  Majorettenwedstrijd BBM. 

Zo 22 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW 14.15 UUR Vredesconcert Philips Harmonie en Kempenkoor. 
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Tuijps Twirl & Showgroep 40 jaar
Majorettevereniging Tuijps Twirl & Showgroep bestaat veertig jaar. Ter gelegenheid hiervan is er op zondag 22 juni een majoretteconcours en muziekfestival in de 

sporthal Opperdam in Volendam. Majorettes kunnen inschrijven als solist, duo, kleine en grote groepen. De drumbands nemen op festivalbasis deel. Ze krijgen geen 

punten maar wel een beoordeling. Informatie: hermanborg@ziggo.nl.

Uit(zwaai)markt in Wognum 
Onder de titel Uit(zwaai)markt luidt fanfare- en slagwerkgroep Ons Genoegen 

Wognum zaterdag 21 juni (20.00 uur) de vakantie in met een pop- en meezing-

festival in café Stam. De lokale artiesten Ruud van Etten en Masha Ursem worden 

door de fanfare (onder leiding van Bert Willemsen) en de slagwerkgroep (geleid 

door John Overboom) begeleid. Bekende pop-, musical- en filmmuziek van onder 

andere Anouk, André Hazes, The Beatles, Freddy Mercury en Ramses Shaffy komt 

voorbij. Verdere medewerking komt van a capellakoor De Moonliners.

Aurora eert Adolphe Sax
Harmonieorkest 

Aurora Koedijk 

speelt tijdens het 

koffieconcert op 

zondag 29 juni 

(10.30 uur) in 

De Rietschoot in 

op het 200ste 

geboortejaar van 

Adolphe Sax. In 

Oblivion (Astor 

Piazolla) en Ba-
ker Street (Gerry Rafferty) vervult de saxofoon de hoofdrol. Verder klinkt onder 

leiding van Simon Boerke Matrimony (Gilbert O’Sullivan) en een funky versie 

van The Fifth (Beethoven) Informatie: www.aurora-koedijk.nl.

Summerbreeze Festival 
Diverse muziekverenigingen uit Heerhugowaard presenteren zich zaterdag 28 juni 

(13.00 uur) tijdens het Summerbreeze Festival op het Coolplein. Drumleerlingen 

van Cool Kunst en Cultuur, fanfare en opleidingsorkest Hou en Trouw, Het Blazersen-

semble en muziekvereniging Kunst na Arbeid brengen een gevarieerd programma.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Za 28 OUDEMOLEN, DE PRULLENKAST 15.00 UUR Concert Regio Orkest West-Brabant.

Za 28 BOSSCHENHOOFD, VLIEGEND MUSEUM  20.00 UUR Jubileumconcert Finis Coronat Opus Bosschenhoofd. 

Za 28 EINDHOVEN, WILHELMINAPLEIN 20.00 UUR Music Sing Along Koninklijk Woensels Muziekcorps (WMC). 

Zo 29 EINDHOVEN, WIM VAN DOORNEKIOSK 14.00 UUR Harmoniefestival Eindhoven. 

Za 28 BERLICUM, D’N DURPSHERD  Drumband solistenconcours. Organisatie: Harmonie TOG Berlicum. 

J U L I

Za 05 WILLEMSTAD, PARADE 15.00 UUR Concert Regio orkest West-Brabant. 

Za 05 WERKENDAM, BEATRIXHAVEN ZUID 20.00 UUR Taptoe Havendag Werkendam met EXEMPEL Empel, Brabants Fietsharmonisch Orkest Eindhoven,    

   Arnhem Band van Scouting Nederland en MacLaren Pipeband Venlo. 

Zo 06 BREDA, DE SCHAREN  Majorettenwedstrijd BBM. 

Ma 07 EINDHOVEN, OUDE PASTORIE  Tuinconcert Koninklijke harmonie Phileutonia. 

Ma 07 BERGEIJK, CAMPING DE PAAL  Concert Echo Der Kempen Bergeijk. 

Do 10 TETERINGEN, DE STEE 19.00 UUR Afsluitend concert Euphonia Teteringen. 

