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Workshops
Verplichte werken voor
met Ivan
NBK 2016 vastgesteld
De selectiecommissie van het Repertoire Informatie Centrum heeft de verplichte
Meylemans en werken voor de komende Nederlandse Brassband Kampioenschappen vastgesteld.
De kandidaten in de kampioensdivisie zetten hun tanden in The Triumph of Time. De
compositie van Peter Graham is in september tevens het verplichte werk tijdens de
NBE-blazers
De Belgische dirigent Ivan Meylemans
leidt zaterdag 3 september in de kantlijn van het Grachtenfestival aan de
Maas in Thorn workshops moderne orkestscholing met harmonieorkest Sint
Michaël van Thorn als praktijkorkest.
Ook zijn er workshops met blazers
van het Nederlands Blazers Ensemble.
Andre Heuvelman (trompet), Johan
van der Linden (saxofoon) en Brandt
Attema (trombone) delen hun ideeën
over vernieuwende blaasmuziek met
muzikanten uit de amateurwereld.
Informatie: www.grachtenfestivalaandemaas.nl.

Verplichte werken voor
18e WMC Kerkrade bekend

De verplichte werken voor het 18e Wereld Muziek Concours Kerkrade in 2017 zijn
bekend. In de sectie harmonie zijn dat The Unknown Journey van Philip Sparke
(eerste divisie), Summer Dances van Adam Gorb (tweede divisie) en The Land
of Zarathustra van Amir Moolokpoor (derde divisie). Voor de sectie fanfare zijn
A Diamond for Parker van Rob Goorhuis (eerste divisie), Divertimento van Harrie
Janssen (tweede divisie) en een aan Jan Bosveld verstrekte compositieopdracht
(derde divisie) geselecteerd. Als gevolg van een nieuw format gelden voor fanfares
en harmonieorkesten in de concertdivisie geen verplichte werken.
Voor de sectie brassband zijn een compositieopdracht aan Oliver Waespi (championship division), Dances and Arias van Edward Gregson (eerste divisie), Purcell
Variations van Kenneth Downie (tweede divisie) en Introduction and Variations on
Dies Irae van Jan de Haan (vierde divisie) verplicht gesteld. Informatie: www.wmc.nl.

Deadline voor Klankwijzer

Op 30 augustus verschijnt de eerstvolgende Klankwijzer na de zomervakantie. Aankondigingen van activiteiten tussen 2 september en 9 oktober
worden uiterlijk maandag 1 augustus bij de redactie verwacht.
Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare)
activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele
aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak
maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips
uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.
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164e British Open in Birmingham. Verplicht werk in de eerste divisie is Sinfonietta
No. 3 van Etienne Crausaz. De deelnemers in de tweede divisie buigen zich over The
Raid van Oliver Waespi. In de derde divisie klinkt Visions van Dan Price. De bands in
de vierde divisie zetten An English Pastorale van Dean Jones op de lessenaar. De
NBK 2016 zijn op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober in TivoliVredenburg in Utrecht.

Johan de Meij wint Italiaanse
compositiewedstrijd

Johan de Meij heeft met zijn nieuwe werk Echoes of San Marco de dertigste editie
van de internationale compositiewedstrijd in het Italiaanse Corciano gewonnen. De
jury prees de Nederlandse componist om zijn originele schrijfstijl en zijn inventieve
orkestraties. Het was de vierde keer dat De Meij in de prijzen viel in Corciano. Eerder
was hij succesvol met Symphony No. 2 The Big Apple, Casanova en Symphony No.
3 Planet Earth. Echoes of San Marco is een hommage aan de Italiaanse componist
Giovanni Gabrieli (1554-1612). Hij ontwikkelde een techniek waarbij hij dubbele
blazerskoren afwisselend gebruikte waardoor er een stereo-effect ontstond.

Tamboersolisten strijden om titels
Solisten en ensembles van
slagwerkgroepen, trompetterkorpsen, drumfanfares,
drumbands en fluit- en tamboerkorpsen strijden zaterdag
25 juni in D’n Durpsherd in
Berlicum om de landstitels
van de KNMO. De deelnemers
komen uit in zes divisies.
Alle kandidaten hebben zich
eerder dit jaar tijdens regionale
bondswedstrijden voor de
titelstrijd gekwalificeerd. De
uitvoeringen worden beoordeeld door Henk Mennens, Rob
Janssen, Rob Balfoort en Jos
Schroevers.

Dirigent en arrangeur Frans
Scheepers overleden

De Limburgse dirigent, arrangeur en klarinettist Frans Scheepers is op 65-jarige leeftijd overleden. Scheepers was onder meer bekend vanwege zijn arrangementen van
klassieke werken voor harmonieorkesten. Ook leidde hij de harmonieorkesten van
Linne, Boxtel, Geulle, Heel, Schinveld en Wolder-Maastricht naar grote successen.

WMC Blazersbiënnale met topdocenten

In de weekenden van 28 t/m 30
oktober en van 11 t/m 13 november
wordt de tweede WMC Blazersbiënnale
gehouden voor blazersensembles
van amateurs, studenten en jonge
professionals. Docenten zijn Gustavo
Núñez (fagot, Concertgebouworkest), Maarten Dekkers (hobo, WDR
Sinfonieorchester), Ralph Manno
(klarinet, WDR Orchester), Simon Van
Hoecke (trompet, Philharmonique du
Luxembourg) en leden van The Berlin
Philharmonic Brass. De biënnale sluit
op 13 november met een wedstrijd
voor jonge topensembles. WMC wil met de biënnale amateurorkesten bewust maken van de ongekende
mogelijkheden van het ensemblespel. Inschrijving voor alle activiteiten via: www.wmc.nl.

Zeven deelnemers aan free style
marsconcours in Elburg

Zeven korpsen nemen zaterdag 18 juni (11.00 uur) in het Burgemeester Bode Sportpark in Elburg deel aan
een pilot Marching & Music Contest. Het concours kent twee wedstrijdvormen. Naast een reguliere marswedstrijd is er een pilot free style waarbij de deelnemers volledige vrij zijn in de programmakeuze en de uit
te voeren exercitieverrichtingen. De proef is een initiatief van de taakgroep Show, Mars en Percussie van de
Muziekbond Gelderland-Flevoland. De bond wil de deelname aan marsconcoursen zowel voor muzikanten
als voor het publiek aantrekkelijker maken. De deelnemers zijn Wierings Jachthoornkorps Amsterdam, slagwerkgroep Ridderster Ridderkerk, Jong AMDG Kampen, schutterij Sint Sebastianus Zieuwent, OBK Bennekom,
Tamboerkorps Hasselts Fanfare Hasselt en Oranje Minnertsga (foto). Juryleden zijn Ruud Böhmer, Harry van
Bruggen en Jan Schoonhoven.

Tweede European Music
Competition in Luxemburg

De Luxemburgse muziekfederatie Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) houdt op 29 en 30 april 2017 in de Philharmonie Luxembourg de tweede Europese Muziekwedstrijd voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands.
Artistiek leider van deze wedstrijd is dirigent Jan Cober. Verenigingen kunnen zich tot en met 30 november
2016 inschrijven. Informatie: www.ugda.lu.

Sullig
Deze laatste uitgave voor de zomervakantie
grijpen we aan om nog even stoom af te blazen.
Lijdend voorwerp is het nieuwsprogramma Editie
NL op RTL4. Amateurmuziek in beeld brengen als
een volwaardige kunstdiscipline valt Hilversumse
programmamakers altijd zwaar. Dat bleek maar
weer eens op Koningsdag. Met als titel Toeteren
voor de Koning kwam Editie NL (aan de hand
van onvolledige cijfers) met het verhaal dat het
aantal leden van fanfares en harmonieën hard
terugloopt. Het altijd vrolijke presentatieduo Steef
van Stiphout en Sanne Staarink vroeg zich af hoe
dat dan straks met Koningsdag moet.“Want”, zegt
Steef,“de optocht van de plaatselijke fanfare of
harmonie is toch de meest traditionele manier om
Koningsdag te vieren, liefst nog met majorettes”.
“Nou, majorettes… wij hebben Michiel Sampon”, vervolgt Sanne. En daar is-ie: Michiel - kijk
mij eens leuk zijn - Sampon in het uniform van
Harmonie Nunspeet op de redactievloer van Editie
NL.“Zeg, Michiel ben jij ook bij de harmonie?”,
vraagt Sanne met een blik alsof ze pas uit het ei
komt. Oei, oei, we zien de bui al hangen. En jawel
hoor. Even later ziet de kijker hoe Michiel zich als
bekkenspeler voegt bij de harmonie. De camera
zoomt in als hij zijn meest sullige gezicht opzet
terwijl hij met het korps door de straten marcheert.
Voor de kijkcijfers verkopen Editie NL-verslaggevers nog hun eigen moeder.
Als de programmamakers van Editie NL nu
eens twee weken eerder naar Drachten waren
gereisd, hadden ze een heel ander beeld van de
amateurmuziek kunnen schetsen. Tijdens de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen lieten
35 fanfares zien op welk bewonderenswaardig
hoog niveau amateurorkesten in Nederland
muziek maken. En - nog belangrijker - met welke
passie en emotie honderden jongeren, die met
beide benen midden in de wereld van nu staan,
musiceren in verenigingsverband beleven.
Maar dat gaat Editie NL allemaal boven de pet.
Het is veel makkelijker om de amateurmuzieksector in een item van 2 minuten en 37 seconden zo
belachelijk mogelijk op de buis te brengen. Geen
enkel moment hebben de makers de intentie om
een objectief en integer beeld te schetsen. Het is
onnozelheid ten top. Waarom werken verenigingen nog altijd mee aan zo’n toneelspelletje?
Fijne zomermaanden.
Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Voorbeeld

Selmer klarinetdag in De Wijk (Drenthe)

Vrijdag 19 mei was het weer zover. De vierjaarlijkse beoordeling van de Raad van Cultuur voor de
culturele sector in Nederland. Voor mij persoonlijk
een bijzondere dag omdat ik als interim-directeur
van het Orkest van het Oosten reeds wist welke
richting de Raad voor Cultuur zou aangeven voor
de organisatie in Enschede. Toen ik diezelfde
avond vanuit Enschede naar Maastricht reed voor
een interview met L1 had ik tijd genoeg om even
tot rust te komen en de dag aan me voorbij te
laten gaan.
Het blijft een bijzonder fenomeen in de professionele sector: professionals die oordelen over
het werk van collega-professionals en zodoende
tot een oordeel komen of een culturele instelling
weer vier jaar mag doorgaan. Eigenlijk is het een
systeem waarbij culturele instellingen vier jaar
kunnen werken en dan weer moeten hopen dat ze
een positief advies krijgen.

Jacob de Haan leidt première
bij Drents Vakantie Orkest

Vaak zie je in de ingediende plannen een groot
wensdenken van organisaties: er worden gouden
bergen beloofd; meer publiek, meer sponsoring,
nog mooiere muziek. Vaak blijkt achteraf dat de
ambities bijgesteld moeten worden omdat de
harde realiteit afwijkt van de ingediende plannen.
De afgelopen zes maarden ben ik als interim-directeur geconfronteerd met de politieke-bestuurlijke discussie van het Orkest van het Oosten.
Meer en meer ben ik tot inzicht gekomen dat juist
deze professionele orkesten een opdracht hebben
richting de amateursector. Zij moeten dienen als
ambassadeurs voor de amateurmuziek en daar
waar mogelijk ondersteuning bieden aan de
amateurorkesten in de regio. Het is goed te zien
dat daar steeds meer aandacht voor komt.
Ik schrijf deze column aan de vooravond van de
Europese kampioenschappen voor harmonieorkesten in Utrecht. Ik ben ontzettend trots op de
KNMO dat we dit grote evenement mogen organiseren en ik kijk uit naar de dag van morgen. Al
filosoferend tijdens de lange autorit van Enschede
naar Maastricht bedacht ik me dat de Raad voor
Cultuur misschien een aanvullende vorm van
beoordeling kan organiseren: een concours voor
alle professionele orkesten en vooral het publiek
een oordeel laten vellen over de uitvoeringen en
dat niet alleen in handen te leggen van culturele
professionals. Soms kan de professionele sector
een voorbeeld nemen aan de amateursector.
Bart van Meijl
Voorzitter KNMO
E-mail: bart@expatax.nl
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BIN/Selmer houdt zondag 18 september (10.00 uur) in
samenwerking met de Koninklijke muziekvereniging Apollo De
Wijk een klarinetdag in de brede school van De Wijk in Drenthe.
Onder leiding van Lute Hoekstra (bekend als solo-klarinettist en
concertmeester van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
en internationaal solist) komen alle belangrijke facetten van
het klarinetspel (ademhaling, klank, techniek en samenspel)
aan bod. Ook aspecten zoals het voorbereiden van een solo,
podium-/examenvrees, rieten, mondstukken en de keuze van
een set-up worden belicht. De workshop is geschikt voor klarinettisten vanaf muziekschoolniveau B/C of met minstens 4 jaar
speelervaring, op alle klarinetten in alle stemmingen en van
alle merken. Informatie: www.selmer.nl of info@selmer.nl.
Foto: Richard Brocken.

Componist Jacob de Haan studeert deze zomer zijn nieuwste compositie The White Stone in met het Drents Vakantie Orkest. Het werk is geschreven in opdracht van de Musikkapelle uit het Duitse Dossenheim die het werk dit voorjaar in première bracht. De Nederlandse première is op zaterdag 27 augustus in Midden-Drenthe onder leiding van
de componist zelf. Het Drents Vakantie Orkest staat open voor amateurmuzikanten vanaf B-niveau die ook tijdens
het zomerreces willen blijven musiceren. Vorig jaar trok het projectorkest negentig deelnemers van 44 verschillende
muziekverenigingen. Het basisteam van dirigenten bestaat uit Johan Gerkes (Hijken) en Thom Zigterman (Akkrum).
Ook de Belgische componist Bert Appermont is een van de gastdirigenten. Vanaf 13 juli wordt wekelijks gerepeteerd
op de woensdagavond in muziekcentrum Noordenveld in Roden. Informatie: www.betoeterd.nl/dvo2016.

Jong Beatrix verdedigt titel in Hameln

Junior drumcorps Jong Beatrix Hilversum reist in
september opnieuw naar het Duitse Hameln om
tijdens de Open Duitse Kampioenschappen de titel
in de cadet class te verdedigen. Dit keer betreedt
de Hilversumse jeugd het wedstrijdterrein met de
nieuwe show Inside Out, waarin het publiek wordt
meegenomen naar het meest bijzondere deel van
het menselijk lichaam: het hoofd. Met afwisseling
in muziek en kleuren spelen de kinderen in op
verschillende gevoelens en emoties. De German
Open wordt gehouden in het Weserberglandstadion
in Hameln. Informatie: www.jongbeatrix.nl.

35e Orlando Festival met tientallen concerten
Het Orlando Festival & Concours Kerkrade viert in 2016 zijn 35-jarig bestaan met dertien avondconcerten op
diverse locaties in de Euregio en tien middagconcerten op Rolduc in Kerkrade. De zowel in bezetting als in
repertoire sterk gevarieerde en aantrekkelijke programma’s met een keur aan meesterwerken uit de kamermuziekliteratuur worden uitgevoerd door 29 gerenommeerde internationale solisten en kamermusici uit Rusland,
de Verenigde Staten, Polen, België, Canada, Engeland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Gedurende de
eerste drie dagen van het festival vindt het Orlando Concours plaats met drie rondes waarin zeven door de
jury geselecteerde internationale ensembles zich presenteren. Niet alleen de finale in Theater Heerlen, maar
ook alle selectieronden op Rolduc Kerkrade zijn voor publiek toegankelijk. Informatie: www.orlandofestival.nl.

Sectieprijzen te winnen op 36e NBK
Ook dit jaar worden tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK)
sectieprijzen uitgereikt. In de kampioensdivisie strijden de trombones om de
sectieprijs. In de eerste divisie is dat de hoornsectie (inclusief de flugelhoorn), in de
tweede divisie de bassen, in de derde divisie de euphoniums en in de vierde divisie
de cornetgroep.

Nu ook KNMO-insignes
bij 65-jarig jubileum

Op verzoek van diverse bonden verstrekt de KNMO sinds kort ook insignes voor mensen die 65 jaar actief zijn in de amateurmuziekwereld. De onderscheiding bij een
65-jarig jubileum bestaat uit een vergulde speld met twee robijntjes. De KNMO heeft
zowel voor individuele leden als voor verenigingen onderscheidingen beschikbaar.
Voor jubilerende muzikanten bestaat de keuze uit een bronzen speld (10/12,5 jaar),
zilveren speld (25 jaar), vergulde speld (40 jaar), vergulde speld met 1 zirkonia (50
jaar), vergulde speld met 2 zirkonia’s (60 jaar), vergulde speld met 2 robijntjes (65
jaar), vergulde speld met 3 zirkonia’s (70 jaar), bronzen medaille (75 jaar), zilveren
medaille (80 jaar) en vergulde medaille (85 jaar).
Voor jubilerende majorettes gelden andere criteria: bronzen speld (5 jaar), zilveren
speld (10/12,5 jaar), vergulde speld (15/25 jaar).
Voor jubilerende verenigingen zijn medailles beschikbaar: bronzen medaille (50
jaar), zilveren medaille (75 jaar), vergulde medaille (100 jaar). Alle insignes zijn
inclusief een oorkonde. Het aanvragen van onderscheidingen/insignes loopt via de
bond waarbij uw vereniging is aangesloten.

Workshops door profs bij
Limburgs Fanfare Orkest

Het Limburgs Fanfare Orkest
(LFO) zet zaterdag 2 juli tijdens
de themadag The Challenge in
op talentontwikkeling. Overdag
geven professionele Limburgse
musici voor alle fanfare-instrumenten workshops in de ECI
Cultuurfabriek te Roermond.
’s Avonds is er een concert in
TheaterHotel De Oranjerie in
Roermond waarbij Limburgse
talenten soleren met het LFO.
De workshops staan met Jacques Claessens, Hub Nickel, Bart Claessens, Renato
Meli en Richard Dols (foto) onder leiding van Limburgse musici met ervaring in
grote orkesten in binnen- en buitenland. Aan bod komen voornamelijk instrument
gerelateerde onderwerpen. Iedereen kan meedoen, ongeacht muzikaal niveau.
Informatie: www.limburgsfanfareorkest.com.

Erepenning voor Jan Cober

Jan Cober heeft uit handen van gouverneur Theo Bovens de Provinciale Erepenning van Limburg ontvangen. De Thorner musicus kreeg de hoge onderscheiding voor zijn vele verdiensten als dirigent en docent. Bovens wees erop dat
Cober aan de wieg heeft gestaan van vele inhoudelijke vernieuwingen op het
gebied van repertoirekeuze binnen de blaasmuziek, onderwijsmethodieken en
de benadering van studenten. Ondanks zijn grote internationale bekendheid
hield hij de binding met Limburg en de Limburgse amateurmuziekwereld. De
gouverneur noemde Cober “een waar cultureel ambassadeur van Limburg”.
Foto: Diana Scheilen.Diana Scheilen

Inschrijving voor fanfaremuziekkamp geopend

De fanfares DSS (Aarlanderveen), Crescendo (Nieuwveen) en Arti et Religioni (Langeraar) organiseren van 6 tot en met 13 augustus in het Brabantse Someren het
jaarlijkse jeugdmuziekkamp. Doel van de fanfarezomerweek, in 1981 opgezet door
Danny Oosterman, is het samenstellen van een jeugdfanfare die in een week tijd
een compleet concertprogramma instudeert. Ter afsluiting geeft het gelegenheidsorkest met muzikanten in de leeftijd van 11 tot circa 25 jaar drie concerten. Inschrijving staat open voor muzikanten op een fanfare-instrument vanaf aanvangsniveau
A. Dirigent van deze editie is Vincent Verhage. Informatie: www.jeugdmuziekkamp.nl.

Brabantse bond start
tambour-maîtrecursus

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen start in september in samenwerking
met Kunstbalie een nieuwe opleiding voor tambour-maîtres. Vorig jaar namen
twaalf kandidaten onder leiding van Jan Peeters met succes aan deze cursus deel.
Bij voldoende belangstelling gaat komend najaar een nieuwe opleiding van start.
Informatie: a.geleijnse@brabantse-muziekbond.nl.

Nieuwe dirigent of instructeur nodig?

Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Coen Broers, tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.
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Bokken winnen ECWO
in de vorm van hun leven
Een enorm hoog muzikaal niveau, een attractief buitenprogramma, veel media-aandacht, de hele dag livebeelden, een prachtige concertlocatie en een behoorlijke publieke belangstelling. Met de organisatie van de eerste editie van de
European Championship for Wind Orchestras (ECWO) op 21 mei in Utrecht legde
de KNMO een stevig fundament voor een nieuw internationaal topevenement in
de wereld van de amateurblaasmuziek.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Presentatrice Maartje van Weegen is de hele
dag alleen voor de aankondigingen van de acht
kandidaten van haar plaats opgestaan. Vanaf
de eerste noot zit de ankervrouw van de eerste
Europese kampioenschappen voor harmonieorkesten samen met haar man Joop Daalmeijer (voorzitter van de Raad voor Cultuur en

oud-omroepdirecteur en programmamaker)
zichtbaar te genieten van de diverse concerten. “Ik ben diep onder de indruk van wat hier
gepresteerd wordt”, vertelt ze tijdens een van
de changementen. “Het niveau is werkelijk
geweldig. Amateurblaasmuziek wordt nog wel
eens geassocieerd met hoempamuziek. Zelf

Maartje van Weegen presenteerde ECWO 2016.

Eynsford Concert Band uit Groot Brittannië.
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heb ik daar nooit aan meegedaan. We zijn ooit
bij het Wereld Muziek Concours in Kerkrade
geweest. Ook toen heb ik me al verbaasd over de
prestaties van de amateurorkesten. Maar ook de
gedrevenheid waarmee hier door veelal jonge
mensen gespeeld wordt, spreekt me enorm aan.
Ik zag net hoe een van de muzikanten na het op-

De Koninklijke Harmonie van Thorn won de eerste editie van ECWO.

De Danish Concert Band.

Dat het niveau tijdens ECWO 2016 hoog lag,
blijkt ook aan het einde van de dag als Maartje van
Wegen de uitslag bekend mag maken. Maar liefst
zes van de acht deelnemers doorbreken de magische negentig puntengrens. Het internationale
jurypanel bestaande uit Irene Anda (Noorwegen),
Simone Rebello (Groot Brittannië), Jan Van der
Roost (België) en onafhankelijk juryvoorzitter
Jan van den Eijnden zette de Koninklijke Harmonie van Thorn bovenaan het lijstje. Daarmee
gaat meteen ook de gedoodverfde favoriet de

kronieken in als de glorieuze winnaar van de
eerste Europese titelstrijd. In veel prognoses
stonden de Bokken al op poleposition. Appeltje
eitje dus, zult u denken. Maar zo simpel was dat
niet. De verschillen in de top van het klassement
waren miniem. De Bokken moesten alles uit de
kast halen om de hoofdprijs van vijfduizend euro
mee naar het witte stadje te nemen. Volgens een
apetrotse voorzitter Frans Tonnaer speelde zijn
orkest in de vorm van zijn leven. “Ik sla dit succes
hoger aan dan onze overwinningen tijdens het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade en het
Certamen de Musica Cuitat in Valencia”, zegt hij,
terwijl de leden op de tribune het Bokken-lied
inzetten. Die opmerkelijke inschaling is volgens
Tonnaer niet ingegeven door de euforie van
het moment. “Zelf ben ik al vijftig jaar lid bij dit
orkest. Toch durf ik te stellen dat dit de grootste
prestatie uit de geschiedenis van de vereniging

is. Ook muzikanten die alle grote successen
hebben meegemaakt, zijn die mening toegedaan.
Wat klank en balans betreft heeft de Koninklijke
Harmonie van Thorn vandaag beter gespeeld
dan ooit.” Behalve op de hoogste score legden de
Limburgers ook nog beslag op de prijzen voor
de beste uitvoering van het verplicht werk en de
meest originele/uitgebalanceerde programmakeuze. Naast het verplicht werk Cerebral Vortex
van de Noorse componist Øyvind Moe pakte
het orkest uit met het technische bravourestuk
4e Symfonie van David Maslanka en de door
harmonieorkesten zelden geprogrammeerde 2e
Suite uit Daphnis et Chloe van Maurice Ravel. De
uitvoering in de originele setting met medewerking van het Philips Philharmonisch Koor en het
Toonkunstkoor Roermond maakte veel indruk.
Een kleine 200 muzikanten en koorleden op het
podium van TivoliVredenburg zorgden voor een

Muzikant van Jazeps Medins Riga uit Letland.

Dirigent Norbert Nozy.

Zwitserse muzikante van Filharmonica Lugano.

treden met betraande ogen het podium verliet.
Dat geeft aan dat het echt wel wat met hen doet.
We zijn vaak somber over waar het naar toe moet
in deze wereld. Klagen dat jongeren maar wat zitten te gamen en weinig initiatieven tonen. Maar
met wat ik hier vandaag gezien heb, heb ik er alle
vertrouwen in dat het wel goed komt.”
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Maartje van Meegen interviewt componist Øyvind Moe.

Solist Olivier Patey.

Concertband Maasmechelen België.

De Bazuin bij de Stadshuisbrug.
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imposant plaatje. Al meteen na het optreden wist
dirigent Norbert Nozy dat wie die de Thornenaren wilde verslaan van zeer goeden huize moest
komen. “Het orkest heeft alles gedaan wat in zijn
mogelijkheden lag. Een hoog technisch niveau,
een warme klankkleur en virtuositeit bij de solisten. Er is weinig misgegaan. De muzikanten zaten
op het puntje van de stoel en beleefden plezier aan
het optreden.” Vijf uur later krijgt de Belgische
musicus de bevestiging van zijn goede voorgevoel.
“We hebben hier enorm hard voor gewerkt. Het
orkest heeft zich voor 120 procent ingezet. Alleen
als er een tegenstander was geweest die zich voor
130 procent had ingezet, hadden we niet gewonnen vandaag.”

Concertband Maasmechelen (België) legde de
Thornenaren het vuur na aan de schenen. Net
iets meer dan één punt kwam het orkest van dirigent Mark Prils te kort. “Beide orkesten hebben
fantastisch gespeeld”, sprak jurylid Jan Van der
Roost na afloop. Waar Maasmechelen enkele
tienden van punten had laten liggen en Thorn
net dat ietsje meer had gepakt, is volgens Van der
Roost bij zo’n miniem verschil niet exact aan te
geven. “Het zijn kleinigheden die van invloed
zijn op het totale plaatje. Het gaat daarbij echt
om details.”
Concertband Maasmechelen, bestaande uit
(oud-)leerlingen en docenten van de Muziekacademie uit Maasmechelen, sleepte de afgelopen

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

De hoornsectie van Landesblasorchester
Baden-Württemberg Duitsland.

jaren diverse grote successen binnen. Vooraf
werd het orkest als gevaarlijke outsider bestempeld. Volgens dirigent Mark Prils heeft zijn
band die rol waargemaakt. “We hebben het de
gedoodverfde favoriet behoorlijk lastig gemaakt.
Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Met een
tweede plaats in dit internationaal sterk bezette
deelnemersveld hebben we ons goed verkocht.”
Tevredenheid ook bij de Nederlandse dirigent
Björn Bus die met het Landesblasorchester
Baden-Württemberg als vierde eindigde. “We
hebben met een fraaie orkestklank een goede
sfeer weten neer te zetten. Daarmee hebben we
aangetoond dat we op de goede weg zijn om onze
plek in de symfonische blaasmuziek te vinden.
ECWO was voor ons een moment van reflectie op
weg naar WMC 2017. De muzikanten hebben er
alles uitgehaald wat ze in zich hebben.”
Een bijzondere dag ook voor de Noorse componist Øyvind Moe die zijn werk Cerebral Vortex
acht keer voorbij hoorde komen. “Ik heb veel goede en interessante versies van mijn werk gehoord.
Voor mij als componist is het heel bijzonder om te
horen hoe anderen mijn werk interpreteren. Wat
me erg intrigeerde was dat ze juist uit de simpele
dingen zoveel muziek wisten te halen.”

De jury met v.l.n.r. Jan van den Eijnden, Simo-

Blijdschap bij voorzitter Frans Tonnaer (links)

ne Rebello, Irene Anda en Jan Van der Roost.

en dirigent Norbert Nozy van Thorn.

Maar ECWO was meer dan een besloten feestje
voor blaasmuziekfreaks binnen de vier muren
van TivoliVredenburg. Met als titel Let’s kick
some brass! zette medeorganisator Zimihc de
blaasmuziek bij het winkelpubliek bijna letterlijk
in de etalage. Met concerten en optredens op diverse markante locaties in de drukbevolkte oude
binnenstad bruiste Utrecht vanaf het middaguur
van de blaasmuziek. Verschillende Utrechtse
orkesten en ensembles maakten een muzikale
rondvaart per boot over de Oudegracht. Ook bij
het oude stadhuis, park Lepelenburg en in het
centraal station klonk blaasmuziek van diverse
verenigingen. Succesvolle deelnemers aan het
NK-solisten verzorgden optredens op de Rabo
Open Stage in TivoliVredenburg.
Ook aan media-aandacht geen gebrek. De Limburgse provinciale omroep L1 maakte opnames
die de hele dag wereldwijd te zien waren via
livestream. Al vanaf de eerste minuut stemden
honderden kijkers af op www.blaasmuziektv.
nl. Op piekuren keken ruim 500 mensen vanuit
allerlei plekken in de wereld mee. Vanaf het

tweede blok zond L1-radio een rechtstreeks
verslag uit van de titelstrijd met Alex Schillings
en Jan Cober als panelleden.
Met het afsluitende galaconcert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met
Concertgebouworkest-klarinettist Olivier Patey
als solist werd bovendien de verbinding tussen
de professionele wereld en de amateurmuzieksector gelegd.

Uitslag ECWO 2016
1. Koninklijke Harmonie van Thorn (Nederland), 96,25 pt; 2. Concertband Maasmechelen (België), 95,02 pt; 3.
Christiania Blåseensemble Oslo (Noorwegen), 93,3 pt; 4. Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duitsland), 93,15 pt; 5. The Danish Concert Band Rødovre (Denemarken), 92,95 pt; 6. Civica Filarmonica di Lugano
Lugano (Zwitserland), 90,92 pt; 7. Jazeps Medins Riga Music Secondary School’s Symphonic Wind Band Riga
(Letland), 88,88 pt; 8. Eynsford Concert Band Eynsford (Groot-Brittannië), 86,8 pt. Extra prijzen: best solist:
Denenmarken; best sectie: Zwitserland; beste uitvoering verplicht werk: Nederland; meest originele/uitgebalanceerde programmakeuze: Nederland.

ECWO, met deelname van topharmonieorkesten
uit verschillende Europese landen, is zonder meer
een aanwinst voor de internationale muziekkalender. De volgende uitgave in 2018 zou volgens
schema plaats moeten vinden in Malmö in
Zweden. Maar voorzitter Berit Handegard liet in
Utrecht doorschemeren dat dat ook wel eens een
plek in centraal Europa zou kunnen worden. “We
willen absoluut vertegenwoordigers uit Frankrijk
en Spanje aan de start krijgen”, vertelde ze.
ECWO was bovendien de eerste serieuze krachtproef voor de nog jonge KNMO. Die uitdaging
heeft de koepelorganisatie met voorzitter Bart van
Meijl als onvermoeibare gangmaker met glans
doorstaan. Met de wijze waarop de federatie dit
prestigeproject aanpakte, heeft ze een nieuwe
dimensie aan de organisatie van concoursen toegevoegd. Een concertwedstrijd kan zoveel meer
zijn dan een interne strijd om punten en prijzen.
In haar beleidsplan drukt de KNMO haar leden
op het hart om de rolluiken omhoog te trekken en
met het product blaasmuziek de boer op te gaan.
Met de organisatie van ECWO gaf de KNMO zelf
het goede voorbeeld.
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Gerrit Luyting stopt na 87 jaar (!)
Hij is 98 jaar. Speelde bugel, slagwerk en hoorn, trad regelmatig
op als solist en dirigeerde diverse verenigingen. Een oogprobleem
dwong hem te stoppen met spelen. Gerrit Luyting bespeelde gedurende een periode van 87 jaar een instrument. Is de Krommenieër
daarmee Nederlands recordhouder?
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ARJEN GAARENSTROOM

Jubileum, afscheid, benoeming, overlijden.
De redactie van Klankwijzer krijgt regelmatig
berichten over persoonlijke gebeurtenissen in
het leven van muzikanten. Met ruim 150.000
actieve muzikanten in Nederland ontbreekt
helaas de ruimte om aan ieder heuglijk of
droevig feit uitvoerig aandacht te besteden.
Maar waar leg je de grens? Bij Gerrit Luyting
is dat niet zo moeilijk. Niet eerder in het
vijfeneenhalf jarig bestaan van Klankwijzer
ontvingen we een bericht over iemand die 87
jaar in verenigingsverband een instrument
bespeelde. Luyting begon zijn lange loopbaan
op tienjarige leeftijd als bugelspeler bij fanfare

Onderling Genoegen in Krommenie. Ook
leidde hij vele jaren het jeugdorkest. Tijdens
zijn militaire diensttijd was hij actief als tamboer/hoornblazer. Vanaf zijn pensionering
als timmerman speelde hij in het Senioren
Orkest Zaanstreek. Ook dirigeerde hij veertig
jaar lang diverse verenigingen. Vorig jaar
moest Luyting vanwege een oogziekte zijn
instrument na 87 jaar noodgedwongen opbergen. Is Gerrit Luyting daarmee de muzikant
met de meeste dienstjaren op de teller? Of zijn
er in Nederland muzikanten met een nog langere staat van dienst? We zijn benieuwd naar
uw reacties: redactie@klankwijzer.nl.

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

Distributed by www.jtmusic.nl
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Muzikaal statement
tegen verschraling van
cultuur en natuur
Hoe lang duurt het nog voordat de trekvogel uit het Friese landschap is verdwenen? Hoeveel
Friese muziekverenigingen moeten binnen nu en enkele jaren het loodje leggen? Met het project Birds & Brass wil componist Sytze Pruiksma samen met muziekverenigingen en cultuurorganisaties uit Friesland aandacht vragen voor de verschraling van de Friese cultuur en natuur.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: SARIS EN DEN ENGELSMAN

Componist en vogelaar Sytze Pruiksma.
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De inspiratiebron voor het grootschalige project
Birds & Brass vormde een doodzieke Grutto in
het prachtige waddengebied van Mauritanië.
Componist en vogelaar Sytze Pruiksma bezocht
de Banc d’Arguin in 2007 samen met een team
van wetenschappers rond trekvogelecoloog en
Spinoza-prijswinnaar Theunis Piersma om onderzoek te doen naar de stand van de trekvogels.
Het kleine vogeltje had al drie dagen niet meer
gedronken en was ten dode opgeschreven. Op
het moment dat Pruiksma op zekere avond op
een kalimbal (kleine duimpiano) een melodietje
inzette, begon het beestje plotseling te drinken.
Het beeld van de vrouw met het schaaltje water
waaraan het doodzieke vogeltje voorzichtig
nipte, staat nog helder op zijn netvlies. “Het was
echt een kippenvelmoment”, herinnert Pruiksma zich. Het levensreddende melodietje ontwikkelde hij door tot een werk voor symfonieorkest.
Reade Skries staat de komende jaren symbool
voor de bezorgdheid over de verschraling van de
Friese cultuur en natuur.
Sytze Pruiksma wilde ooit bioloog worden. Via
brassband Crescendo Borkem, het Frysk Fanfare
Orkest en brassband Soli Brass Leeuwarden
belandde hij als slagwerker bij het Concertgebouworkest in Amsterdam. Bij het project Birds
& Brass komen zijn beide interessegebieden
samen. “Van allebei zit een beetje in mijn genen.”