Do 10 ‘S-HERTOGENBOSCH, DE PARADE 12.30 UUR Lunchconcert Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zo 13 WESTERHOVEN, MGR. BIERMANSPLEIN 15.00 UUR Terrasconcert Irene Westerhoven. 

Zo 13 CUIJK, INSPYRIUM 14.00 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Do 17 CUIJK, MAASKADE 19.30 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Vr 18 CUIJK, MAASSTRAAT 11.00 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Zo 20 BOXMEER, WEIJERPARK 19.30 UUR Concert Vierdaagse Orkest. 

Vr 25 GEMERT, BINDERSEIND 20.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

Do 31 OISTERWIJK, TILIANDER 20.00 UUR Galaconcert ZON 2014. Concertserie Verassende Ontmoetingen. 

Do 31 OISTERWIJK 20.00 UUR Galaconcert ZomerOrkest Nederland. 

A U G U S T U S

Zo 31 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW 14.00 UUR Brass on Stage met de Cory Band. 

S E P T E M B E R

Zo 07 VUGHT, IJZEREN MAN 20.00 UUR IJzeren Man-concert Cromvoirtse Fanfare met special guest. 
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Amerikaans gastorkest in de Beurs 
Vrijdag 27 juni (20.15 uur) is in de Beurs van Berlage in Amsterdam een dub-

belconcert van fanfareorkest Sint Caecilia Heemskerk en Cleveland Youth Wind 

Symphony uit Ohio (Verenigde Staten). Dit in 1989 opgerichte orkest bestaat uit 

130 studenten die in Amsterdam hun Europese tournee Journey Along the Rhine 

afronden. Sint Caecilia brengt onder leiding van Ruud Pletting onder meer Legend 
of a Big Friendly Giant (Kevin Houben) met Vincent Verhage als solist op bastuba 

en American Fantasy (Marc van Delft). Het Amerikaanse orkest speelt onder leiding 

van Gary Ciepluch Spring Overture (Johan de Meij) met zang van Levy Pletting, 

First Suite in E flat (Gustav Holst) en delen uit Lord of the Rings (Johan de Meij).

Festival De Noorderspeeltuin
Zondag 14 september vindt in Amsterdam de 32e editie van het drumband- 

en majorette/twirlfestival De Noorderspeeltuin plaats. Deelname is mogelijk 

met of zonder beoordeling. Informatie en aanmelding (uiterlijk 15 juli) via: 

http://festival-de-noorderspeeltuin.nl.

De Boomtoppers 40 jaar
Twirl- en majorettevereniging De Boomtoppers Heerhugowaard organiseert in 

het kader van het veertigjarig bestaan een twirlwedstrijd op zondag 2 november 

(9.30 uur) in De Waardergolf in Heerhugowaard. Inschrijven via www.nbta.nl. De 

Boomtoppers zijn in 1974 opgericht als drum- en majorettevereniging. De club 

telt vijftig leden en neemt met solisten, duo’s en teams deel aan wedstrijden. 

Première bij Wester Harmonie
De Wester Harmonie viert zaterdag 28 juni (20.00 uur) het 110-jarig bestaan 

met een concert in De Opgang in Amsterdam. Onder leiding van Alida Holwerda 

wordt Riet & Biet Suite; the four elements of sugar van Vincent van den Bijlaard 

in première gebracht. De Wester Harmonie is namelijk van oorsprong het 

personeelsorkest van de Wester Suikerfabriek. Bij de multifunctionele suite wordt 

een verhaal verteld over de geschiedenis en de rol van suiker. Het werk kan bij 

(straat)concerten worden gespeeld, maar is ook geschikt voor een muzikale (kin-

der)quiz. Met onder meer Dans van de suikerfee uit De Notenkraker Suite (Peter I. 

Tsjaikovsky, arr. Paul Lavender), Ouverture Nabucco (Verdi) en Künstler Quadrille 
(Johann Strauss Jr., arr. Vincent van den Bijlaard) wordt eveneens ingehaakt op 

de geschiedenis van het orkest. Informatie: www.westerharmonie.nl. 

J U N I

Za 14 ENKHUIZEN, DE NIEUWE DOELEN 20.00 UUR Concert CMV Dindua Enkhuizen. 

Za 14 / Zo 15 AMSTELVEEN, STADSPLEIN 13.00 UUR Concert Marinierskapel der Koninklijke Marine tijdens Japan Festival. 

Zo 15 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE 14.15 UUR Concertserie Blazen in de Beurs met Cecilia Princenhage. 

Di 17 PURMEREND  Concert ‘De mens centraal’ door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Vr 20 ANDIJK, ZAAL CULTURA 20.00 UUR Concert muziekvereniging Excelsior Andijk, Koninklijk Fanfarekorps West-Frisia Twisk en het Noord-   

   Hollands Jeugd Fanfare Orkest. 

Vr 20 DEN HELDER, RIJKSWERF  Omlijsting beëdiging van Koninklijk Instituut voor de Marine door De Marinierskapel der Koninklijke   

   Marine en de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers. 

Za 21 WOGNUM, CAFÉ STAM 20.00 UUR Pop- en meezingfestival fanfare- en slagwerkgroep Ons Genoegen Wognum. 

Zo 22 VOLENDAM, SPORTHAL OPPERDAM  Concours in kader van 40-jarig jubileum Tuijps Twirl & showgroep. 

Vr 27 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE 20.15 UUR Concert fanfareorkest Sint Caecilia Heemskerk en Cleveland Youth Wind Symphony.

Za 28 AMSTERDAM, DE OPGANG 20.00 UUR 110-jarig jubileumconcert Wester Harmonie. 

Za 28 HEERHUGOWAARD, COOLPLEIN 13.00 UUR Summerbreeze Festival Heerhugowaard met Cool, het Blazersensemble, KNA en Hou en Trouw. 

Zo 29 KOEDIJK, DE RIETSCHOOT 10.30 UUR Koffieconcert Aurora Koedijk met de saxofoon in de hoofdrol.

J U L I

Zo 06 DEN HELDER, RIJKSWERF WILLEMSOORD  Concertmiddag Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Steelband van het Korps Mariniers.

A U G U S T U S

Za 23 OOSTZAAN, DE KUNSTGREEP  Eindconcert Zomerorkest Oostzaan 2014.

Zomerorkest Oostzaan 2014
De muziekverenigingen Concordia en Excelsior Oostzaan organiseren tijdens 

de vakantieperiode een zomerorkest. Deelnemers kunnen behalve in een 

harmoniebezetting (onder leiding van Paul van Gils) tevens meespelen in een 

bigband (geleid door Erik Blok). De repetities in het clubgebouw van Concordia 

in Oostzaan starten op dinsdag 22 juli. Het eindconcert is zaterdag 23 augustus 

in theater De Kunstgreep in Oostzaan. Informatie: www.zomerorkest-oostzaan.nl. 

Triple-concert in Andijk
Muziekvereniging Excelsior Andijk onder leiding van Nick Hoogland houdt ter 

afsluiting van het seizoen vrijdag 20 juni (20.00 uur) in zaal Cultura in Andijk 

een triple-concert. Gasten zijn het Koninklijk fanfarekorps West-Frisia Twisk en het 

Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO), beide onder leiding van Lieuwe 

de Jonge. Het NHJFO is een jeugdorkest van 54 jonge muzikanten tussen 12 en 

25 jaar uit de hele provincie Noord-Holland. Informatie: www.excelsior-andijk.nl.

115





PROVINCIE OVERIJSSEL

Sint Jan sluit Moluks project 
Met het jaarlijks zomeravondconcert tegenover de Molukse kerk in Wierden 

sluit harmonie Sint Jan Wierden zaterdag 21 juni (19.30 uur) op uitnodiging 

van de Molukse gemeenschap het verhalenproject #Historie21 af. Overdag 

krijgen de jeugdleden van Sint Jan lessen in Moluks percussie. Sint Jan brengt 

onder leiding van Remco van Viersen Klezmer Classics (Johan de Meij), 

Danzón no. 2 (Arturo Márquez) en Arabesque (Samuel R. Hazo) ten gehore. Als 

afsluiter gaat samen met de Tivagroep van de Molukse gemeenschap de door 

Egbert van Groningen gearrangeerde Massada-hit Arumbai in première. 