Pruiksma ziet de toekomst van zijn twee passies
somber tegemoet. Als we niet met z’n allen
wakker geschud worden, hebben we straks en
geen vogels meer en geen muziekverenigingen,
vreest hij. “Als exportland doen we aan intensieve landbouw. We voeren onze producten uit
over de hele wereld. Maar daarvoor betalen we
wel de tol. De biodiversiteit in Nederland is de
afgelopen jaren met vijftig procent teruggelopen. Daar gaat jaarlijks nog eens twee tot drie
procent van af. We staan daarmee onderaan het
lijstje.” Diezelfde neerwaartse spiraal ziet hij ook
terug in de cultuursector. Hij merkt op dat er nu
al orkesten zijn die hun dirigent niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Of ze over twee jaar
nog bestaan, is nog maar de vraag. “Als dit zo
doorgaat wordt het stil in Nederland”, mijmert
Pruiksma. “Dat is nu al hier en daar in Friesland
het geval. Met Birds & Brass wil ik deze zorgwekkende ontwikkelingen aan de kaak stellen.”
De opzet is dat Birds & Brass de komende jaren
als een estafetteloop door de provincie Friesland
wordt uitgerold. Op initiatief van de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen en
Keunstwurk gaven 250 muzikanten van negen
hafabra-orkesten uit de gemeente Opsterland
in januari van dit jaar in Sporthal Beetsterzwaag
het startsein. Opgesteld in een u-vorm speelden

Beeld van de eerste uitvoering van Birds & Brass.

de orkesten ieder afzonderlijk werken rond de
thema’s landschap en vogels. In het tweede deel
van het concert voerden alle muzikanten als een
gezamenlijk orkest de hafabra-versie van Reade
Skries uit en het klankimprovisatiewerk In C van
de Amerikaanse componist Terry Riley, allebei
minimalistische werken waarbij klankbeleving
centraal staat.
Zaterdag 2 juli krijgt het project een vervolg.
Tijdens een manifestatie in de gemeentetuin
achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag wordt
het stokje doorgegeven aan andere verenigingen en federaties uit Friesland. De opzet is iets
anders dan bij de première. Dit keer zijn veertien
verenigingen met samen ruim 300 muzikanten
van de partij, met een centrale rol voor het Broken Brass Ensemble. Met vlaggetjes worden de
contouren van een circustent gevormd. Broken
Brass neemt in het midden van de piste plaats op
een verhoging. Daaromheen staat het publiek.
Om het effect nog groter te maken staan de 300
muzikanten verdeeld per sectie in de buitenste
ring opgesteld zodat het publiek van alle kanten
een ware geluidssensatie beleeft. Voor deze gelegenheid is de compositie Reade Skries verder
doorontwikkeld. Jeugdorkesten of groepjes
brengen in het begin van de middag op verschillende locaties in het dorp het publiek alvast in
de stemming. Voorafgaande aan de uitvoering
krijgen raadsleden van diverse gemeenten en
andere genodigden uitleg over het project. Het is
immers de bedoeling dat de politiek zich bewust

wordt van het belang van muziekbeoefening
in verenigingsverband. Gedurende het hele
project speelt de jeugd een belangrijke rol. Ook
bij de officiële overdracht geven jongeren uit de
gemeente Opsterland het stokje over aan jeugdige muzikanten uit andere plaatsen. “De eerste
uitvoering heeft al heel wat losgemaakt”, zegt
Pruiksma hoopvol. “Het verhaal spreekt mensen

‘Als dit zo
doorgaat
wordt het stil
in Nederland’
ongelofelijk aan. Op het gebied van educatie zijn
er al allerlei samenwerkingen in gang gezet. Ook
worden blaasorkesten gevraagd om voorlichtings- en informatieavonden over natuurthema’s
op te luisteren. Mensen ontmoeten elkaar. Mooi
om te zien dat het project nu al zoveel energie
vrijmaakt.”
Johannes Terpstra, adviseur muziek bij Keunstwurk, wijst erop dat Birds & Brass meer is dan alleen een mooie concertbelevenis. “We koppelen
er de MuziekRoute aan vast. Daarin omschrijven

we een duurzame meerjarige muziekopleiding.
Een kind kan de MuziekRoute volgen van de
basisschool tot en met het spelen in de muziekvereniging. De ambitie is dat alle kinderen in
Friesland de kans krijgen om muziek te maken.
Dit vanuit kennismaking en ontmoeting op de
scholen tot en met talentontwikkeling in het
eigen korps en in de regio.”
De deelnemende verenigingen aan de manifestatie op 2 juli zijn Euphonia Wijnjewoude, De
Vlecke Gorredijk, Fanfare Oerterp Ureterp,
De Bazuin Ureterp, Lofklank Ureterp, Euterpe
Beetsterzwaag, Bazuin Tijnje, OKK Jonkerslân,
Brassband Opsterland Frieschepalen, Opsterlands Jeugd Orkest, Crescendo De Knipe, Crescendo Drachten, Soli Brass Leeuwarden, De Nije
Bazûn Britsum. Vrijdag 15 juli voeren dezelfde
deelnemers hetzelfde scenario uit als openingsact van het festival Welcome to the VILLAGE in
recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden.
Birds & Brass is de opmaat naar een nog veel
omvangrijker muziekspektakel dat onder de
vleugels van Kening fan ‘e Greide in 2018 - het jaar
waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad
van Europa is - als locatievoorstelling plaatsvindt.
Samen met Johannes Terpstra van Keunstwurk is
een route uitgestippeld die in 2018 moet leiden
tot een megaconcert met muziek, dans en video.
De verwachting is dat dan zo’n tweeduizend muzikanten het publiek tijdens een openluchtvoorstelling letterlijk zullen omringen en overweldigen
met klanklandschappen.
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iktoon zet spots op
kunst in dagelijks leven
Vijftien partners in de kunst- en cultuursector - waaronder de KNMO - hebben de handen ineen
geslagen om meer aandacht te vragen voor amateurkunst in Nederland. Een maand lang
laten ze zien hoeveel, hoe divers en hoe kleurrijk kunst in Nederland is. Op meer dan duizend
locaties in ruim 150 gemeenten zijn voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten,
openbare repetities en open dagen bij culturele instellingen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: IKTOON

De afgelopen jaren lieten talloze individuele
kunstenaars, verenigingen en organisaties in heel
Nederland hun passie voor kunst zien tijdens de
Week van de Amateurkunst (WAK). Vanaf dit
jaar wordt de succesvolle campagne verbreed
naar de hele maand juni. Onder de slogan iktoon
- kunst van iedereen tonen duizenden mensen
die in hun vrije tijd actief aan kunst doen wat ze
in huis hebben. Met uitvoeringen, workshops,
lezingen, demonstraties en tentoonstellingen
op de meest uiteenlopende locaties. “Mensen
zien kunst vaak als iets elitairs en denken aan
een museum of theatervoorstelling”, legt Ocker
van Munster, directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) uit. “Maar als je aangeeft dat het ook om
popmuziek, mode of het koor van de buurvrouw
gaat, realiseren ze zich dat kunst en cultuur een
grotere rol in hun leven speelt.” Ruim veertig

procent van de Nederlandse bevolking van zes
jaar en ouder doet in de vrije tijd actief iets aan
kunst. Van Munster: “Kunst is dus dichterbij dan
we denken. Tijdens de iktoon-maand gaat Nederland met zijn eigen ogen zien dat we dagelijks
in aanraking komen met kunst en cultuur.”
Sluitstuk van de campagnemaand is het makersfestival Bombarie in de Jaarbeurs in Utrecht.
Vanaf donderdag 23 juni kunnen bezoekers vier
dagen lang kunst tonen met eigen optredens en
tentoonstellingen en kunst maken tijdens masterclasses, workshops en demonstraties. Voor
muzikanten, artistieke leiding en bestuurders
van amateurmuziekverenigingen wordt zaterdag
25 juni een speciaal programma op touw gezet.
De Jaarbeurs wordt omgetoverd tot een heus
blazerswalhalla met een groot aanbod voor de
beginnende en de geoefende blaasmuzikant.
Met onder meer masterclasses waarin verschil-

lende instrumenten centraal staan onder leiding
van bekende muzikanten en workshops met
onderwerpen zoals arrangeren voor gevorderden, subsidiemogelijkheden voor een compositieopdracht, programmeren van concerten,
crowdfunding, fondsenwerving, pr en publiciteit, zelfverzekerd presenteren en omgaan met
podiumangst. Tijdens het programmaonderdeel
De Uitdaging dagen de leden van New Cool
Collective alle muzikanten van Nederland uit
om met elkaar het grootste blazersorkest van
het land op de been te brengen. Bandlid Willem
Friede bewerkt speciaal voor deze gelegenheid
twee composities waarin alle blaasinstrumenten
uit harmonie, fanfare, brassband en bigband een
rol krijgen.
Informatie en opgave voor deelname: iktoon.nl
en www.festivalbombarie.nl.
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ONSK: win-winsituatie
voor slagwerkwereld
De Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) staan al na drie
edities stevig op de kaart. Twintig slagwerkensembles verschenen in Nunspeet aan
de start. Concordia Middelstum, Prins Bernhard Apeldoorn en Excelsior Oostendorp
mochten de prijzen in ontvangt nemen. Maar met drie spiksplinternieuwe composities op de plank spint de hele slagwerksector garen bij dit verfrissende initiatief.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN * FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Slimme jongens, die pioniers van de ONSK. Met
de organisatie van een open titelstrijd voor slagwerkensembles willen ze niet alleen een nieuwe
wedstrijdvorm introduceren. Doel is ook om een
bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het
repertorium. Daarvoor hebben ze een uitgekiende
formule bedacht. Componisten worden uitgenodigd om speciaal voor de ONSK een verplicht
werk te schrijven. Ze krijgen er echter geen cent
voor betaald. Hun honorarium halen ze uit de
verkoop van de partituur aan de deelnemers. Na
de ONSK zijn de stukken gewoon voor iedereen
te koop. Van ieder verkocht exemplaar ontvangt
de schrijver zijn gebruikelijke vergoeding. Daar
moeten ze het mee doen. Voordeel voor de
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componist is dat zijn compositie door de ONSK
extra aandacht krijgt en dus wellicht ook goed
verkoopt. Een mooi staaltje van cultureel ondernemerschap. De hele slagwerkwereld vaart er wel
bij. Door deze slimme aanpak liggen er al enkele
leuke nieuwe werken op de plank. Vooral voor
de lagere afdelingen is dat geen overbodige luxe.
Daar liggen de composities niet voor het oprapen.
Door de ONSK is het repertoire voor dit niveau in
korte tijd bijgevuld met een aantal mooie stukken.
Geschikt voor breed uiteenlopende bezettingen
van gestemd en ongestemd slagwerk.
Zonder de ONSK zou de slagwerkwereld
hoogstwaarschijnlijk verstoken zijn gebleven

van Frozen Planet. Dat zou eeuwig zonde zijn geweest. Het verplicht werk in de topklasse van de
hand van de Belgische componist Sam Gevers
is tijdens deze derde editie in theater Veluvine
in Nunspeet trending topic. De muzikale schets
van het besneeuwde, desolate en grillige landschap van Siberië trekt voorbij als een film. De
uitbeelding van het poollicht door de toepassing
van singing glasses (met de vingertop wrijven
over de rand van deels met water gevulde glazen)
spreekt tot de verbeelding. Het is bepaald geen
straf om dit juweeltje zes keer achter elkaar te
mogen beluisteren. Ook het creatieve brein
achter al dat fraais beleeft een bijzondere avond.
“Het is een superdroom voor elke componist om
dit mee te maken!”, reageert Sam Gevers op de
verschillende versies van zijn artistieke creatie.
Het is een werk dat blijft hangen. Tijdens de
changementen neuriën zowel muzikanten als
publiek de melodie die halverwege het stuk door
de slagwerkers in koorformatie wordt gezongen.
Tekenend is ook dat muzikanten direct na de uitvoering dolenthousiast de zaal in hollen om hun
achterban opgewonden te vertellen hoe ze genoten hebben van het optreden. Muziek die muzikanten raakt in hun beleving. Is dat niet waar het
allemaal om gaat? Gevers: “De BBC-reeks over
Antarctica was voor mij de inspiratiebron voor
dit werk. Ik wilde een stuk schrijven dat tot de
verbeelding spreekt. Wel heel toegankelijk, echter zonder banaal te worden. Ik heb geprobeerd
er telkens onvoorspelbare wendingen in aan te

zingen te krijgen. Gevers: “Het heeft veel meer
commotie opgeleverd dan ik zelf gedacht had.
Al die slagwerkers hebben toch ook een stem,
dus waarom zouden we die niet gebruiken?
Mijn opzet was om het geheel hiermee filmisch
te laten klinken. Dat is volgens mij gelukt. Alle
ensembles hebben het zanggedeelte trouwens
erg goed uitgevoerd.”
De opzet van de wedstrijd, waarbij alle deelnemers binnen hun klasse hetzelfde verplicht werk
spelen, spreekt de componist erg aan. Vooral de
verschillende interpretaties die de deelnemers
aan het stuk meegeven, maken deze concoursvorm volgens hem extra interessant. “Ik ben
enorm verrast door de positieve vibe en gemoedelijke sfeer die hier hangt. Er wordt gemusiceerd
op onwaarschijnlijk hoog niveau. Opvallend is de
gedrevenheid van alle betrokkenen en de samenhorigheid onder de vele slagwerkers.” Gevers kan
ermee leven dat componisten voor het schrijven
van een verplicht werk niet direct een honora-

brengen. Deze compositie sluit aan bij mijn werk
als musicalcomponist.”
De jonge Belgische componist is enthousiast
over de kwaliteit van de verschillende versies van
zijn werk. “Ik heb werkelijk zes fenomenale uitvoeringen gehoord. Je merkt dat elk ensemble er
erg hard aan gewerkt heeft en dat alle dirigenten

‘Het is leuk om
een wedstrijd
eens anders
te benaderen’
hun uiterste best hebben gedaan om het beste
uit hun ensembles naar boven te halen. Het is
erg boeiend om te ontdekken hoe elke dirigent
een andere interpretatie geeft aan mijn werk.
Elk ensemble heeft wel één passage uit het stuk
als beste gespeeld, waardoor de beslissing voor
de jury erg moeilijk moet zijn geweest. Al ben ik
ervan overtuigd dat er een verdiende winnaar uit
de bus is gekomen.” De koorpassage halverwege
versterkt het beeldende karakter van het stuk.
Het heeft hier en daar echter heel wat overredingskracht gekost om de slagwerkers aan het
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rium ontvangen. “Het is voor een middelgrote
organisatie als de ONSK niet vanzelfsprekend
om al die componisten een vergoeding te betalen.
Voor jonge componisten zoals ik is het in elk geval
een opportuniteit om hieraan mee te werken. Het
levert uiteindelijk een win-win situatie op voor
alle betrokken partijen.”
De opzet van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) en de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen (ONFK) heeft
model gestaan voor de ONSK. Er wordt alleen

een verplicht werk uitgevoerd, dat voor alle
deelnemers binnen een divisie hetzelfde is. De
materiaalwagen kan thuisblijven. Alle kandidaten
maken gebruik van hetzelfde instrumentarium.
Om beïnvloeding van visuele factoren uit te sluiten, wordt blind gejureerd. Het driemansjuryteam
neemt plaats in een gesloten box. De volgorde
van optreden wordt door loting bepaald. In de
brassband- en fanfarewereld in Noord-Nederland
is deze formule al jaren een doorslaand succes.
Inmiddels is de vonk ook overgewaaid op de slagwerkwereld. Twintig kandidaten verdeeld over die

‘Het is een superdroom 		
voor elke componist 			
om dit mee te maken!’
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klassen komen in de Veluvine aan de start. Peter
Vulperhorst en de medewerkers van de firma Majestic hebben op het podium weer een imposant
arsenaal aan slagwerkinstrumenten uitgestald.
Twee Glockenspielen, een set buisklokken, twee
vibrafoons, drie xylofoons, negen marimba’s,
een set van vier pauken en drie bassdrums (32,
36 en 40 inch). Spiksplinternieuw. Zo uit de
verpakking. Een instrumentarium waar aardig wat

deelnemende ensembles alleen maar van kunnen
dromen. In de pauzes tussen de diverse afdelingen betreden de muzikanten het podium om het
instrumentarium alvast te bekijken. Kijken mag,
maar bespelen niet. “We willen alle schijn van
bevoordeling voorkomen”, licht ONSK-voorzitter
Wibrand van Norel de maatregel toe. Daardoor
lijkt het alsof de muzikanten door een museum
met instrumenten lopen. Ze mogen alleen even
passen, meten en voelen. Want spelen op een
vreemd instrument voelt alsof je ineens op een
andere fiets springt. Dan wil je van te voren toch
graag even weten hoe dat aanvoelt. Karin Pouw
van Excelsior Cothen merkt dat de buisklokken
op diverse punten afwijken van de set waar ze bij
de vereniging op speelt. “Deze is hoger, breder en
het pedaal beweegt wat zwaarder”, merkt ze op.
Karin heeft er echter geen moeite mee. “Iedereen
heeft hetzelfde probleem. Ik zie het dus niet als
een voor- of nadeel.” Jeffrey Schol van Soli Deo
Gloria Uithuizermeeden constateert dat het pedaal van de xylofoon lichter staat afgesteld dan het
verenigingsexemplaar. “Ik kan er wel mee leven”,
zegt hij. “Het is een onderdeel van de competitie.”
Soli Deo Gloria Alblasserdam is voor de eerste
keer van de partij op de ONSK. Het wedstrijdconcept spreek dirigent Theo Vet aan. “Allemaal
hetzelfde materiaal en hetzelfde stuk. Geen

visuele beïnvloeding. Een eerlijkere vergelijkingsmogelijkheid bestaat niet. Het doet een
beetje denken aan The Voice of Holland.” Vet ziet
de ONSK als mooie aanvulling op de bestaande
concoursen. “Het is goed voor de ontwikkeling
van de groep. De muzikanten krijgen de kans
om op mooie nieuwe spullen een vernieuwend
stuk te spelen. Ook voor het publiek is het leuk.
Het verbaast me dat zo’n verplicht werk toch nog
zoveel verschillende versies oplevert. Voor een
betere voorbereiding zou alleen de tijdspanne
tussen de Nederlandse podiumkampioenschappen en de ONSK wat langer mogen zijn.”
Bij Excelsior Cothen hebben ze niets aan het
toeval overgelaten. Om de muzikanten te laten
wennen aan het spelen op vreemde instrumenten heeft het ensemble een try-out gehouden op
het instrumentarium van Juliana Doornspijk.
“Mensen zijn toch gewend aan een bepaalde
klank. Door op een ander instrumentarium te
oefenen, schrikken ze niet van een ander geluid”,
legt dirigent Marcus Wiebenga uit. Ook Excelsior doet voor het eerst mee. “Het is leuk om een
wedstrijd eens anders te benaderen. Interpretatie is hier nog belangrijker dan op een normaal
concours. De een-op-een vergelijking maakt het
extra spannend. Leuk zijn ook de reacties van

de muzikanten. Ze gaan direct vergelijken als ze
een ander ensemble gehoord hebben. Zo van:
‘zij deden die passage sneller of langzamer’ of ‘ik
vond onze manier van spelen mooier.’ Daarbij
zijn ze vooral gefocust op hun eigen partij. Dat
maakt het wel allemaal extra interessant.”
Jos Schroevers maakt voor het eerst deel uit van
het juryteam. Het is tegelijkertijd zijn vuurdoop
als geblindeerd jurylid. Een vreemde gewaarwording, merkt hij op. Volgens Schroevers komen bij een geblindeerde beoordeling aspecten
zoals klank, muzikaliteit en samenspel meer
naar voren. Kandidaten die een muzikaal verhaal
weten te vertellen vallen daardoor meteen op.
Toch moet hij er erg aan wennen. “Slagwerk is in
beginsel visueel gericht. Soms hoor je de energie
die van een uitvoering afstraalt. Op zo’n moment
zou je willen zien hoe dat er op het podium
uitziet. Ook als er dingen misgaan, wil je graag
zien of die door de aanwijzingen vanaf de bok
komen of dat het aan het orkest ligt. Maar dat
gaat dus niet.”

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.