Voorjaarsconcert Soli Deo Gloria
De formule van André Rieu vormt de inspiratiebron voor het voorjaarsconcert 

van muziekvereniging Soli Deo Gloria Enschede op zaterdag 21 juni (20.00 

uur) in het Kottenpark College. Samen met twee zusterverenigingen, de 

sopraan Anouk Snelling en zanger Henk Renting brengt een orkest van 120 

muzikanten onder leiding van Gert van Huizen muziek van Robbie Williams en 

werken als The Phantom of The Opera, Con te partiro en Vivo per lei. 

Wilhelmina begeleidt solisten
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug begeleidt zaterdag 21 juni (14.45 

uur) in de Grote Kerk in Enschede haar lid Russ Zokaites in Concerto in one 
movement for trombone and Band (Alexei Lebedev, arr. Jan Bosveld) bij zijn 

eindexamen op trombone. Een week later (19.00 uur) doen klarinettiste Nikki 

Kleijsen en saxofoniste Liane Kuiper in de Hervormde Kerk in Glanerbrug met 

begeleiding van het orkest hun eindexamen. Op het programma staan Intro-
duction, Theme and Variations for Bes Clarinet and Band (Gioacchino Rossini, 

arr. David Glazer) en Saxophoonconcert (Henk Badings).

Jubilarissen bij Wijhese Harmonie 
Johannes Oegema is voor zijn verdiensten voor de amateurmuziek onder-

scheiden met het insigne van de KNMO. Oegema is zestig jaar actief in de 

amateurmuziek, waarvan ruim veertig jaar bij de Wijhese Harmonie. Voor zijn 

verdiensten voor deze vereniging, onder andere als voorzitter, organisator 

en regionaal opleidingscoördinator, werd hij benoemd tot erelid. De Wijhese 

Harmonie huldigde tevens Sander Hulleman en voorzitter Anouk Nijlant met 

hun jubileum.

Ode aan Hengelo
Het heden en verleden van de stad Hengelo wordt beschreven in het werk 

Hangi Lauha (een oude Germaanse naam voor Hengelo) waarmee muziek-

vereniging Concordia Hengelo zaterdag 6 september in het Rabotheater het 

seizoen opent. De muzikale ode aan Hengelo is geschreven door de Henge-

lose componist en musicus Folkert Buis. Het stuk wordt onder leiding van Lute 

Hoekstra uitgevoerd door het harmonieorkest, projectkoor, slagwerkgroep, 

rockband en een theremin. Informatie: www.concordiahengelo.nl.

Nieuwe maître bij Oranje 
Bij de seizoensopening van show- en drumfanfare Oranje IJsselmuiden heeft 

Tom Reker zijn taak als tamboer-maître van Jong Oranje na vier jaar overge-

dragen aan Jorian van ’t Oever. 

Try-outs van SHOT
Het Studenten Harmonie Orkest van de Universiteit Twente (SHOT) maakt deze 

zomer een tiendaagse concertreis naar Valencia. Op het programma staat 

onder meer deelname aan het bekende Certamen Internacional de Bandas 

de Música. Ter voorbereiding op deze reis geeft SHOT twee try-out concerten. 

Vrijdag 20 juni (19.30 uur) samen met Concertvereniging Sempre Crescendo 

Losser in het Openluchttheater Brilmansdennen in Losser en donderdag 3 juli 

in de Audiozaal van de Vrijhof op Universiteit Twente. Op de lessenaars liggen 

onder meer Danza Sinfonica (James Barnes), The Dream of Willy Freeman 

(Francisco Andreu Comos) en het derde deel uit de Pirates of the Caribbean, 
At World’s End. 

Van Dedemfestival
Van Dedemfestival is de titel van een muzikale manifestatie in het centrum 

van Dedemsvaart op zaterdag 21 juni. Deelnemers zijn Harmonie de Bazuin 

Zwolle, Breibergermuzikanten Dalerpeel, De Broederband Kampen, Sint 

Caecilia Geesteren, Brobando Kampen, Harmonie, jeugdorkest en showband 

Jubal Dedemsvaart, majorette/twirl KSW Nijverdal en majorette/twirl Jubal 

Dedemsvaart.
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Debuut van het West Orkest 
Het West Orkest, een onderdeel van het project Muziek in West, geeft zaterdag 21 juni (15.00 uur) zijn debuutconcert in NUtrecht aan de CAB Rondom 90a in Utrecht. 

Het West Orkest bestaat uit kinderen van vijf basisscholen uit de wijk Utrecht West die het afgelopen half jaar muziekles hebben gehad. Harmonieorkest De Bazuin 

zorgt voor de muzikale ondersteuning. Muziek in West is één van de gehonoreerde projecten van het programma Kinderen Maken Muziek van het Oranje Fonds.

Zomer Play-in in Doorn
Hafabra-muzikanten uit het hele land zijn zondag 3 augustus welkom op de 

vierde editie van de Zomer Play-in in Doorn. Overdag wordt onder leiding van 

Leo Simons in zalencentrum Steinheim een gevarieerd programma van lichte 

muziek, onder meer uit de Disneyfilm Planes en nummers van Frank Sinatra en 

Bon Jovi, ingestudeerd. Het afsluitende concert (19.30 uur) is in vakantiepark 

Het Grote Bos. Informatie: www.play-in.info. 

Play-in in Benschop
Zaterdag 21 juni (9.30 uur) houdt muziekvereniging Onderling Genoegen 

Benschop in het Muziekgebouw aan de Koningin Wilhelminastraat 31 een 

play-in. De harmonie studeert onder andere Parade of Sails, The Hunchback 
of the Notre Dame, Free World Fantasy, Soldaat van Oranje en Blurred Lines in. 

De slagwerkers spelen Sir John’s Drumbattle, Swing It!, To the Danceparty en 

Drumbattle. De einduitvoering is om 20.00 uur in het Dorpshuis XXL. Informa-

tie: www.onderling-genoegen.nl.

Taptoe Mijdrecht 2014
Het Raadhuisplein in Mijdrecht is zaterdag 21 juni (14.00 uur) het decor van 

de 29e Taptoe Mijdrecht. Deelnemers zijn drumfanfare Beatrix Dongen, drum- 

en showband Dice Musica ‘83 Ter Aar, Damiate Band Haarlem, show- & mar-

chingband VIOS Mijdrecht, drumfanfare Exempel Empel en de majoretteteams 

VIOS Mijdrecht. De deelnemers presenteren zich vooraf aan het publiek tijdens 

een straatparade vanaf de Windmolen naar het centrum. De taptoe wordt 

afgesloten met het gezamenlijk spelen van een koraal, het signaal Taptoe 

Infanterie en het Wilhelmus. Informatie: e.eov@vios-mijdrecht.nl.

PROVINCIE UTRECHT

J U N I

Za 14 RIJSSEN, DE KOERBELT 20.00 UUR Taptoe Bernhard/Juliana Amersfoort, Beatrix Hilversum, Arnhem Band van Scouting Nederland,    

   MacLaren Pipeband en Wilhelmina. 

Za 14 VROOMSHOOP, DE BOSRAND  KNMO-festival voor drum-, show-, lyra-, malletbands en majorettes. 

Vr 20 LOSSER, BRILMANSDENNEN 19.30 UUR Try-out concert SHOT met Concertvereniging Sempre Crescendo Losser. 

Za 21 ALMELO  9e JOF Jeugdorkestfestival Almelo. 

Za 21 DEDEMSVAART, CENTRUM  Van Dedemfestival met harmonie- fanfare- drumband- en twirloptredens. 

Za 21 ENSCHEDE, KOTTENPARKCOLLEGE 20.00 UUR Voorjaarsconcert Soli Deo Gloria Enschede m.m.v. Anouk Snelling en Henk Renting. 

Za 21 WIERDEN, TEGENOVER MOLUKSE KERK 19.30 UUR Concert Harmonie Sint Jan i.s.m. de Molukse gemeenschap. 

Za 21 ENSCHEDE, GROTE KERK 14.45 UUR Begeleiding eindexamen trombonist Russ Zokaites door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. 

Zo 22 OLST, OLSTERPARK 15.00 UUR Bandshow met show- en marchingband Jubal. 

Wo 25 ALMELO  Concert ‘De mens centraal’ Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Za 28 GLANERBRUG, HERVORMDE KERK 19.00 UUR Begeleiding eindexamens door Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. 