21

BLAASMUZIEK JUBILEUM

Victoria: 125 jaar
kweekvijver van talent
Frits Damrow, voormalig trompettist van het Concertgebouworkest, en Hans Nickel,
solotubaïst van het WDR Sinfonieorchester Köln, speelden er hun eerste noten.
Fanfare Victoria uit Rimburg is al 125 jaar een kweekvijver van muzikaal talent.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING VICTORIA

Bij veel Victorianen staan de diverse concertreizen naar het buitenland nog op het netvlies. Tijdens deze avontuurlijke tochten viel er altijd wel
wat te beleven. Zoals de memorabele uitvoering
in de vermaarde Dom van Keulen tijdens een
trip naar Duitsland. De dienstdoende priester
liet niet zomaar iedereen toe in zijn godshuis om
te musiceren. Hij wilde zich er met eigen oren
van vergewissen dat de muzikale bijdrage kwalitatief en artistiek verantwoord was. En dus liet
hij het hele orkest opdraven om voor te spelen.
Victoria doorstond de proeve van bekwaamheid
met verve. De zielenherder toonde zich zelfs
verbaasd over het gebrachte muzikale peil.
Met plezier muziek maken is het motto waarmee
fanfare Victoria uit het Limburgse Rimburg al
125 jaar opereert. Wellicht zelfs nog wat langer.
De eerste tekenen van leven stammen echter
uit 1891. In dat jaar schonk freule Johanna von
Weckbecker een verenigingsvaandel.
Opmerkelijk is het relatief grote aantal beroepsmusici dat de kleine fanfare in de loop van
de jaren heeft voortgebracht. Behalve Frits Damrow en de gebroeders Hans en Hub Nickel lukte
het nog een aantal leden om van hun hobby hun
beroep te maken. Dankzij het opleidende werk
van oud-dirigent Guus Erkens waren muzikanten van fanfare Victoria jarenlang gevreesde
tegenstanders op de Limburgse solistenconcoursen. “Doordat Rimburg helaas geen lagere
school meer heeft, is het moeilijk om nieuwe
jeugdleden aan te trekken”, vertelt bestuurslid Frans Schurer. “Gelukkig is er een goede
samenwerking met omliggende verenigingen
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uit de Landgraafse kernen. Door het gevarieerde muzikale programma, voor jong en oud,
klassiek en modern, hopen we nieuwe leden aan
te trekken. Ook vanuit de Duitse buurgemeente
Ubach Palenberg is daardoor al een aantal leden
aangeschoven.”
Het huidige fanfareorkest telt veertig leden. Het
jeugdorkest De Victoriaantjes, samengesteld uit
leerlingen van harmonie Sint Caecilia Nieuwenhagen en fanfare Victoria Rimburg bestaat
uit vijftien muzikanten. Daarnaast treedt het
Victoria koperkwintet op bij allerlei gelegenheden. Schurer: “De vereniging staat voor samen
muziek maken in een vriendschappelijke sfeer.
Het bijwonen van activiteiten in het dorp is hierbij vanzelfsprekend. De toekomstvisie is hierop

gestoeld waarbij wij ons er terdege van bewust
zijn dat samenwerking onontbeerlijk is.”
Het 125-jarig bestaan wordt gevierd met diverse
activiteiten verdeeld over het hele jaar. Vorige
maand vond een drielandenconcert plaats met
optredens van de jubilerende vereniging en
orkesten uit België en Duitsland. In het tweede
weekend van juli wordt het grote jubileumfeest
gehouden met op vrijdag 8 juli een receptie en
huldiging van jubilarissen in gemeenschapshuis
D’r Eck, op zaterdag 9 juli een feestavond met
het orkest Wir sind Spitze en op zondag 10 juli
een streetparade door Rimburg met deelname
van alle elf Landgraafse verenigingen. Vrijdag
25 november verzorgt de Het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht een relatieconcert.

ZA 24/9/16
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Adams Muziekcentrale Aziëstraat 17-19 Ittervoort

Op zaterdag 24
september 2016 speelt
de wereldberoemde
WDR Big Band bij
Adams Muziekcentrale
o.l.v. de 89-jarige Jazzlegende Jimmy Heath.

www.adams-music.com

ALGEMEEN EVENEMENT

Educatief doel houdt
Peeltoernooi al 50 jaar
springlevend
Het Peeltoernooi voor blaasorkesten en slagwerkensembles in Noord-Limburg
en Oost-Brabant beleeft deze maand zijn vijftigste editie. De visie van ‘Meister’
Martin Rongen, die het toernooi in 1967 opzette en vervolgens 19 jaar het voorzitterschap vervulde, is nog steeds één van de belangrijkste kenmerken van het
toernooi: de jurybeoordeling moet vooral een educatief doel nastreven en is er
niet op gericht om een winnaar aan te wijzen. Een formule die dit stuk cultureel
erfgoed nog altijd springlevend houdt. Kleindochter Cécile Rongen kijkt met
muzikanten en bestuurders naar het door haar opa gestichte muziektoernooi.
TEKST: CÉCILE RONGEN • FOTO’S: ARCHIEF PEELTOURNOOI/EDDY KOOPAL/FV MEDIA PRODUCTIES

In vijftig jaar is veel veranderd. De routebeschrijving in het programmaboekje is via de
TomTom alweer vervangen door Google Maps
op je IPhone. Concertzalen hebben tegenwoordig douches en een drankje haal je niet meer
met consumptiebonnen in een feesttent maar
pin je aan de bar van de concertzaal. Ondanks
al deze maatschappelijke veranderingen is het
succes van het Peeltoernooi de afgelopen vijftig
jaar ongeëvenaard gebleven. Voor de vijftigste
aflevering hebben zich inmiddels 35 orkesten
aangemeld. Het toernooi is al lang geen regiotreffen meer binnen de oude grenzen van het
Peelgebied. De deelnemers komen nu uit alle
windstreken. Voorzitter Louis Vroemen: “Het
Peeltoernooi behoort tot het cultureel erfgoed
van de blaasmuziek in Noord-Limburg en heeft
een vaste plek op de concertagenda van veel
verenigingen en dirigenten. Je kunt het beschouwen als een ijkmoment aan het einde van het
seizoen. Enerzijds als voorbereiding voor een
concertwedstrijd in het najaar, anderzijds als
doelstelling om ieder jaar weer een piekmoment
te hebben. Want repeteren en oefenen doe je per
slot van rekening niet voor niets.”
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Wat Vroemen ‘het kindje’ van het Peeltoernooi
noemt, is het jurypraatje na afloop van elk optreden. De landelijke organisatie volgt nu met het
zogenaamde festivaloptreden tijdens de concertwedstrijden dit idee. Hans van de Munckhof en
Marion Schreurs-Heijnen, beiden muzikant en
bestuurslid van muziekvereniging Sint Caecilia
America kunnen dat beamen. “Het Peeltoernooi
is een begrip geworden in de wijde omgeving
en wij als muziekvereniging Sint Caecilia zijn
er natuurlijk trots op dat de wortels in ons dorp
liggen. We zijn blij dat er een podium is waar we
onze muzikale kwaliteiten jaarlijks kunnen en
mogen laten horen en we hechten veel waarde
aan het juryverslag.”
Wat in de afgelopen vijftig jaar wel is veranderd,
is het uitblijven van strenge winters. Tot diepe
teleurstelling van Jan Ewals van harmonie De
Herleving uit Vierlingsbeek. Al was het alleen
maar vanwege de memorabele teksten die in
de jaarverslagen aan de weersomstandigheden
gewijd werden. Ewals: “Mijn gedachten gaan
onmiddellijk ook weer terug naar de legendari-

sche jaarvergaderingen van de stichting, midden
in de ouderwets strenge winters. Bezoekers
moesten vaak de elementen trotseren om
America, waar de vergaderingen plaatsvonden,
te bereiken. Voor echte weerliefhebbers was dat
natuurlijk snoepen. En de toenmalige secretaris van de stichting was zo’n liefhebber. Zijn
verslagen begonnen dan ook steevast met een
beschrijving van de weersomstandigheden.” Het
verslag van de jaarvergadering op 18 december
1983 spreekt wat dat betreft boekdelen. Ewals
citeert: “Het was bar en bar slecht weer. De ijsregen geselde de voorruiten van de auto’s die toch
al moeite hadden zich een weg te banen over de
besneeuwde wegen. Tien centimeter dik lag de
sneeuw en daar dan nog een laagje ijs overheen.
Vooral de vertegenwoordigers uit het oosten van
Noord-Brabant hadden het zwaar. Zij moesten
ook nog eens het over de weg kruiende ijs van de
Maas zien te ontwijken.”
Ook voor het slagwerkensemble van harmonie
Sint Joseph Grubbenvorst, dit jaar weer een
van de deelnemers, is het Peeltoernooi door de
jaren heen een aantrekkelijk podium gebleven.

Jeugdfestival Stiens.

Zaterdag 2 juli
‘Meister’ Martin Rongen.

Jeugdfestival Stiens
Zaterdag 2 juli houdt muziekvereniging Takostu Stiens onder auspiciën van de Organisatie van Muziekvereni-

Gilbert Niessen: “Het Peeltoernooi was voor ons
vroeger met name een goede graadmeter in de
voorbereiding op een concours. Je kreeg meestal
een beoordeling door een jurylid dat ook op
het concours jureerde. Voor de dirigent was het
daarna zaak alle tips en tricks toe te passen richting concours. Tegenwoordig is het Peeltoernooi
op een vaste locatie. Vroeger was het ieder jaar
ergens anders. Met de vele slagwerkinstrumenten werd dat logistiek gezien een steeds grotere
uitdaging. Soms moesten we met de grote instru-

Zaterdag 18 juni

Twiske Jeugd
Festival Oostzaan
Veertien jeugd- en opstaporkesten hebben
ingeschreven voor de elfde editie van het Twiske
Jeugd Festival op zaterdag 18 juni (11.00 uur) in

gingen in Fryslân voor de vijfde keer het Jeugdfestival Stiens. Het kunstgrasveld voor het Stienser clubgebouw
is het decor van show- en/of marswedstrijden in de jeugd-, basis- en kidsklasse. Het festival is vooral bedoeld
om jeugdige muzikanten wedstrijdervaring te laten opdoen en om andere korpsen aan het werk te zien. De
voorlopige lijst met deelnemers: Op Maat Berlikum; EVC Enschede; Sint Sebastianus Gendt; Jong Hosanna
Harlingen; Jong Pasveer Leeuwarden; Jeugdkorps Crescendo Opende; Jong Noordenveld; Jeugdband Takostu
Stiens; Kidskorps Takostu Stiens; Sternse Slotlanders Franeker; Vijos Bussum en Dindua Oldekerk. Informatie:
www.takostu.nl.

menten via een andere ingang naar binnen of
een marimba eerst demonteren om naar binnen
te komen. Tegenwoordig is het in D’n Binger in
Meijel. Daar weten we ondertussen de weg en
is dit geen probleem meer. Het Peeltoernooi
is anno 2016 voor ons nog steeds een goede
graadmeter om te zien of we ons niveau hebben
behouden. Hierbij is het traditionele praatje met
de jury voor de dirigent erg belangrijk. Het Peeltoernooi staat bij ons steeds hoog op de agenda
omdat het een mooi concert is in een mooie zaal,
waar je echt naar toe kunt werken.”

het clubgebouw van muziekvereniging Excelsior in
Oostzaan. De orkesten treden op in de categorieën
entertainment en muzikaliteit. Ze worden beoordeeld door Ivo Kouwenhoven. De deelnemers zijn:
JEM! De Eendracht Den Ilp; DSS Aarlanderveen;
Excelsior Oostzaan; Ons Genoegen Wijdenes; Dr.
Nuijens Hoogkarspel; KleinKunst Kunst Na Arbeid
Purmerend; leerlingenorkest Soli Deo Gloria
Zaandam; Zaandijks Fanfare Corps; Crescendo
Oostzaan; MusicFun Heilooër Harmonie Caecilia;
Soli Starters Soli Deo Gloria Zaandam; Concordia Oostzaan; Amicitia Landsmeer en ZOO! Sint
Caecilia Zwaag.

Voor de jubileumeditie is een compositieopdracht gegeven aan Loes Reiling uit Sterksel. Ze
is dirigente bij de fanfare van Maashees. Haar
roots liggen in de slagwerkwereld. De fanfare van
America, de vereniging van wijlen ‘Meister’ Rongen, en een samengesteld slagwerkorkest uit de
gemeente Peel en Maas verzorgen zondagavond
26 juni de première. Vroemen: “De compositie
beschrijft een reis door het landschap van de
Peel. Het stuk begint met reismuziek, die doet
denken aan een mars. Vervolgens is het water
van de kanalen te horen, als de reiziger stuit
op een van de vele afwateringskanalen. Het

verleden van de Peel is te horen in een mysterieus
middendeel, waarin de mythes en sagen over dit
gebied verklankt zijn. Ook de turfstekers uit het
verleden komen aan bod. Ten slotte breekt de
reiziger in het laatste deel uit deze droombeelden
van het verleden, en ziet hij de Peel zoals deze nu
is. Naast een reis door het Peelgebied beschrijft
dit stuk ook een reis door het verleden van het
Peeltoernooi. Het eerste gedeelte, de reismuziek,
is gebaseerd op de blaasmuziek uit de beginperiode van het Peeltoernooi, van 1967 tot 1978.
Vervolgens is een al wat modernere stijl te horen,
een gevolg van de nieuwe componisten die zich
in de jaren 1978-1985 begonnen te roeren. In het
tweede deel is het modernisme, dat tussen 1986
en 1993 hoogtij vierde, duidelijk te horen. In het
laatste deel is ten slotte de invloed van de lichte
muziek onmiskenbaar. De compositie krijgt
een feestelijk slot, bedoeld als opmaat naar de
toekomst van het Peeltoernooi.”

De jubileumcompositie Een reis door de tijd en
de Peel is na afloop van het toernooi verkrijgbaar.
Informatie: www.peeltoernooi.nl.
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Zaterdag 18, zondag 19, zaterdag 25 en zondag 26 juni

Fanfare Concordia Ittervoort doet mee aan het Peeltoernooi.

Peeltoernooi Meijel
Slagwerkgroepen: zaterdag 18 juni, 13.00 uur: Sint Paulus Roggel; Sint Joseph
Grubbenvorst; Sint Jozef Someren-Heide; Jong Nederland Asten; Excelsior
Zeilberg-Deurne; Sint Cecilia Milheeze.

Zaterdag 25 juni

Blaasorkesten: zondag 19 juni, 14.00 uur: Excelsior Oploo; Philharmonie

Zomerfestival Doezum

Maasniel; Sint Willibrordus Neerkant; Wilhelmina Nederasselt; Sint Lucia

Het wordt zaterdag 25 juni druk tijdens het zevende Zomerfestival van CMV

Neeritter; Kunstliefde Vermag Alles Oss; Harmonie Kaatsheuvel; Somerens Lust

Beatrix Doezum. Achttien fanfares, brassbands en harmonieën betreden vanaf

Someren; Concordia Meterik.

9.15 uur in kerkgebouw De Haven in drie divisies het podium. Het seizoen afslui-

Slagwerkgroepen: zaterdag 25 juni, 12.40 uur: Concordia Panningen; Ons

ten met een muzikale uitdaging in een gezellige setting is het uitgangspunt van

Genoegen Oirlo; Concordia Meterik.

het muzikale treffen. Het programma dient te bestaan uit een groot werk uit het

Blaasorkesten: zaterdag 25 juni, 17.00 uur: Sint Paulus Maria-Hoop; Sint Huber-

repertorium, een koraal, een mars, een solistisch werk en minimaal één licht

tus Hegelsom; Euterpe Venray; Concordia Ittervoort; Monte Corona Kronenberg

concertwerk. Rob Goorhuis en Durk Lautenbach beoordelen de optredens. De

& Evertsoord.

voorlopige deelnemerslijst: Beatrix B Doezum; Jeduthun Opeinde; De Lutje Ba-

Blaasorkesten: zondag 26 juni, 10.00 uur: Helpt Elkander Afferden; Sint Walburga

zuin Lutjegast; Orpheus Eenrum; Excelsior Driesum-Wouterswoude; Wilhelmina

Amby-Maastricht; Sint Caecilia-DES Ammerzoden en Hedel; Sint Willibrordus

Kollum; Ere Zij God Damwoude; Gronings Fanfare Orkest; De Bazuin A Lutjegast;

Stramproy; Vriendenkring Overloon; Vriendenkring Montfort; Sempre Avanti

Jehova Nissi Stedum; Heideblomke Harkema; Looft den Heer Garyp; Nij Libben

Tegelen; Echo der Kempen Bergeijk; Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch; Sint

Witmarsum; Nil Sine Labore Boerakker; Concordia Wjelryp; Crescendo Drachten;

Caecilia America.

Cresendo Voorthuizen; Beatrix Doezum.

Kaderplt Zaterdag 25 juni

Jeugdorkestenfestival
Leeuwarden
Het Jeugdorkestenfestival Leeuwarden biedt jeugdorkesten uit heel Nederland al
sinds 1968 een laagdrempelig podium in een ontspannen en prettige sfeer. Er
wordt niet in divisies gespeeld en ook aan de bezetting worden geen harde eisen
gesteld. De volgende orkesten (voorlopig) komen zaterdag 25 juni in ROC Friese
Poort in Leeuwarden in actie: Hosannah Leeuwarden; Hosannah B-korps Leeuwarden; Koperkabaal Blauwhuis; Lyts Begjin Ried; De Bazuin Tzummarum; Advendo
Franeker; On the Move Sneek; De Bazuin Triemen-Westergeest; Brassband Almere;
Brassband Wirdum; Harmonie Weidum; Euphonia C Wolvega, Euphonia Wijnjewoude; De Toeterbearen Menaam. Informatie: www.jeugdorkestenfestival.nl.

Rob Goorhuis (links) en Durk Lautenbach jureren in Doezum.
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SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT

Slaap kindje
slaap wetenschappelijk
verklankt
Wetenschapper Tim Leufkens, componist Vincent Cox en dirigent Frank Marx ontwikkelen samen al vijftien jaar innovatieve
slagwerkproducties rond een wetenschappelijk thema. Zondag
19 juni brengt het slagwerkensemble van de Philharmonie uit
Sittard een nieuw werk van het creatieve collectief in première.
In het klankstuk Somnophonography staat de slaap centraal.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Dat ons brein tijdens de nachtrust allesbehalve op
apegapen ligt, is bekend. Ook in nachtelijke uren
is er in onze bovenkamer een en al bedrijvigheid
waarneembaar. Zoveel zelfs dat je er een compositie van bijna een half uur aan kunt ontlenen. Het
werk Somnophonography schept een muzikaal
beeld van wat er zich ’s nachts in onze hersenpan
allemaal afspeelt. Het werk belicht de verschillende fases van de slaap. Wetenschapper Tim Leufkens geeft uitleg: “De diverse slaapstadia worden
aan de hand van de frequentie van hersengolven
bepaald. Dat gegeven hebben we als uitgangspunt
voor deze compositie genomen. Verder zijn er in
de slaapstadia specifieke verschijnselen te zien in
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de hersengolven. Denk hierbij aan oogbewegingen, de zogeheten Rapid Eye Movement, tijdens
de REM-slaap of korte elektrische uitspattinkjes,
Sleep Spindles genaamd, tijdens slaapstadium 2.
Ook die hebben we verklankt.”
Net als bij de vorige gezamenlijke projecten is
Leufkens ook de bedenker van het concept voor
Somnophonography. De titel is ontleend aan
samenvoeging van de begrippen slaap (somno),
geluid (phono) en graphy (beeldende weergave).
Vrij vertaal: De verklanking van de grafische weergaven van slaap. Leufkens is als onderzoeker bij
Philips Research betrokken bij de ontwikkeling

van technologische innovaties op het gebied van
(mentale) gezondheid en welbevinden. “Slaap
is een zeer actueel thema dat aandacht verdient.
Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat we steeds
minder slapen en dat we onze slaap verstoren
met allerlei elektronica. Er worden verbanden
gelegd tussen de huidige toename van het aantal
mensen met zwaarlijvigheid en slaaptekort. Voor
veel mentale ziektes is een verstoorde slaap vaak
één van de mogelijk onderliggende oorzaken.
Het wordt weer eens tijd dat we slaap als iets
positief gaan zien en niet als het vervelende
onderdeel van ons leven waarin we niet productief kunnen zijn.”

De slagwerkgroep van de Philharmonie uit
Sittard repeteert onder leiding van Frank Marx
voor Somnophonography.