J U L I

Do 03 ENSCHEDE, VRIJHOF  Try-out concert SHOT. 

Di 29 DEDEMSVAART 14.00 UUR Concert ZomerOrkest Nederland. 

A U G U S T U S

Za 30 VOLLENHOVE, DE BENTEN 16.45 UUR Middagshow Vollenhove met Rödemis Husum, Van Limburg Stirum Band Wezep, Kamper Trompet-   

   ter Korps en ADVENDO Sneek. 

Zo 24 GRAMSBERGEN, MFC DE BINDER 20.00 UUR Megaconcert. Organisatie: Crescendo Gramsbergen. 

S E P T E M B E R

Za 06 HENGELO, RABOTHEATER  Muziekvoorstelling Hangi Lauha door muziekvereniging Concordia Hengelo. 
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Solistenconcours in De Lier
De Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM) houdt zaterdag 27 

september een solistenconcours in ’t Centrum in De Lier. Deelname staat 

open voor zowel blazers als slagwerkers. Informatie: Wim van der Wel, tel.: 

0174-514446.

Liefde voor Harmonie On Tour
Als afsluiting van het seizoen verzorgt muziekvereniging Liefde voor 

Harmonie op zaterdag 12 juli op drie plekken in de gemeente Kaag 

en  Braassem een concert: in het park aan de Meerkreuk in Oude Wetering, 

bij het bezinningscentrum De Stal op Kaag Eiland en op het Noordplein 

in Roelofarendsveen. Aan het slotconcert werkt tevens het leerlingenor-

kest mee.

Tripleconcert in Alphen aan den Rijn
Muziekvereniging Crescendo Nieuwveen, fanfare Sint Caecilia Heemskerk en 

koperensemble Brazzled Midden-Nederland musiceren zaterdag 21 juni (19.45 

uur) in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Crescendo speelt onder meer het 

concourswerk A diamond for Parker (Rob Goorhuis). Sint Caecilia vertolkt met 

solist Vincent Verhage op bastuba Legend of a Big Friendly Giant (Kevin Hou-

ben). Koperensemble Brazzled maakt ruim baan voor solistische optredens op 

trompet, trombone en bastrombone. Informatie: info@crescendonieuwveen.nl.

Aspirantenorkest in het nieuw
Het Aspirantenorkest van Harmonie Katwijk heeft op Koningsdag zijn nieuwe 

outfit gepresenteerd. Het nieuwe tenue bestaat uit een zwarte blouse met het 

logo van Harmonie Katwijk in grijs en een fuchsia roze stropdas.

Play-in in Dordrecht
De Drechtstad Muziekvereniging Dordrecht houdt zaterdag 28 juni (12.00 uur) in het verenigingsgebouw aan de Schenkeldijk 8c een play-in. Deelname staat open 

voor muzikanten op alle hafabra-instrumenten vanaf A-niveau. ’s Avonds wordt de play-in afgesloten met een (buiten)concert. Informatie: www.drechtstadmuziek.nl.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

PROVINCIE ZEELAND

J U N I

Do 19 TERNEUZEN, DE VLIEGENDE VAART  Concert Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

J U L I

Wo 16 VLISSINGEN  Opluistering Resquedagen door slagwerkgroep Douane Harmonie Nederland. 

J U N I

Za 14  UTRECHT, THEATER VLEUTERWEIDE  Clinic door Ivan Meylemans met het AdeZi Projectorkest.

Zo 15 UTRECHT, THEATER VLEUTERWEIDE 15.30 UUR Concertreeks AdeZi met Kamerorkest UMA en AdeZi Projectorkest.

Za 21 BENSCHOP, MUZIEKGEBOUW/DORPSHUIS 9.30 UUR  Play-in met om 20.00 uur afsluitend concert. Organisatie: Muziekvereniging Onderling Genoegen    

Benschop. 

Za 21 MIJDRECHT, RAADHUISPLEIN 13.15 UUR Middagtaptoe met VIOS, EXEMPEL en Damiate Band Haarlem. 

Za 21 UTRECHT, NUTRECHT 15.00 UUR Concert Het West Orkest met Harmonie de Bazuin. 