Na Scene Analysis (over het groeperen en organiseren van fysieke prikkels van de zintuigen),
Phrenology (de karakterisering van hersendelen),
L’Uomo (de verschillende kanten van de mens) en
Demenz (over de ziekte dementie) is Somnophonography het vijfde gezamenlijke project van het
artistieke trio. Het drietal werkt bij al deze producties samen op basis van een rolverdeling waarbij
Leufkens de bedenker is van het concept, Cox de
componist en Marx de artistiek leider/producent
en dirigent. Door een brug te slaan tussen muziek
en uitvoerig bestudeerde wetenschappelijke thema’s heeft deze formule inmiddels een reeks van
indrukwekkende en niet-alledaagse composities

opgeleverd. Daarbij worden muzikale experimenten en samenwerking met andere culturen
niet uit de weg gegaan. Het drietal heeft zijn
samenwerking sinds kort geformaliseerd onder
de naam Verklanking. “Vincent, Frank en ik zijn
ervan overtuigd dat we met onze producties het
publiek kunnen vermaken en tegelijkertijd kennis
over een wetenschappelijk of klinisch onderwerp
kunnen bijbrengen.”
De door Leufkens aangereikte themabeschrijving is door Vincent Cox omgezet in een
bijna dertig minuten durende compositie.
Om hiervoor de juiste sfeer te creëren heeft de

componist de hele trukendoos opengegooid.
De normale en gangbare slagwerkinstrumenten
blijven grotendeels onberoerd aan de kant staan.
Er wordt gebruik gemaakt van onder andere
gestemde aluminium buisjes, plastic- en aluminiumfolie, oude zinken (bad)kuipen, een in
kwarttoon gestemd klokkenspel en samples met
lage hertz-frequenties. De zogeheten Slow Eye
Movements worden verklankt door glissandi
op pauken, het bespelen van het percussie-instrument flexatone met een strijkstok en het
aanslaan van glazen in een bak water. De voor de
slaapfase 2 kenmerkende Sleep Spindles worden
verklankt door zacht te krassen op metaal. Het
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De meest vreemde
‘instrumenten’ komen
voorbij.

K-complex, een langzame hersengolf die ervoor
zorgt dat externe prikkels niet meer door de
hersenen worden verwerkt, wordt verbeeld aan
de hand van crescendi en diminuendi op de pauken en basmarimba. Een donker, harmonisch
gedeelte vormt de Slow Wave Sleep (zeer diepe
slaap) waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van
marimba’s. Het abrupte einde laat de luisteraar
wakker schrikken uit een droom. De verschillende stadia van de slaap worden visueel verbeeld

gevolgd, waardoor de partituur uiteindelijk vrij
abstract is geworden. Het is geen compositie
geworden waarin veel slaapliedjes of melodieën
voorkomen. Al komt Slaap kindje slaap er in
verkapte vorm wel in voor.”
Een compositie gebaseerd op een dergelijk
wetenschappelijk thema heeft volgens dirigent
Frank Marx voor zowel publiek als muzikanten
muzikaal veel meer te bieden dan het gangbare
repertoire. “Het is
meer begrijpen wat
je aan het spelen
bent, de juiste klank
weergeven en de juiste
sfeer treffen. Je kunt
je wel voorstellen dat
dit voor de gemiddelde slagwerker een
hele opgave is. Het
zijn geen standaard
composities. We willen de toehoorders iets
meegeven.” Dirigent en muzikanten kunnen hun
artistieke en creatieve ei er volledig in kwijt. Het
geeft de uitvoerenden veel meer voldoening.

‘Het wordt weer eens
tijd dat we slaap als
iets positief gaan zien’
in een schilderij van de kunstenaar Jan Ruigt.
Cox: “We hebben getracht een sfeer te creëren
die goed bij het thema past. Ik heb vrij letterlijk
de wetenschappelijke beschrijving van Tim

Marx: “Het niet meer conformeren aan regels.
Het geeft zowel mij als dirigent als de muzikanten zeer veel vrijheid. Muzikaal kunnen we al
onze projecten uitvoeren op de wijze die we
voor ogen hebben. Voorgaande composities die
op deze basis tot stand zijn gekomen, hebben
aangetoond dat zowel de muzikanten als de toehoorders geëmotioneerd zijn na een uitvoering.
Voor mij persoonlijk is dit in muzikaal opzicht
de puurste vorm van creativiteit.”

De première van Somnophonography door de
slagwerkgroep van Philharmonie uit Sittard vindt
plaats op zondag 19 juni om 20.00 uur in het
Mariapark te Sittard. De slagwerkgroep van harmonie Sint Michaël van Thorn voert zondag 10 juli in
de Abdijkerk in Thorn het werk Demenz uit. Meer
informatie over de werkwijze en de producties
van het muzikaal-wetenschappelijk samenwerkingsverband tussen wetenschapper Tim Leufkens,
componist Vincent Cox en dirigent Frank Marx:
www.verklanking.nl.

31

BLAASMUZIEK REPORTAGE

Muzikale Girokoorts
bij Crescendo Arnhem
Bekende Italiaanse klanken in de binnenstad van Arnhem. Harmonieorkest Crescendo
Elden-Arnhem vrolijkt de derde etappe van de Giro d’Italia op. Terwijl de wielrenners zich suf
trappen tijdens de 189 kilometer lange route Nijmegen-Arnhem, speelt het orkest langs de
kant herkenbare Italiaanse muziek, speciaal voor deze unieke gelegenheid ingestudeerd.
Van een heuse Fietsmedley, Tarantella tot de Cervo a Primavera.
TEKST EN FOTO’S: FEIKE KLOMP

Crescendo Elden-Arnhem is er in het najaar van
2015 als de kippen bij om muzikaal aan te haken
bij de komst van de Giro d’Italia naar Arnhem.
Angelique Bosman, namens de concertcommissie: “Toen ons ter ore kwam dat de Giro in
Nederland zou starten, zijn we acuut bij elkaar
gaan zitten. We spraken af dat we direct zouden
gaan starten met het instuderen van speciale Ita-
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liaanse muziek. Vervolgens zochten we proactief
contact met de organisatie van de Giro d’Italia
en legden uit dat we al een Italiaans programma
op de lessenaar hadden staan. Dat werkte. Zo is
ons unieke optreden tijdens deze derde etappe
ontstaan.”
Het orkest heeft voor het publiek langs de route
een verrassend programma in petto. Daar weet

de sinds maart van dit jaar aangetreden dirigent
Sander Waamelink alles van. “Ik was niet vanaf
het begin betrokken bij de muziekkeuze maar
sprong als het ware op de rijdende Girokaravaan
en ging met het orkest aan de slag.” Hij vertelt
over een aantal stukken die tijdens de etappe
worden gespeeld. “Uitgangspunt is dat we naast
bekende melodieën waarin de fiets een rol

speelt, Italiaanse muziek door de eeuwen heen
wilden laten horen.” Zo bestaat De Fietsmedley
uit een aantal bekende stukken met een knipoog
naar de fiets: Van Bicycle Race van Queen, de
traditional La Bicyclette, de Eenzame Fietser van
Boudewijn de Groot, Op Fietse van Skik tot de
Bagagedrager van Gers Pardoel. Of L’Orfeo: Toccata van Monteverdi. “Een echte intrada, die een
start aanduidt”, legt Sander uit. “Om iedereen te
laten merken dat er wat aan staat te komen.” Een
ander opvallend werk is L’impresario in Angustie
van Domenico Cimarosa. Een vrolijk vlot stuk,
met veel opera-ingrediënten, dat al luisterend
ook een heus Italiaans sfeertje uitstraalt. Dat zal
vooral de Italiaanse renners in de karavaan vleugels geven. Hoewel… het is even later de Duitser
Marcel Kittel die de etappe naar zich toe trekt.
Nog meer bekende Italiaanse melodieën: Verdi’s
Triumphs van Wil van der Beek. Dirigent Waamelink: “Een echte meezinger voor het publiek: La
Donna E Mobile zoals Luciano Pavarotti het stuk
zo treffend kon zingen.” Of de meedeiner Funiculi
Funicula. Sommigen zullen er een melodie uit
de tv-serie ’t Schaep met de 5 Pooten in herkennen. Een Italiaanse dans, Tarantella, is een van
de andere toepasselijke stukken. “Deze laatste
twee werken zijn bewerkingen van de beroemde
Amerikaanse componist Alfred Reed. Dat maakt
ze zeer zeker de moeite waard om te spelen.” Servo
a Primavera, ook wel bekend als Ik leef niet meer
voor jou van Marco Borsato, passeert de revue. En
natuurlijk De Giro Gelderland Mars. Muziekbond

Gelderland Flevoland (MBGF) kwam op het idee
om een speciale mars te laten maken. De Nijmeegse componist Jan Bosveld maakte vervolgens de
muzikale verbinding tussen het Italiaanse en het
Gelderse Volkslied. “Er is ook een fragment van
de finishtune van de Tour de France in verwerkt”,
merkt Sander op. “Het is voor een harmonieorkest
goed om zich ook eens van een andere kant te laten
zien. Voor veel mensen heeft een harmonieorkest
toch een wat stoffig imago. We hebben kunnen
laten zien en horen dat harmoniemuziek helemaal
niet saai hoeft te zijn. Voor elke situatie is wel goed
materiaal te vinden.”
Al met al zorgt het orkest, speciaal voor dit
optreden gekleed in het roze, voor een passende sfeer langs het parcours in Arnhem. Na het
optreden van het grote orkest zorgt De Klapband,
de feestband van muziekvereniging Crescendo
Elden-Arnhem, nog voor het vrolijke slotakkoord.
Toke Goseling blikt namens de pr-commissie
terug op de middag: ”Het ‘roze’ optreden heeft
ons 55-koppige orkest veel gebracht. Voor de
muzikanten was het een unieke gelegenheid om
aan zo’n project mee te kunnen doen. Ook voor
het publiek dat en passant kennis maakte met ons
orkest en de herkenbare Italiaanse klanken. Als
Arnhemse muziekvereniging is het fantastisch om
onderdeel te zijn van zo’n groots evenement. Sport
en cultuur kwamen op deze zomerse dag op een
prachtige manier samen. Ontzettend gaaf dat we
hier als orkest een bijdrage aan konden leveren.

Mensen die normaal wellicht niet zo snel een
concert van ons zouden bezoeken, hebben kennis
met ons kunnen maken en ik hoop dat de renners
door onze Italiaanse muziek ook een tandje harder
zijn gaan fietsen.”
Angelique Bosman licht na de middag in Arnhem toe hoe Crescendo Elden-Arnhem in het
algemeen aankijkt tegen optredens en projecten.
“We zijn van mening dat het orkest het beste voor
de dag komt als het zich proactief aansluit bij
een bestaand evenement. Het Circusproject in
de Arnhemse Eusebiuskerk met als gastartieste
Simone Kleinsma is daar een sprekend voorbeeld
van. Of onze bijdrage aan de Arnhemse Sportverkiezing waar we een tip van de sluier oplichtten van
onze muziek tijdens de Giro-etappe.” Natuurlijk,
de muzikanten spelen vooral om er plezier aan te
beleven, maar zonder publiek is dat een moeizame missie. Angelique: “Een optreden moet
vooral voor het publiek leuk zijn. Een beleving.
We z oeken voortdurend naar de mix tussen kwaliteit en plezier.”
Om de ‘roze week’ geheel in stijl af te sluiten gaf het
muziekgezelschap een week later nog een concert
met een Italiaans tintje. In park Westerveld in Elden
speelden zowel het leerlingenorkest, de harmonie
als feestband De Klapband de tijdens de etappe al
uitgevoerde stukken en andere melodieën.
Informatie: www.crescendo-elden-arnhem.nl
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Muziekles en basisonderwijs
hand-in-hand onder één dak
Fanfare Constantia uit Menaam verzorgt met een eigen muziekdocent de muzieklessen voor de
leerlingen van openbare basisschool De Cingel. In ruil daarvoor biedt de school de fanfare huisvesting
voor de muzieklessen aan zowel de basisschoolleerlingen als aan de leerlingen van de fanfare. Een
mooi voorbeeld van hoe muziek- en basisonderwijs in elkaar kunnen opgaan.
FOTO: HENRI VISSER

Sinds de start van het schooljaar 2015-2016 werken
fanfare Constantia en basisschool De Cingel nauw
samen bij de muziekopleiding van kinderen op de
basisschool. Net als veel scholen was ook De Cingel
op zoek naar een invulling voor enkele leegstaande
lokalen. Fanfare Constantia op haar beurt wilde graag
haar muziekopleiding dichter bij de kinderen brengen.
Samenwerking lag voor de hand. Met steun van diverse
fondsen werden twee leegstaande klaslokalen omgetoverd tot een functioneel muzieklokaal voor muziekonderwijs aan zowel kinderen van de basisschool als aan

leerlingen van Constantia. Vorige maand verrichtte wethouder Arend Dijkstra van Onderwijs en Cultuur de
opening met optredens van de verschillende groepen.
Muziekdocent Johan Postma van Constantia verzorgt
voor de kinderen van De Cingel lessen algemene en
instrumentale muzikale vorming en blaasklaslessen. Kinderen in de groepen 5/6 vormen een heus
orkest met bugels, trompetten, baritons en drums. Zij
kunnen ook na schooltijd in een blazersklas spelen.
Informatie: www.constantia.frl.
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Nederlandse
blaasmuziek gaat
Europa door
Wie de komende maanden op vakantie gaat in het buitenland moet er niet van
opkijken als hij plotseling Nederlandse blaasmuziek hoort. Diverse blaasorkesten
met voornamelijk jeugdige muzikanten grijpen de zomervakantie aan voor een
concertreis zowel in binnen- als buitenland.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING ORKESTEN

NJFO naar Tsjechië
Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO)
maakt van 10 tot en met 17 juli een concertreis
naar Tsjechië. Wie nog mee wil, kan zaterdag
18 juni meedoen aan de auditieronde in Hilversum. Het orkest kan nog enkele ambitieuze
en gemotiveerde muzikanten in de leeftijd van

Het NJFO gaat naar Tjechië
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15 tot 25 jaar gebruiken. Het NJFO is opnieuw
uitgenodigd om te spelen tijdens de WASBE
Conference. Daar mag het orkest best wel trots
op zijn. WASBE is een wereldwijde organisatie
voor alles wat met blaasmuziek te maken heeft
(dirigenten, componisten, orkesten, etc.). Twee
jaar geleden was het NJFO ook al te gast tijdens

de WASBE Conference in Hongarije. Dit jaar
wordt het internationale congres gehouden in en
rondom Praag, een stad met prachtige gebouwen
en concertzalen. De fanfare treedt onder meer op
in het Tsjechische Muziekmuseum en in de Smetanazaal in het Representatiehuis, de thuisbasis
van het Praags Symfonieorkest. Verder geeft het

NJFO concerten in Podebrady en West Bohemia.
Tijdens deze tournee reist Perry Hoogendijk mee
als solist. Hij is de solotubaïst van het Koninklijk
Concertgebouworkest en docent op het Conservatorium van Amsterdam. Met begeleiding van
het NJFO brengt hij Concertino? for Bass Tuba
and Fanfare Band van Rob Goorhuis in première.
Het LFO speelt verder Wand of Youth van Edward
Elgar, Marinarella van Julius Fučík en Ride van
Kevin Houben. Met Hymn to the fallen van John
Williams brengt het orkest een ode aan de slachtoffers van de Herculesramp, twintig jaar geleden.
Het NJFO is één van de grote jeugdorkesten in
Nederland. Het orkest bestaat uit getalenteerde
en enthousiaste jonge muzikanten en staat sinds
1989 onder leiding van Danny Oosterman. Informatie: www.njfo.nl.

Ad Hoc naar Zuid-Frankrijk
Le Tour de France is de titel van de 29e tournee
van Vakantieorkest Ad Hoc. Het gelegenheidsgezelschap maakt van 28 juli tot en met 7 augustus
een concertreis naar Bandol in Zuid-Frankrijk.
Tien dagen concerteren op prachtige, pittoreske
locaties in combinatie met een vakantie vol zon,
zee en muzikale gezelligheid. Ad Hoc wordt
ieder jaar opnieuw samengesteld. Deelname
staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar met
minimaal een C-diploma. Doel is om de Nederlandse blaasmuziekcultuur te promoten in het
buitenland. Het orkest bestaat uit zeventig jonge
muzikanten uit heel Nederland, die in zes intensieve repetitiedagen door professionele repetitoren worden klaargestoomd voor de tournee. Ad
Hoc staat voor het tweede jaar onder leiding van
dirigent Robert van Enschot. Op het programma staan onder meer Damnation de Faust van
Hector Berlioz, Ride van Samuel Robert Hazo,

Ad Hoc bezoekt Zuid-Frankrijk

Slava! van Leonard Bernstein, Whispering
Winds van Maxime Aulio en Nitro van Frank
Ticheli. In Oodles of Noodles van Jimmy Dorsey
is saxofonist Thom Roosen de solist. Ad Hoc
nodigt ieder jaar een componist uit om specifiek
voor het vakantieorkest een werk te componeren. Dit jaar is dat Geert Schrijvers. Hij is al meer
dan 20 jaar in verschillende hoedanigheden
betrokken bij Ad Hoc. Na de komende tournee
neemt hij afscheid als muzikaal leider. Zijn
werk Catharsis beleeft tijdens de tournee zijn
première. Na een inzeepdag op 12 juni zijn er
twee repetitieweekenden: 2/3 juli en 16/17 juli.
Woensdag 27 juli en donderdag 28 juli (telkens
om 20.00 uur) zijn er uitzwaaiconcerten op respectievelijk de Grote Markt en Ginnekenmarkt
(voor de kerk) in Breda. Een dag later vertrekt
het orkest naar de regio Provence-Alpes-Côte
d’A zur voor concerten in onder meer Aups, Saint
Mandrier, Ollioules, Salvadour en Ruoms. Op 7
augustus keert het orkest huiswaarts.

op een van de mooiste pleinen van Oostenrijk.
Het orkest komt spelend op en begeleidt op deze
manier het publiek naar de concertlocatie. Daarna zal de harmonie een avondvullend concert
verzorgen met werken zoals Barbier de Sevilla
van Gioacchino Rossini, Danse Diabolique van
Joseph Hellmesberger, Gandalf uit Lord of the
Rings van Johan de Meij en Traveler van David
Maslanka. In Her die Hand, es muss ja sein en
Flottergeist uit de operette Der Zigeunerbaron
van Johann Strauss, Ain’t that a kick in the head?
van Dean Martin en New York New York van
Frank Sinatra begeleidt de harmonie de jonge
bariton Raoul Steffani, winnaar van het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Saxofonist Roger Drabbels is de solist in Pequeña
Czarda van Pedro Iturralde. Harmonie
De Vriendenkrans plant rondom dit bijzondere
optreden een vierdaagse concertreis met een
try-out-concert in de Stadthalle Hornberg in
Zuid-Duitsland.