Za 21 OUDEWATER, MARKT 18.30 UUR Veteranenconcert met de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zo 29 ZEIST, SLOTTUINTHEATER 20.15 UUR Zomeravondconcert O.B.K. Zeist. 

J U L I

Di 22 VEENENDAAL, MULDERSLAAN 5 19.30 UUR Zomaar Zomer Avond Concert Scheepjeswolharmonie. 

A U G U S T U S

Zo 03 DOORN, HET GROTE BOS 19.30 UUR Zomer Play-In met afsluitend concert. 

S E P T E M B E R

Za 06 AMERSFOORT, DE HOF 20.00 UUR Taptoe Amersfoort met EXEMPEL Empel, Bernhard Amersfoort, Juliana Amersfoort en DOS Ulrum. 

Zomeravondconcert van OBK Zeist
Zondag 29 juni om 20.15 uur verzorgt het Koninklijk Harmoniegezelschap OBK Zeist een openluchtconcert in het Slottuintheater in Zeist. Onder leiding van Arnold 

Span klinkt een afwisselend programma van licht klassieke werken en populaire muziek. Informatie: www.obk-zeist.nl.
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Kinderconcert in Slikkerveer
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer presenteert zaterdag 21 juni (15.00 

uur) in het Farelcollege het verhaal over Sint Joris en de Draak. Joris was een 

arme schaapsherder die met de mooie dochter van de koning wilde trouwen 

en zo moedig was om de afschuwelijke draak te verslaan. Het verhaal wordt 

verteld door Nico Meijer. In muziekstukken zoals Symphonic Marches, The 
Innocent Condemned en Fleodrodum spelen helden de hoofdrol. 

Flora Band actief
De Flora Band Rijnsburg houdt zaterdag 21 juni een start-in om kinderen 

kennis te laten maken met de Jong Flora Band en een play-in voor iedereen 

die een muziekinstrument bespeelt. Zaterdag 9 augustus neemt de Flora Band 

en Jong Flora Band deel aan de Flowerparade Rijnsburg. ’s Avonds (19.30 

uur) nemen beide bands op het Koomansplein deel aan de jaarlijkse taptoe. 

Informatie: www.floraband.nl.

Jubileum Sempre Crescendo
Zaterdag 5 juli houdt de Koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo Mid-

delharnis-Sommelsdijk in het kader van het 125-jarig jubileum in de showroom 

van garage Knöps aan de Langeweg in Sommelsdijk van 9.00 tot 21.00 uur de 

jubileummuziekmarathon. Gedurende de hele dag zijn er optredens van het op-

leidingsorkest, het fanfareorkest en ensembles, aangevuld met gastoptredens van 

Saxofoonkwartet BLAST, shantykoor Op Volle Kracht en Sir Oliver’s Bigband. 

Donderdagavond 17 juli (20.00 uur) presenteert de jubilerende vereniging 

in de historische vissershaven van Middelharnis het concert Musica Nautica. 

Op een ponton in de haven speelt zowel het opleidings- als het fanfareorkest 

een zomers programma met Latijns-Amerikaans repertoire. Na de pauze speelt 

bigband Enterprise Dordrecht. Informatie: www.sempremiddelharnis.nl. Jong Beatrix’ op Veteranendag 
Mars- en showband Jong Beatrix’ Hilversum luistert zaterdag 28 juni het defilé 

op tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. De tiende editie van de 

Veteranendag - bijgewoond door koning Willem-Alexander - staat in het teken 

van educatie. Onder het motto Back to School bezoeken de veteranen scholen 

om hun ervaringen als militair te vertellen. De deelname van een jeugdkorps 

aan het defilé past bij dit thema. Informatie: www.beatrix.org.

Streetparade in Hoogmade
Dinsdag 8 juli (19.00 uur) presenteren alle muziekverenigingen uit de 

gemeente Kaag en Braassem zich tijdens een streetparade in Hoogmade. 

Deelnemers: DGV Nieuwe Wetering, Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen, 

Mavileo Leimuiden, DHH Hoogmade en Tamarco Leiderdorp. Tijdens de finale 

op dorpsplein De Kom worden gezamenlijk de marsen Over & Out (Randy 

Beck) en High Spirits (Harm Evers) gespeeld.