De Vriendenkrans Heel naar Oostenrijk
Harmonie De Vriendenkring Heel neemt
zondag 24 juli deel aan de Innsbrucker Promenadenkonzerte, een prestigieuze concertreeks in
de historische binnenstad van de Oostenrijkse
stad Innsbruck. Op het programma staat een
concert op de Innenhof van de Kaiserlichen
Hofburg in Innsbruck. Na haar succesvolle
concoursoptreden vorig jaar kreeg de Heelse
muziekvereniging een uitnodiging om deel
te nemen aan dit culturele zomerevenement.
De Innsbrucker Promenadeconcerten zijn al
meer dan twintig jaar een begrip bij muziekliefhebbers uit Oostenrijk en ver daarbuiten. Een
maand lang verzorgen professionele orkesten
en amateurensembles uit heel Europa concerten

De Ontzetting naar Polen
Studentenharmonieorkest De Ontzetting uit
Wageningen maakt van 2 tot en met 10 juli een
muzikale trip naar Polen. De keuze voor deze
minder voor de hand liggende bestemming heeft
alles te maken met de cultuur van het land en
de eigen muziekstijl die afwijkt van wat we in
West-Europa gewend zijn. Bovendien is Kraków
een mooie stad met een rijke geschiedenis. Lokale organisaties werken mee om de orkestleden
kennis te laten maken met het echte Polen. Ook
zijn er Poolse gastspelers die het orkest zullen
versterken. Verder brengen de studenten een
bezoek aan het voormalige concentratiekamp
Auschwitz en krijgen de muzikanten de mogelijkheid om op eigen gelegenheid de omgeving

De Innenhof in Innsbruck is de concertlocatie van De Vriendenkrans.
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De Ontzetting kiest Polen als bestemming.

te verkennen. Het repertoire bestaat onder andere uit Danses Polovtsiennes van Borodin en Thiry,
Symphonic metamorphosis van Philip Sparke en
Bridges van Roberto Molinelli, speciaal voor De
Ontzetting gearrangeerd door Jacco Nefs. Het
eerste concert op maandag 2 juli is in Oświęcim
waar op dat moment een filmfestival aan de gang
is. Naast het reguliere repertoire leggen dirigent
Jean-Pierre Gabriël en zijn muzikanten dan ook
filmklassiekers zoals Pirates of the Caribbean van
Klaus Badelt en Hans Zimmer op de lessenaar.
Dinsdag 5 juli is er een concert in Przemysi, het
geboortedorp van een van de Poolse slagwerkers
die als gastspeler meegaat. Op 7 juli geeft het
orkest een concert op een trompetacademie in
Kolbuszowa en op vrijdag 8 juli in het plaatsje
Mikolow.

NNJO naar Frankrijk
Ook de leden van het Noord Nederlands Jeugd
Orkest (NNJO) pakken deze zomer de koffers.
Van 24 tot en met 31 juli verblijft het symfonisch
blaasorkest in het dorpje Col de Martimprey,
nabij Gérardmer (Vogezen/Elzas). Tijdens deze
achtdaagse Napoleon Tour brengt het orkest
van chef-dirigent Erik Janssen op dorpspleinen,
festivals en toeristische locaties een mix van

Het NNJO maakt een trip naar Frankrijk.

Het ZON slaat de tenten op op gezellige locaties in Nederland.

klassieke orkestwerken en pop- en filmmuziek.
Speelsteden zijn Nancy, Colmar, Épinal, Sélestat
en Gérardmer. Op het programma staan onder
meer klassiekers uit de pophistorie zoals Proud
Mary, Live and let die, Everybody needs Somebody en Eye of a Tiger, muziek uit films zoals Jurassic park, Avatar en Game of Thrones en orkestwerken zoals Lord Tullamore van Carl Wittrock,
Summon the Heroes van John Williams, Jupiter
Hymn van Gustav Holst/arr. Johan de Meij en
Arabesque van Samuel R. Hazo. De zang wordt
verzorgd door Meike Jenster en Leon Moorman.
Voor de presentatie tekenen Gerwin Groote en
Peter van Til. Voor de lichte muzieknummers
gaat bovendien een ritmesectie mee. Het NNJO
is een symfonisch blaasorkest voor ambitieuze
muzikanten in de leeftijd van 14 tot en met 29
jaar. Het orkest geldt als kweekvijver voor jong
muzikaal talent uit de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel. Het gros van
de 75 orkestleden studeert aan de noordelijke
conservatoria in Groningen, Zwolle en Enschede of aan de plaatselijke muziekscholen.

ZON toert door Nederland
Spontane concerten op pleinen en terrassen
met repertoire van barok tot rock door jonge

enthousiaste en talentvolle muzikanten.
Met het inmiddels beproefde recept trekt
het ZomerOrkest Nederland (ZON) weer
kriskras door het land om de blaasmuziek bij
een breed publiek in het zonnetje te zetten.
Het ad hoc gezelschap van muzikanten in de
leeftijd van 16 tot 23 jaar maakt al sinds 1987
iedere zomer een tournee. Tussen 20 juli en
31 augustus staan dertien openluchtconcerten gepland. Het ZON biedt niet alleen jonge
talentvolle muzikanten een onvergetelijk
muzikaal avontuur. Ook krijgen twee jonge
dirigenten een uitgelezen kans om bijna twee
weken met een talentvolle groep op pad te
gaan. Dit jaar is de artistieke leiding in handen
van Joxe Migel Etxebarria en Ido-Gerard
Kempenaar. Elke dirigent gaat twee jaar mee.
Etxebarria (dirigent van diverse orkesten
en ensembles in Maastricht en hoornist bij
verschillende ensembles) was vorig jaar ook al
van de partij. Voor Kempenaar (1980) is het
zijn debuutjaar. Hij is van huis uit slagwerker en als dirigent werkzaam bij Brassband
Halleluja Menaldum, fanfare Beatrix uit
Doezum en fanfare Joost Wiersma uit Jistrum.
Het ZON zet ieder jaar een ander instrument
in de picture. Dit jaar komt het slagwerk
uitgebreid aan bod. Vincent Cox schreef
hiervoor in opdracht van het ZON een nieuwe
compositie. Solist dit jaar is slagwerker Leon
Giethoorn (1997), spelend bij Wilhelmina
uit Hoogeveen, het Noord Nederlands Jeugd
Orkest en JongNBE regio Noord. Het voorlopige tourschema: vrijdag 22 juli, 20.00 uur:
Gemert; zaterdag 23 juli, 20.00 uur: Eersel;
woensdag 27 juli, 14.00 uur: Oosterhout;
woensdag 27 juli, 20.00 uur: Gorinchem; vrijdag 29 juli, 13.30 uur: Diepenheim; vrijdag
29 juli, 20.00 uur: Etten; zaterdag: 30 juli,
14.00 uur: Wageningen. Zie voor de actuele
speellijst: www.zomerorkest.nl.
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Officiële status geeft
ODSC extra dimensie
Voor de deelnemers aan de Open Dutch Showcorps Championships (ODSC) in
Assen krijgt de achttiende aflevering op zaterdag 18 juni een extra dimensie. De
winnaars mogen zich officieel Nederlandse kampioen noemen. Een extra uitdaging om er nog een schepje bovenop te doen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ODSC

teiten. Dat hebben we nodig in de aanloop naar
WMC 2017. We hebben een jonge en onervaren
groep muzikanten waarvan de helft niet eerder op
concours is geweest. Podiumervaring, optreden
voor veel publiek en omgaan met prestatiedruk zijn
essentieel om te kunnen groeien.”
De 18e Open Dutch Showcorps Championships
worden zaterdag 18 juni gehouden op het terrein
van de voetbalvereniging Achilles 1894 in Assen.
Het ONK Show voor de basis-, midden- en topklasse start om 9.30 uur. De finals, waarvoor zes
korpsen uit het dagprogramma worden geselecteerd, zijn ’s avonds om 19.00 uur. Deze tellen echter niet mee voor het behalen van het Nederlands
kampioenschap. In de middaguren marcheert een
aantal korpsen mee tijdens de Drentse Pleintjesparade in het centrum van Assen.

Showband Noordenveld Roden.

Bij het sluiten van de redactie van deze uitgave van
Klankwijzer hadden zich bij de organisatie van
de ODSC 22 korpsen aangemeld. “Dat is meer
dan verwacht”, meldt Sjaak Goedvolk, voorzitter
van de facilitaire organisatie ODSC. “We hadden
gerekend op vijftien deelnemers.” Goedvolk legt
uit dat er in even jaren doorgaans wat minder
inschrijvingen zijn dan in oneven jaren. Dat heeft
alles te maken met het Wereld Muziek Concours
(WMC). Veel korpsen gebruiken het ODSC als
try-out voor Kerkrade en doen vervolgens iedere
twee jaar Assen aan om in het wedstrijdritme te
blijven. Dat er nu evenveel deelnemers zijn dan in
oneven jaren schrijft hij toe aan de nieuwe status
van de ODSC. Begin dit jaar wees de KNMO de
dagwedstrijd in Assen aan als open Nederlands
kampioenschap. Het ONK Show is van toepassing
op de basisklasse, middenklasse en topklasse. De

winnaars van het concours overdag worden door
de KNMO gehuldigd als Nederlands kampioen.
Dat geldt overigens niet voor ODSC-deelnemers
in de jeugdklasse. Jeugdkorpsen kunnen in Assen
geen Nederlands kampioen worden. Voor de jeugd
geldt het nationaal jeugdfestival in Vlissingen als
Nederlands kampioenschap. “De aanwijzing tot
open Nederlands kampioenschap heeft tot extra
aantrekkingskracht geleid”, concludeert Goedvolk.
“Voor ons als organisatie merken we dat deze
erkenning helpt bij de pr voor ons evenement.”
Een van de korpsen die voor het eerst in Assen aan
de start verschijnt is drumfanfare Exempel uit Empel. “De status Nederlands kampioenschap biedt
onze muziekbranche als totaal een extra dimensie”,
zegt bandmanager Richard van Riel. “Voor onszelf
is het vooral een eerste graadmeter om onafhankelijke feedback te krijgen op onze showcapaci-

De deelnemers zijn Excelsior Groningen,
Noordenveld Roden, Oranje IJsselmuiden, Mercurius Marching/Showband Assen, Laurentius
Voorschoten, Van Limburg Stirumband Wezep,
Exempel Empel, Avanti Groningen, MCC
Laren, DAP Apeldoorn, Jong DAP Apeldoorn,
Sternse Slotlanders Franeker, Jong Advendo
Sneek, North Frisian Percussion Corps (NFPC)
Dokkum, Jeugd Crescendo Opende, Jeugdband
Hosanna Harlingen, Showband Urk, DINDUA
Oldekerk, Showband Marum, Kamper Trompetter Korps Kampen, Jong Kamper Trompetter
Korps Kampen en Music Kids Kamper Trompetter Korps Kampen.
Het juryteam bestaat uit Paul Doop, Henk Smit,
René Leckie, Berend Jan de Vries, Robby Overvliet, Rob Balfoort en René van Dijke.
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ONFK brengt de
fun terug op het
concourspodium
De concoursdeelname in Nederland loopt al jaren terug. Uit onderzoeken blijkt
dat veel orkesten de lol in het spelen voor punten en prijzen om uiteenlopende
redenen is vergaan. De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK)
drijven de spot met de theorieën over de terugloop van het aantal concoursdeelnemers. Al zes edities beklimmen muzikanten er jaar in jaar uit met plezier
het concourspodium.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Emotionele taferelen in de catacomben van
theater De Lawei in Drachten. Muzikanten van
orkesten uit de eerste divisie barsten bij het
verlaten van het podium in tranen uit. Niet uit
teleurstelling omdat ze er zojuist gigantisch
naast hebben zitten toeteren. Ook niet omdat
de concoursstress van hun schouders valt en ze
na een periode van intensief repeteren eindelijk
hun sociale leven weer kunnen oppakken. Nee,
de reden voor alle emoties is dat ze na een heftig
adrenalineshot van 14 minuten en 30 seconden
weer terug proberen te keren op moeder aarde.

gelukt. De uitvoering van dit hoogstandje brengt
de muzikanten in hogere sferen. Eenmaal achter
het toneeldoek komt de ontlading. Dirigenten
beseffen dat ze hun orkest boven zichzelf hebben
laten uitstijgen en muzikanten realiseren zich dat
ze zichzelf hebben overtroffen. Kicken!
Vooraf bestaat nog even de vrees dat de selectiecommissie haar hand misschien wel een beetje
heeft overspeeld door zo’n knettermoeilijk stuk
op de lessenaar te leggen bij amateurorkesten.
De compositie is ooit geschreven voor het toenmalige Fanfarekorps
van de Koninklijke
Landmacht Bereden
Wapens. Allemaal
beroepsjongens
en -meisjes. Geen
koekenbakkers dus.
De vraag dringt zich
op of je geen risico’s
loopt door de lat zo
hoog te leggen. Voor
hetzelfde geld slaan de ziektekiemen van de
reguliere concertwedstrijden (te grote belasting
voor muzikanten, op grote schaal inhuren van
muzikanten om het stuk gespeeld te krijgen, te
grote financiële offers voor de verenigingen)

‘Het is een echte
wedstrijd, maar wel
in een gezellige sfeer’
De keuzeheren van het Repertoire Informatie
Centrum (RIC) wilden de muzikanten uit de
hoogste klasse kennelijk eens flink uit de tent
lokken. Nou, met de keuze voor Armeense Rapsodie nr 3 van Alexander Comitas is dat prima
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straks over op de ONFK. We moeten er toch
niet aan denken dat daarmee zo’n mooi initiatief
te gronde wordt gericht. Voor zover we dat op
afstand kunnen beoordelen en beluisteren,
werkt het dit keer vooral stimulerend. Maar liefst

vijf van de negen kandidaten in de eerste divisie
weten met de vertolking van Comitas’ rapsodie
de negentig puntengrens te doorbreken. “Vooraf
sterf je 396 doden door een meid van zeventien jaar in dit stuk op de solo’s te zetten”, kickt

dirigent Anne van de Berg van Oranje Grootegast onmiddellijk na het winnende optreden.
“Maar uiteindelijk heeft ze het geweldig gedaan.”
Sowieso valt op hoeveel jonge muzikanten
de solopartijen in dit werk voor hun rekening
nemen en die ultieme uitdaging ook nog eens
op voortreffelijke wijze over de bühne brengen.
Vooral de meiden zijn sterk vertegenwoordigd
op de belangrijke stoelen.
Bij de ONFK gaat het om een kampioenswedstrijd. Op een kampioenschap geldt maar één
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plaats: de eerste. Winnen is voor een aantal
deelnemers ongetwijfeld ook het doel van de
jaarlijkse missie naar De Lawei. Maar voor een
overgrote meerderheid geldt dat zeker niet. Er
komen in Drachten orkesten aan de start die
drommels goed weten dat ze onder normale
omstandigheden geen schijn van kans maken op
de overwinning. En toch zijn ze jaar in jaar uit
van de partij. Ook verenigingen die met grote
ambities naar Drachten komen en door de jury
getrakteerd worden op een stevige oorwassing,
staan één of twee jaar later weer net zo vrolijk
aan de start. “We komen hier naar toe met de
insteek om het onderste uit de kan te halen”,
zegt dirigent Jan Werkman van Tida Kira uit
Munnekezijl/Lauwerzijl (derde divisie). “We
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doen ons uiterste best om te winnen. Maar de
sfeer is hier gemoedelijker dan op andere wedstrijden. Orkesten zijn hier veel ontvankelijker
voor elkaar. Muzikanten gaan hier met plezier
het podium op.”
Constantia uit Menaam (tweede divisie) was al
drie keer eerder van de partij in Drachten. “Omdat dit een erg leuk evenement is”, legt dirigent
Michael de Graaf uit. “Het is een echte wedstrijd,
maar wel in een gezellige sfeer.” Constantia behaalde diverse keren een tweede plaats. Winnen
zat er tot nu toe nog niet in. “We proberen vooral
van onszelf te winnen”, verklaart De Graaf. Als
de muzikanten zouden moeten kiezen tussen
een reguliere bondswedstrijd of de ONFK is de
keuze volgens de dirigent vlug gemaakt. “Het
orkest kan zich op een bondswedstrijd met een
veelzijdiger programma breder manifesteren
dan hier met alleen het spelen van een verplicht
werk. Toch zouden de muzikanten eerder
kiezen voor de ONFK. Hier is op concours gaan
gewoon leuk.”
Deelnemers aan de ONFK kunnen sinds vorig

de voorbereidingsperiode de ontwikkeling
van het orkest te ervaren. Dat alleen al voelt als
een overwinning.”
Ook Wilhelmina uit Easterein (tweede divisie)
is vrijwel ieder jaar van de partij in Drachten.
“De sfeer is hier anders dan op een gewoon
concours”, verklaart dirigent Pieter Bosma. “Op
de eerste plaats zit de zaal hier vol. Dat is op een
bondsconcours wel anders. Bovendien houdt
een gewoon concours veel meer werk in. Bij
deelname aan de ONFK kun je in februari en
maart nog gewoon leuke dingen ernaast blijven
doen. Toch zorgt het competitie-element ervoor
dat je echt het stuk kan induiken. Dit concours
is fun, terwijl we er toch voor 200 procent voor
gaan. Dat is een subtiel verschil.”
De muzikanten op het puntje van de stoel bren-

gen is de belangrijkste reden waarom Soli Deo
Gloria Ommen (eerste divisie) voor de tweede
keer voor de ONFK heeft ingeschreven. “Die
uitdaging heeft deze club gewoon nodig”, zegt
dirigent Jos Zegers. “In november hebben we
met relatief makkelijke werken niet zo’n geweldig concert verzorgd. En nu, met een werk dat
ongelofelijk moeilijk is voor een amateurorkest,
spelen we fantastisch.” De Limburgse dirigent
merkt op dat noorderlingen de waarde van een
concoursresultaat veel beter kunnen relativeren
dan hun vakbroeders uit het zuiden. “Het gros
van de orkesten weet vooraf dat ze hier zeker
niet zullen winnen. Daar doen ze hier niet zo
moeilijk over. Dat zou in Limburg ondenkbaar
zijn. Daar praten ze twintig jaar later nog over
een tegenvallende uitslag.”