J U N I

Za 14 KLAASWAAL, PJ MUZIEKCENTRUM 19.30 UUR HaFaBraConcert door harmonievereniging Prinses Juliana Klaaswaal. 

Za 14 HOEK VAN HOLLAND 20.00 UUR Taptoe met METRO, Adest Musica, Marching Band Rotterdam aan Zee, Hadriani en Euroband. 

Za 14 SCHEVENINGEN, 2E BINNENHAVEN 20.00 UUR Vlaggetjesdag met Door Vriendschap Sterk, METRO, Duindorp en Excelsior. 

Vr 20 WESTLAND  Concert ‘De mens centraal’ Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Za 21 NIEUW-LEKKERLAND  Jeugdfestival. Organisatie: Koninklijke Fanfare Apollo Nieuw-Lekkerland. 

Za 21 DELFT, MARKT 14.00 UUR  Jeugdtaptoe Delft met Jong Euroband, Jong Holland, Jeugd Drumfanfare Haaglanden, Jong    

Laurentius, Wilhelmus 2, Excelsior en Jong Excelsior. 

Za 21 HOOGVLIET, PARKEERTERREIN LEEMKUIL 20.00 UUR Taptoe met Cornu Copiae, Da Capo, MacLaren Pipeband, AMIGO en Kunst en Genoegen. 

Za 21 ALPHEN AAN DEN RIJN, ADVENTSKERK 19.45 UUR  Concert muziekvereniging Crescendo Nieuwveen, fanfare Sint Caecilia Heemskerk en koperensem-  

ble Brazzled Midden-Nederland. 

Zo 22 DEN HAAG, HET PLEIN 11.00 UUR Festival Classique concert Westland Saxofoon Orkest m.m.v. Tjaco van Schie. 

Vr 27 MAASDIJK, DE HOEKSTEEN 19.30 UUR Jubileumconcert EMM Maasdijk. 

Za 28 DEN HAAG, BINNENSTAD 13.00 UUR  Nationale Veteranendag 2014 met Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee en Douane Harmo-   

nie Nederland. 
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Za 28 TER AAR, LINDENPLEIN 20.00 UUR Taptoe met Dice Musica 83. 

Za 28 DORDRECHT, VERENIGINGSGEBOUW 13.00 UUR Play-in Drechtstad Muziekvereniging met aansluitend een buitenconcert. 

J U L I

Do 03 ZOETERMEER, MARKT  Concert Marinierskapel Klassiek op het Water. 

Za 05 SOMMELSDIJK, GARAGE KNÖPS 9.00 UUR  Jubileum-Muziekmarathonplaats door Sempre Crescendo. m.m.v. saxofoonkwartet BLAST, shanty-   

koor Op Volle Kracht en Sir Oliver’s Bigband.  

Di 08 HOOGMADE 19.00 UUR  Streetparade Hoogmade met muziekvereniging DHH Hoogmade, DGV Nieuwe Wetering, Liefde    

voor Harmonie Roelofarendsveen en Mavileo Leimuiden. 

Za 12 OUDE WETERING, PARK MEERKREUK  Concert Liefde voor Harmonie On Tour.

Za 12 KAAG, DE STAL  Concert Liefde voor Harmonie On Tour. 

Za 12 ROELOFARENDSVEEN, NOORDPLEIN  Concert Liefde voor Harmonie On Tour. 

Do 17 MIDDELHARNIS, HAVEN 20.00 UUR Concert Musica Nautica Sempre Crescendo m.m.v. bigband Enterprise Dordrecht.

A U G U S T U S

Za 09 RIJNSBURG, BURG. KOOMANSPLEIN 20.00 UUR  Taptoe Rijnsburg met Sint Sebastianus Gendt, Floraband Rijnsburg, Jong Floraband Rijnsburg,    

Drumguards Delft en Con Spirito Joure. 

S E P T E M B E R

Vr 05 - Zo 07 KATWIJK  Jubileumeditie Dutch Bass Trombone Open.

Vr 05 - Zo 07 ROTTERDAM  Opluistering Wereldhavendagen door slagwerkgroep en Stage Band Douane Harmonie Nederland. 
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