‘Hier is op concours gaan
gewoon leuk’
jaar eenmalig twee jaar uitstel krijgen van
de zogenaamde verplichte concoursdeelname
bij hun bond. Van deze faciliteit wordt echter geen gebruik gemaakt. Orkesten hebben
kennelijk geen extra prikkel nodig om aan de
ONFK deel te nemen.
Excelsior uit Ouwsterhaule (tweede divisie)
staat sinds 2013 met wisselend succes ieder jaar
aan de start. Voor het orkest van dirigent Gerben
Pol staat winnen echter niet voorop. “Als je met
hard werken van de tien deelnemers, tiende
wordt, voelt dat zeker zuur. Maar de uitdaging
zit hem vooral in het proces naar deze wedstrijd
toe. Het geeft zowel mij, als dirigent, als de
muzikanten een geweldige kick om gedurende

Omroep Brabant volgt Andels Fanfare
Een cameraploeg van Omroep Brabant volgde Andels Fanfare Corps bij zijn debuut op de ONFK in Drachten. Het
orkest heeft er vorig jaar voor gekozen om het roer rigoureus om te gooien. Met het project Vita Aeterna (Eeuwig
Leven) zet de fanfare in op een gezonde toekomst. De Brabanders namen afscheid van de concertdivisie om
als eerste divisieorkest verder te gaan. Het accent ligt veel meer op de individuele ontwikkeling van zowel de
eigen leden als van muzikanten uit de regio. Professionele musici uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd
om studiedagen en coachingsessies te verzorgen. Bij al die activiteiten wordt de fanfare een jaar lang op de
voet gevolgd door een cameraploeg van Omroep Brabant.“De blaasmuziek is een tamelijk onderbelicht aspect
binnen onze leefomgeving. Het leek ons leuk om aan deze wereld eens wat meer aandacht te besteden”, vertelt
programmamaker Wouter Crusio die met zijn geluidsman samen met het orkest met de bus naar Friesland is
meegereisd. De documentaire komt vanaf september in twaalf afleveringen van een kwartier op de buis. De serie
laat de rol van een muziekvereniging binnen de lokale gemeenschap zien. Niet alleen aan de hand van muzikale
activiteiten, maar ook door aandacht te besteden aan randverschijnselen zoals het ophalen van oud papier. Door
mee te kijken in het dagelijks leven van enkele leden schetst de film ook een beeld van de mens achter de muzikant.“De fanfare is de kapstok om de verbindende factor van zo’n vereniging binnen een dorpsgemeenschap te
laten zien”, legt Crusio uit. De televisiemaker vertelt dat hij wel vaker maatschappelijke thema’s heeft belicht. Toch
zijn hem bij het volgen van Andels Fanfare Corps enkele dingen opgevallen.“Ik heb nooit geweten dat zo’n lokale

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina elders in

vereniging deel uit maakt van zo’n grote scene van amateurmuziekverenigingen in Nederland. Het fascineert me

deze uitgave.

dat zoveel mensen genieten van samen muziek maken.”
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Profs en amateurs
slaan brug met
dubbelconcerten

Philharmonie zuidnederland trekt
de provincie in.

Een van de mooiste projecten om profs en amateurs met elkaar in verbinding te brengen,
krijgt een vervolg. Philharmonie zuidnederland, het grootste professionele symfonieorkest van
Nederland, toert deze maand voor het tweede achtereenvolgende jaar langs lokale gemeenschapshuizen, kerken en theaters in Noord-Brabant en Limburg om het podium te delen met
plaatselijke harmonieën en fanfares.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: SIMON VAN BOXTEL/FV MEDIA PRODUCTIES

“We kunnen de vraag niet aan”, zegt Jos Roeden,
artistiek programmeur van de philharmonie
zuidnederland. Het concept om de professionele
wereld en de amateurmuzieksector met elkaar te
verbinden slaat aan. Vorig jaar zocht het in 2013
uit de fusie van het Limburgs Symfonie Orkest
en Het Brabants Orkest ontstane professionele
symfonieorkest voor het eerst het achterland op.
Amateurverenigingen van de derde divisie tot en
met de concertdivisie verzorgden samen met het
46

symfonieorkest van Zuid-Nederland een concertavond in een lokale accommodatie. Vier in
Limburg en vier in Noord-Brabant, geografisch
verdeeld over beide provincies. Alle concerten
waren uitverkocht of nagenoeg uitverkocht.
Reden voor philzuid om het project een vervolg
te geven. Roeden: “In Brabant zijn we tot 2018
volgeboekt en in Limburg weten verenigingen
ons spontaan te vinden. Er is een wachtlijst van
kandidaten die voor een concert in aanmerking

willen komen. We zijn genoodzaakt om op basis van criteria zoals regionale spreiding, niveau
en ondernemersgeest van de vereniging een
keuze te maken.”
Hoe werkt het? Harmonieën en fanfares uit
Noord-Brabant en Limburg kunnen zich via
respectievelijk de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen opgeven voor een concert
met philharmonie zuidnederland. Voor 2500

euro kunnen de amateurverenigingen het symfonisch gezelschap een avondje in huis halen.
Philzuid verzorgt samen met de vereniging een
concertavond in de lokale sporthal, kerk of het
gemeenschapshuis. Het amateurorkest opent
het muzikale treffen met een concert van circa

weer uitwisselingen plaats. Zo spelen toppers
van de solistenkampioenschappen van de Brabantse en Limburgse bonden met begeleiding
van philharmonie zuidnederland een solistisch
werk. Andersom soleren professionele musici
van de philharmonie met begeleiding van diverse amateurorkesten.
Ook geven musici van
philzuid workshops
en partijrepetities
bij amateurorkesten,
waarbij diverse facetten aan bod komen.
De dirigenten van de
blaasorkesten krijgen
de kans van hun leven
om het symfonieorkest te dirigeren.
Ter voorbereiding
op hun gastdirectie krijgen ze pianorepetities
onder leiding van de dirigenten van philzuid en
zijn er twee momenten ingepland om met het
voltallige orkest te repeteren. Medewerkers van
philharmonie zuidnederland staan bovendien
klaar om besturen van de amateurverenigingen
te adviseren over praktische zaken op het gebied
van organisatie en marketing. Kruisbestuiving
in de breedste zin van het woord. Roeden: “We
willen als philharmonie zuidnederland zo veel
meer zijn dan alleen een goed spelend symfonieorkest. Er zit zo veel kennis en ervaring bij

‘Onze strijkers blijven
zich verbazen over het
enorm hoge niveau
van de verenigingen’
drie kwartier. Na de pauze komt het symfonieorkest in actie. De vereniging neemt de organisatie
voor haar rekening. De opbrengst uit de verkoop
van toegangskaarten en de eventuele drankomzet is voor de clubkas. De enige voorwaarde is
dat de toegangsprijs niet hoger is dan vijftien
euro en dat kinderen tot 12 jaar gratis naar
binnen mogen.
De insteek is om de profs en amateurs daadwerkelijk met elkaar in contact te brengen. Daarom
vinden er voor en tijdens de concerten over en

Jos Schoevers leidt philzuid in Noord-Brabant.

onze 110 musici dat we dit graag met het rijke
amateurleven in Brabant en Limburg delen.
Het werkt inspirerend naar beide kanten. Onze
strijkers blijven zich verbazen over het enorm
hoge niveau van de deelnemende verenigingen.
Bovendien brengt deze concertreeks philharmonie zuidnederland op plekken waar we normaal
niet komen. En wat is er leuker dan samen
muziek maken?”. De artistiek manager is zelf
ervaringsdeskundige. Het toenmalige Limburgs
Symfonie Orkest deed in 2013 eenzelfde project
met Limburgse verenigingen. Roeden deed als
muzikant en als dirigent van een amateurorkest
mee aan het project. “Uit ervaring weet ik dat
dit soort activiteiten de momenten zijn die je als
amateurmuzikant jaren bijblijven en het uitoefenen van je hobby tot iets bijzonders maken.”
De concertreeks vindt dit jaar plaats tussen 23
juni en 3 juli en omvat opnieuw acht concerten:
vier in Brabant en vier in Limburg. De 110-koppige philharmonie zuidnederland wordt voor deze
concerten in tweeën gesplitst. Ten opzichte van
vorig jaar zijn er enkele dingen veranderd. Met
Jos Schoevers (Brabant) en Jan Cober (Limburg)
wordt philzuid dit jaar geleid door twee dirigenten die beide werelden uitstekend kennen en in
staat zijn om bruggen te slaan. Om nog meer jong
talent de kans te geven met een professioneel
symfonieorkest te concerteren, is in Limburg
een kwintet samengesteld uit jeugdige talenten.

Jan Cober dirigeert de concerten in Limburg.
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FANFARE CONCORDIA WANSSUM,
is op zoek naar een

DIRIGENT
Het korps bestaat op dit moment uit 40 leden,
komt uit in 3de divisie en repeteert op vrijdagavond.
Voor info: Arie Vullings, 06-51235774
Sollicitatie sturen naar:
secretariaatconcordia@home.nl
www.concordiawanssum.nl
©BCM

In Brabant treden twee talentvolle saxofonisten
beurtelings als solist met philzuid op. De richtlijnen voor de programmering van de blaasorkesten
is aangescherpt. Vorig jaar wilden de verenigingen
nog wel eens te lang en te eenzijdig programmeren. Daar zijn nu striktere afspraken over gemaakt.
De samenwerking moet centraal staan, hetgeen de
diversiteit ten goede komt.
Philharmonie zuidnederland heeft voor deze
concerttournee een herkenbaar programma
samengesteld. Tijdens de vier concerten in
Limburg en het concert in Sambeek speelt het
orkest onder leiding van Jan Cober de Ouverture
uit Die Hebriden (Mendelssohn) en delen uit de
Aladdin Suite (Nielsen). De hafabra-dirigenten
René Schrader (Crescendo Beegden), Guido
Swelsen (Sint David Voerendaal), Geert Mooren
(Semper Unitas Sambeek) en Wout Claessens
(Koninklijke Harmonie Arcen) leiden het orkest

Speellijst Hafaconcerten met
philharmonie
zuidnederland

door de Ouverture uit Nabucco (Verdi). Het
symfonieorkest begeleidt het gelegenheidskwintet met talenten uit de amateursector, bestaande
uit Puck Brouwers (fluit), Samuel Augustin

‘Dit soort
momenten
blijven je als
amateur
muzikant
jaren bij’

Aguirre (hobo), Sophie Schreurs (klarinet),
Liesbeth Rompelberg (fagot) en Camiel Lemmens (hoorn), in Concert voor Blaaskwintet en
Symfonieorkest van Vincent Ewald dat speciaal
voor deze gelegenheid is gearrangeerd door
Christiaan Janssen.
Tijdens de concerten in Roosendaal, Sint Michielsgestel en Waalwijk leidt Jos Schroevers de
philharmonie door Spitfire: Prelude and Fugue
(Walton) en Een nacht op de kale berg (Moessorgski). De amateurtalenten Luuk Meeuwis
en Sjors Uitjens soleren met begeleiding van
philzuid in Concert voor altsaxofoon en orkest
(Glazoenov). Dick Verhoef (Regio Orkest West
Brabant), Martin Krijnen (Sint Michaël Sint
Michielsgestel) en Geert Mooren (Symfonisch
Blaasorkest Drunen) dirigeren philharmonie
zuidnederland door de Suite uit de opera Snow
Maiden (Rimsky-Korsakov).

Luuk Meeuwis treedt op als
solist in Noord-Brabant.

Donderdag 23 juni: Sint Petruskerk Baarlo,
20.00 uur: fanfare Eendracht Baarlo met gelegenheidskwintet Limburgse talenten.
Zaterdag 25 juni: Sint Martinuskerk Beegden,
20.00 uur: harmonie Crescendo Beegden met
gelegenheidskwintet Limburgse talenten.
Zondag 26 juni: cultureel centrum De Borenburg Voerendaal, 15.00 uur: harmonie Sint David
Voerendaal met gelegenheidskwintet Limburgse
talenten en Roger Debougnoux (klarinet).
Dinsdag 28 juni: Schouwburg Cuijk, 20.15
uur: harmonie Semper Unitas Sambeek met gelegenheidskwintet Limburgse talenten en Gabriël
Arias Luna (cello).
Vrijdag 1 juli: schouwburg De Kring Roosendaal, 20.00 uur: Regio Orkest West-Brabant met
Sjors Uitjens (altsaxofoon) en Quirijn van den
Bijlaard (trombone).
Zaterdag 2 juli: gemeenschapshuis De Huif
Sint Michielsgestel, 20.00 uur: harmonie Sint
Michaël Sint Michielsgestel met Luuk Meeuwis (altsaxofoon) en Quirijn van den Bijlaard (trombone).
Zondag 3 juli: theater De Leest Waalwijk, 14.30
uur: Symfonisch Blaasorkest Drunen met Luuk
Meeuwis (altsaxofoon) en Ries Schellekens (tuba).
Zondag 3 juli: Kasteeltuinen Arcen, 15.00
uur (ovb): Koninklijke Harmonie van Arcen met
gelegenheidskwintet Limburgse talenten.
De kaartverkoop van deze concerten loopt via de
organiserende fanfare of harmonie.
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BLAASMUZIEK HET ENSEMBLESPEL

Pelgrim Brass wil
boeien en inspireren
Nederland telt talloze blazersensembles in de meest kleurrijke bezettingen. Veel
ensemblespelers zetten in de amateurblaas- en slagwerkmuziek hun eerste muzikale stappen. In de rubriek Het Ensemblespel stellen ze zich voor. In deze zesde
aflevering een portret van het koperkwintet Pelgrim Brass.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: VALERIE VERBAAN/GUP DESIGN

De Naam: Pelgrim Brass. Vernoemd naar
stadsbrouwerij De Pelgrim, gelegen in het
historische gedeelte van Delfshaven waar
de Pilgrim Fathers (Engelse puriteinen) uit
Nederland vertrokken om in Massachusetts de
nieuwe wereld te stichten.

als individuele musici met eigen opvattingen
en ideeën, samen een totaalpakket presenteren
dat bij de luisteraar aankomt.

De Missie: Pelgrim Brass heeft als missie om
een zo breed mogelijk publiek een beleving te
bezorgen door een programma te presenteren
met een rode draad. Een muzikaal verhaal
vertellen dat mensen boeit, inspireert en
motiveert.

De Musici: Bas Duister (28), trompettist.
Begon zijn loopbaan bij Showharmonie Oefening Baart Kunst Rhenen. Trompettist bij het
Nederlands Blazers Ensemble.
Ferdi Seelbach (26), trompettist. Speelde bij
show- & marchingband De Euroband uit Rotterdam. Hij soleert en remplaceert bij verschillende
(professionele) orkesten en geeft les bij verschillende verenigingen.
Harry Stens (23), hoornist. Begon bij muziekvereniging Oefening Baart Kunst Bennekom.
Hoornist bij de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Docent bij twee muziekverenigingen.
Alejandro Luque Belmonte (27), trombonist.
Speelde bij Agrupación Musical San Indalecio
(in Spanje). Freelancer bij verschillende (professionele) ensembles en orkesten.
Stefan Knuijt (23), tuba. Is begonnen bij muziekvereniging ONDA uit Nieuw- en Sint Joosland.
Hij is tubaïst bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook componeert hij muziek, zoals
de Pelgrim Brass Fanfare.

De Uitdaging: Het bedenken van nieuwe
programma’s en daarbij de juiste muziek
vinden. Met zijn vijven als eenheid, maar ook

Het Repertoire: Programma’s en eigen arrangementen in verschillende stijlen. Onder andere een kerstconcert in de vorm van een fairytale

De Oprichting: Pelgrim Brass is in 2013
opgericht door Bas Duister, Harry Stens en
Alejandro Luque Belmonte. Alle drie studeerden aan het Conservatorium van Rotterdam.
Uit hun ervaring, opgedaan in zowel de
beroeps- als amateurwereld, wilden ze een
ensemble oprichten dat zich door het spelen
van eigen arrangementen en programma’s wil
onderscheiden van andere kwintetten.
De Bezetting: Trompet (2x), hoorn, trombone en tuba.
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waarbij bestaande klassieke kerstliedjes als een
doorlopend verhaal zijn gearrangeerd in stijlen
zoals minimal-music, jazz, klassiek en pop. De
Pelgrim Expeditie is een muzikale voorstelling
van een dagboekverhaal van een van de Pilgrim
Fathers op basis van muziek uit de 9e Symfonie
van Antonín Dvorak.

De Optredens: Pelgrim Brass treedt bij allerlei gelegenheden op of neemt zelf initiatieven
hiertoe. Zo heeft het kwintet enkele keren
gespeeld met The Paradiso Orchestra in de
Vereeniging Nijmegen en Paradiso Amsterdam. Tijdens een concert met de Christelijke
Muziekvereniging Hattem werd het koperkwintet in verschillende samenstellingen begeleid door het fanfareorkest. Verder speelde het
ensemble bij de opening van de sculpturenexpo Vormidable in Den Haag door koningin
Máxima. Voor deze gelegenheid schreef Bas
Duister enkel speciale composities. Pelgrim
Brass treedt verder op tijdens buitenfestivals
en samen met organist Gerard van der Zijden
in kerkgebouwen.
Cd: Organic Brass (2016), een samenwerking
van Pelgrim Brass met organist Gerard van der
Zijden.
Website: www.pelgrimbrass.com

Ensemblespel biedt hafabra nieuwe kansen
Harmonie- en fanfareorkesten laten de onbegrensde mogelijkheden van het ensemblespel vrijwel volledig aan zich voorbij gaan. Dat is bijzonder jammer. Amateurblaasorkesten hebben namelijk vaak zonder het zelf te beseffen uitstekende ensembles in huis. Het creëren van mogelijkheden tot ensemblespel binnen de vereniging
biedt jonge talenten een nieuwe uitdaging. Ensembles kunnen bovendien makkelijk ingezet worden bij gelegenheden waarbij een muzikale omlijsting in kleiner
verband passender is dan met een heel orkest.
De musici van Pelgrim Brass over de meerwaarde van het ensemblespel voor orkestmuzikanten:“Het meest belangrijke aspect waar wij achter zijn gekomen bij ensemblespel is werken op basis van gelijkwaardigheid. Niemand is beter dan de ander en je accepteert elkaars fouten. Door veel met elkaar te overleggen en te discussiëren
komt een topproduct tot stand. Luisteren naar elkaar en openstaan voor elkaars opvatting is essentieel. Of het nu over muziek maken gaat of over ideeën uitwisselen.
Door naar elkaar te luisteren, wordt de muzikale lijn gevormd. Samenspelen in een ensemble inspireert elk ensemblelid om boven zichzelf uit te stijgen. Als de medemuzikant iets bijzonders presteert, wil je daar niet voor onderdoen. Zo brengt ensemblespel ook een individuele uitdaging met zich mee. Elkaar inspireren en motiveren
is belangrijk in elke vorm van muzikale ontwikkeling. In kleinere ensembles ben je veel solistischer bezig, waardoor je meer verantwoordelijkheid draagt. Die ervaring
neem je mee naar het spelen in orkesten. Verantwoordelijkheid en dienstbaarheid zijn de kernwoorden voor het maken van muziek in ensemble- of orkestverband. We
proberen als ensemble altijd door naar elkaar te luisteren tot een gulden middenweg te komen. Elke mening wordt serieus genomen. Dat komt het samenspel in elke
vorm van samen muziek maken ten goede. Of het nu over Pelgrim Brass gaat of over het spelen in hafabraorkesten.
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘Als wij van het publiek
houden, houdt het
publiek van ons’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigente Sandra van Luijtelaar
haar licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: A. JANSEN/M. TERDU

Wie is Sandra van Luijtelaar?
Vanaf mijn negende zit ik al in de muziek. Het was
voor mij snel duidelijk dat ik daar mijn beroep
van wilde maken. Mijn ouders vonden echter dat
ik een ‘echt beroep’ moest kiezen. Na de MEAO
en tien jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt,
ben ik op een zolderkamer gaan zitten om fulltime hafabra-directie te gaan studeren.
Hobby’s buiten de muziek?
Ik heb drie viervoetertjes waar ik regelmatig
heerlijk mee in de natuur ga wandelen om mijn
hoofd leeg te maken of juist muzikale ideeën
verder te bedenken. Daarnaast weet ik niet of je
lekker eten en winkelen een hobby mag noemen.
Hoe ben je in de muziekwereld terechtgekomen?
Eigenlijk wilde ik majorette worden. Toen het
plaatselijke drum & bugle corps leden voor de
snare-line en colorguards zocht, gaf ik aan dat ik
wel bij de colorguards wilde. Mijn moeder zou
bellen …. Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat ze me had opgegeven voor de snare-line.
Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Ik werd toentertijd bij harmonie Crescendo
Baarn (nu muziekvereniging Crescendo Baarn,
red.) benaderd door een groepje muzikanten.
Zij wilden een ander genre muziek spelen dan
wat er gespeeld werd in het harmonieorkest.
‘Jij kan de maat houden omdat jij slagwerker
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bent’, zeiden ze. Waarop ik zei: ‘maar ik kan niet
dirigeren’. Het dirigeren ging uiteindelijk echter
als vanzelf. Ook het geven van aanwijzingen kostte
me geen moeite. Ik ben zelfs met ze op concours
geweest. We haalden een eerste prijs met een
compliment voor de dirigent. Omdat ik geen
directiediploma had, werd ik afgewezen voor de
vacature van dirigent van het jeugdorkest. Dat
was voor mij de aanleiding om toelatingsexamen
hafabra-directie te gaan doen bij Gerrit Fokkema
aan het Hilversums conservatorium.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Ik kom er achter dat ik hoe langer hoe meer hou
van de mens achter het instrument. Ik vind het
een uitdaging om met een club mensen, ongeacht bezetting of niveau, te werken aan hetzelfde
product: muziek maken! Ik hou ervan om mensen te enthousiasmeren voor muziek.
Daarnaast is het een veelzijdig beroep. Ik adviseer graag over jeugdbeleid en ledenwerving. Bij
een aantal verenigingen ben ik met succes de blazersklas gestart. Ik ben creatief in het bedenken
van cross-overs en concerten, maar ga ook op
pad om extra bronnen van inkomsten te zoeken
voor de verenigingen. Vooral nu de subsidies
steeds verder teruglopen.
Belangrijkste wijze les van je docent?
Dirigeren is de kunst van de vanzelfsprekendheid. Ik dirigeer bijvoorbeeld niet strak in een
vierkwartsmaat, ik laat de muziek spreken. Geef

ruimte aan de muzikanten om muziek te maken,
maar trek ze erbij zodra het moet. Ik zeg altijd:
‘je moet niet spelen omdat ik als persoon ervoor
sta, maar omdat ik in dienst sta van de muziek’. Ik
handel niet vanuit mijn ego.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur:
harmonie, fanfare of brassband?
Ik heb geen voorkeur. Elke bezetting heeft haar
eigen charme en genre. Dat is ook de reden dat
ik zo veelzijdig ben in de keuze van de verschillende soorten verenigingen waar ik dirigent ben.
Het houdt mij scherp om me te verdiepen in de
verschillende genres.
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Het grootste succes is het applaus na een
uitvoering. De waardering van het publiek naar
orkest en dirigent. Als ook maar één persoon na
het concert naar mij toekomt en zegt: ‘ik kreeg
kippenvel’ of ‘we hebben genoten’ is mijn doel
al bereikt. Dat bewijst dat ik de muziek op de
juiste manier tot leven heb gebracht en dat het
een ander heeft geraakt. Dat is de essentie van
muziek maken.
Concoursen of concerten?
Ik vind het belangrijk mensen te entertainen,
dus heb ik voorkeur voor concerten of optredens. Je bent afhankelijk van je publiek, zij
moeten je een warm hart toedragen. Je bent als
vereniging onderdeel van de maatschappij.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Positief aan een concoursdeelname is dat je
verplicht bent een muziekstuk te spelen dat je
wellicht zelf nooit had uitgekozen. Maar het
blijft voor mij onbegrijpelijk wie het verzonnen
heeft om een x-aantal punten te geven voor het
uitvoeren van muziek op een bepaald moment.
We hebben het hier over emotie. Is dat uit te
drukken in een cijfer? Als dirigent kun je ook op
een andere manier een spiegel voorgehouden
krijgen, bijvoorbeeld door het volgen van workshops of masterclasses.
De commissie Blaasmuziek stelt in de
nota Groei en Bloei een aantal alternatieve concoursvormen voor. Wat vind je van
die plannen?
Door Groei en Bloei is het wel deelnamevriendelijker geworden. Men probeert op allerlei manieren deelname aan concoursen te stimuleren,
maar de keuze ligt uiteindelijk bij de dirigent en
het orkest. Zolang de meeste orkesten daar de
meerwaarde niet van inzien, wordt het lastig.

PASPOORT
Naam: Sandra van Luijtelaar.
Geboortedatum: 13 februari 1973.
Geboorteplaats: Seoul (Zuid-Korea).
Woonplaats: Amersfoort.
Instrumenten: (melodisch) slagwerk, dwarsfluit, klarinet, trompet.
Muziekopleidingen: hafabra-directie 1e fase
bij Hennie Ramaekers, dirigeren lichte muziek bij
Maino Remmers, cursus arrangeren bij Dirk Keijzer
en cursus Komcomponeren bij Henri Gerrits
Bij welke amateurvereniging ben je
begonnen: Excelsior Band Baarn (later Drum &
Bugle Corps Avant Courir).
Dirigent bij: muziekvereniging Irene Ederveen (fanfare), Showband Urk (jachthoornkorps),
Aaltense Orkestvereniging (slagwerkgroep), muziekvereniging Crescendo Harderwijk (showorkest)
en het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment
Grenadiers.
Overige functies/activiteiten: muziekdocent bij diverse muziekverenigingen, jurylid,
ladyspeaker, initiatiefnemer www. amateurmuziekverdientmeer.nl.

Welk alternatief spreekt jou het meeste aan?
Als ik dan zou moeten kiezen heeft de festivaldeelname voorkeur.
Met Irene Ederveen heb ik afgelopen november
als festivaldeelnemer meegedaan aan een concertconcours. Het was voor ons een tussentijdse
peiling of we daadwerkelijk nog in de tweede
divisie thuishoren. Inzet van het orkest en de
voorbereiding zijn hetzelfde als bij deelname
aan een concours. Het juryrapport kan besproken worden met een van de juryleden. Voor mij
krijgt mijn orkest de eerste prijs als ik zie hoe
het niveau in de voorbereidingstijd groeit. Daar
wordt bij een concours niet naar gekeken.
Het repertorium van verplichte werken is
met ingang van 2016 vervallen. Wat vind je
daarvan?
Helemaal super! Geen beperking meer maar
juist eigen creativiteit voor dirigent en orkest om
een muzikaal programma in elkaar te zetten.
Dirigeren is nog altijd een mannenwereld.
Het aantal vrouwelijke dirigenten staat
totaal niet in verhouding met het aandeel
van de vrouwelijke muzikanten in de orkesten. Hoe komt dat?
Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat mensen
zich hier druk om maken. Het is nu eenmaal zo.
Je kiest voor dit beroep of niet, daar verander je
niets aan. Ik zou wel een aantal redenen kunnen
bedenken, maar dat zal de zaak niet veranderen.
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Voorheen dacht ik dat het misschien lag aan
het feit dat het vooral lastig is voor de oudere mannelijke leden om te musiceren onder
een vrouwelijke dirigent. De manier waarop
ik werk bij het Traditioneel Tamboerkorps
Garderegiment Grenadiers bewijst echter het
tegendeel. Organisaties houden het vaak ook
zelf in stand. Waarom zit er geen vrouw in de
jurycommissie of zijn er zo weinig vrouwelijke
gecommitteerden?

geeft een sprankeling en enthousiasme, noem
het een energieboost. Kijk naar kleine kinderen,
zij huppelen en dansen op de muziek die hen
raakt. Maar de balans moet wel in evenwicht
blijven. Ik zal niet snel met mijn jeugdorkest
koralen gaan spelen. Een langzame ballad heeft
hetzelfde effect en vinden ze leuk om te spelen.
Muziek maken stoelt voor vijftig procent op
enthousiasme en voor de andere vijftig procent
op muziekonderwijs en zelfstudie.

Je hebt je na het behalen van je diploma
hafabra-directie toegelegd op de lichte
muziek. Is daar een speciale reden voor?
Ik wilde me graag onderscheiden als dirigent
en me specialiseren in het directievak. Ik heb
gekozen voor directie lichte muziek. Ik leerde
hiervoor de beginselen bij Maino Remmers aan
het conservatorium van Fontys Hogeschool
te Tilburg en mocht hierdoor het voormalig
Fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht
dirigeren. Daarna volgde ik workshops en
masterclasses bij de Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso, het Metropole Orkest en
de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Het
dirigeren op dat niveau heeft een totaal andere
dimensie. Dat is geweldig om te mogen ervaren.

Waarom is lichte muziek in de klassiek
georiënteerde blaasmuziek nog altijd een
ondergeschoven kindje?
Volgens mij is het geen ondergeschoven kindje,
dat maken wij ervan. Bijna elk orkest heeft wel
een werk in de lichte muziek op zijn programma
staan. Elk vogeltje zingt echter zoals het gebekt
is, zo zit ook elk orkest in een bepaald genre
muziek. Ik kan out of the box denken omdat
ik me daar ook serieus in heb verdiept en het
voorrecht heb met orkesten te werken die hierin
met me meegaan. Maar ik kan me voorstellen dat
er dirigenten zijn die hun vingers hier niet aan
willen branden, puur uit onkunde en wellicht
een stukje angst.

Toepassing van lichte muziek wordt gezien
als een goed middel om de interesse
bij de jeugd te verhogen. Ben je het
daarmee eens?
Wil je tegenwoordig de jeugd interesseren voor
muziek dan is het spelen van muziek waar ze
zelf naar luisteren aantrekkelijk. Lichte muziek

als ik lees dat orkesten geen bestaansrecht meer
hebben door een tekort aan leden. Dan denk ik:
‘ben je wel creatief genoeg geweest of wilde je
vasthouden aan het oude en vertrouwde?’ Het
is treurig om te horen dat muziekverenigingen
geen tot weinig financiële middelen hebben om
door te gaan. Daarom wil ik als intermediair
fungeren met mijn bedrijf Consonant Akkoord
tussen de blaasmuziek en het bedrijfsleven.

Wat zijn je ambities als dirigent?
Ik zou het te gek vinden een professioneel
blaasorkest te leiden, maar wellicht liggen mijn
kansen wel in het buitenland. Ik ben reeds
benaderd door orkesten uit Tsjechië en Duitsland. Op dit moment heb ik echter nog genoeg
uitdagingen bij mijn orkesten. Zeg nooit nooit,
maar tot die tijd ga ik door met de mensen te
enthousiasmeren, de passie door te geven en te
genieten van de verschillende samenwerkingen
binnen de blaasmuziek.

Ziggo ondersteunt
amateurmuziek
In haar zoektocht naar extra inkomsten voor een
van haar verenigingen is Sandra van Luijtelaar een

Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Tijden veranderen, methodes in het onderwijs
veranderen. Ik vind dat je als dirigent binnen de
blaasmuziek creatief moet zijn om hierin mee te
gaan, dat houdt je vak ook boeiend. Wij moeten
uitdragen dat muziek maken geweldig is om te
doen. Als wij van het publiek houden, houdt
het publiek van ons. Ik vind het echt vreselijk

partnerovereenkomst aangegaan met kabelbedrijf
Ziggo. Wie voor zichzelf of voor een ander via zijn
vereniging een nieuw internetabonnement sluit bij
Ziggo, ontvangt een bedrag van vijftig of zeventig
euro (afhankelijk van het pakket) voor de verenigingskas. Meer informatie en aanmelden kan via
www.amateurmuziekverdientmeer.nl.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

‘Het orgel is zelf één
groot blaasorkest’
In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en
manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering
aandacht voor de uitvoering van de compositie De Oorzaak van Antoon Weeren door het Rotterdams
Symfonisch Blaasorkest en organist Jan Hage op zaterdag 18 juni in de Groote Kerk in Maassluis.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: PAUL FOX/GERCO SCHAAP

Rotterdams Symfonisch Blaasorkest

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

voerde De Oorzaak eerder uit in De

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

Laurenskerk in Rotterdam.

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

Dat kerkorgel en blaasorkest een prachtig duo
kunnen vormen, is al vaker aangetoond. Helaas
is deze combinatie slechts zelden te bewonderen. Onder meer ook omdat het repertoire
voor orgel met blaasorkest niet op stapels in
de archieven ligt. Het Rotterdams Symfonisch
Blaasorkest (RSB) voelt zich geroepen om dit
duo eens uitgebreid voor het voetlicht te halen.
Afstappen van de geijkte paden behoort tot de
huisstijl van het RSB. Het orkest identificeert
zich graag met moderne en meer bijzondere
symfonische blaasmuziek. Daarbij hebben
samenwerking met andere disciplines en het
zoeken naar interessante concertlocaties de
voorkeur. Zaterdag 18 juni onthalen het RSB en
organist Jan Hage (organist van de Domkerk in
Utrecht) het publiek in de Groote Kerk in Maas56

Dirigent en componist Antoon Weeren (links) en organist Jan Hage.

sluis op de kleurrijke registers van de combinatie kerkorgel en harmonieorkest. “Het idee is
toevallig ontstaan”, legt dirigent Antoon Weeren
uit. “Jan Hage en ik zijn al jaren goede vrienden.
Samen vormen we een duo in de klassieke combinatie van kerkorgel en trompet. Zo kwamen
we op het idee het orgel eens te combineren met

noch de vrije wil de enige oorzaak is van de
vrije menselijke daden. In de compositie staat
het kerkorgel symbool voor God, terwijl het
harmonieorkest de mens en zijn vrije wil verbeeldt. Die vrije wil is te horen in de manier
van samenspel en in de improvisatiemomenten die het orkest op enkele plaatsen krijgt.
Weeren over de keuze
van dit niet-alledaags
onderwerp. “Het
thema van de vrije
wil vloeit voort uit
mijn esoterische en
filosofische interesse.
Ik lees veel en denk
regelmatig na over
hoe deze zaken zich
verhouden tot de
wereld waarin we
leven en uiteraard tot
mijzelf als mens. Het werk van Spinoza heb ik
naast het verhaal van de zondeval in de Bijbel
gelegd. Dat bracht me op het idee om deze
zaken te combineren.”

‘Composities voor
deze combinatie
worden helaas niet
vaak u
 itgevoerd’
een blaasorkest. Het orgel is zelf immers één
groot blaasorkest. Er zijn composities geschreven voor deze combinatie die helaas niet vaak
worden uitgevoerd.”
Centraal werk tijdens dit project is De Oorzaak, een driedelig concert voor kerkorgel en
harmonieorkest, van de hand van dirigent Antoon Weeren. De componist liet zich inspireren door het levensbeschouwelijke thema van
de vrije wil. Teksten van Spinoza en uit het
Bijbelboek Genesis vormen het uitgangspunt
voor het werk. Spinoza schreef dat noch God,

Behalve de instrumentele bezetting (kerkorgel
als solo-instrument en harmonieorkest als
begeleiding), zijn ook de toepassing van improvisatietechnieken en elementen uit de minimal
music voor het Fonds Podiumkunsten reden geweest om het project te ondersteunen. Volgens
de beoordelingscommissie levert het werk met

deze elementen een onderscheidende bijdrage
aan het muziekrepertoire in Nederland. Weeren:
“Ik heb in de compositie het orgel gebruikt als
symbool voor het Goddelijke en het orkest als
symbool voor de mens. Te horen is hoe God
de mens schiep naar zijn evenbeeld: het orkest
imiteert het thematische materiaal van het orgel.
Minimal music speelt hierin een grote rol omdat
dit niet veel voorkomt in de orgelliteratuur. Andersom is het bij organisten zeer gebruikelijk dat
er wordt geïmproviseerd. Daarom heb ik in het
laatste deel juist het orkest momenten gegeven
om te improviseren.” Ook in de manier waarop
het orkest improviseert komt het thema van de
vrije wil tot uiting. Weeren: “De improvisatie
voor het orkest krijgt gestalte door een relatieve
notenbalk, waarbij de muzikanten zelf de noten
mogen kiezen, maar wel vast zitten aan dynamiek, ritme en de curve die wordt gevolgd door
een hogere of lagere noot dan de voorgaande.
Die werkwijze sluit aan bij de filosofie van Spinoza. Volgens hem heeft de mens immers geen
vrije wil maar denkt hij dat dit wel zo is. “
Het concert in Maassluis vormt de afsluiting
van de orgelconcertserie in de Groote of Nieuwe Kerk. Deze kerk staat bekend om zijn Garrels-orgel dat tussen 1730 en 1732 gebouwd
is door de orgelbouwer Rudolph Garrels. In
het programma worden moderne werken voor
orgel en orkest zoals Alleluia! Laudamus Te
van Alfred Reed en Concertino van Jan van Dijk
gecombineerd met meer klassieker repertoire
zoals het derde deel uit de Orgelsymfonie van
Saint-Saëns. Orgel en orkest komen ook afzonderlijk in actie. Zo krijgt organist Jan Hage in
aansluiting op het thema van de vrije wil carte
blanche voor een improvisatie, terwijl het RSB
een arrangement van de Suite Gothique uit
1895 van Léon Boëllmann speelt. Weeren is
blij dat hij bij het RSB alle gelegenheid krijgt
om buiten de lijntjes te kleuren. “Het RSB heeft
inmiddels een lange traditie in het programmeren van nieuwe en niet-alledaagse composities. Ook voor dit project was het orkest snel
enthousiast. Het is bijzonder inspirerend om
aan dergelijk repertoire te kunnen werken. Het
is daarom ook een groot voorrecht om dirigent
te kunnen zijn bij dit orkest.”

Concert door Rotterdams Symfonisch Blaasorkest
en kerkorganist Jan Hage: zaterdag 18 juni, 20.00
uur, Groote Kerk, Maassluis. Informatie:
www.rsb-orkest.nl.
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10/11 juni

: Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

18 juni

: van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

1/2 juli

: Bläserstudio Koblenz, 0049 261 160 632
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BLAASMUZIEK EVENEMENT

QHarmonie laat tijden
van Sissi herleven
Hoe kunnen we een ander soort publiek bereiken? Met dat doel voor ogen zet
studentenorkest QHarmonie de tijd anderhalve eeuw terug. Tijdens een concert
in samenwerking met hofdansvereniging Les Précieuses Ridicules komt de romantiek uit de negentiende eeuw tot leven.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING QHARMONIE

U kent vast en zeker de wereldberoemde
Sissi-trilogie. De mierzoete tranentrekker uit
de jaren ‘50 die vrijwel ieder jaar rond de kerst
op de buis verschijnt. Het levensverhaal van
keizerin Elisabeth van Oostenrijk speelt zich af
in de tweede helft van de negentiende eeuw. De
sfeer uit deze periode van de romantiek komt
zondag 19 juni (14.00 uur) in de klassieke zaal
van hotel Erica in Nijmegen helemaal tot leven.
Dat gebeurt tijdens een gezamenlijk optreden
van studentenorkest QHarmonie en de klassieke
dansgroep Les Précieuses Ridicules.
QHarmony is met ruim zeventig leden, merendeels studenten van de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN), het grootste studentenorkest
van Nijmegen. Het gezelschap geeft drie tot vier
concerten per jaar waarbij overwegend uitdagende muziek op de lessenaars komt en verrassende samenwerkingen worden aangegaan.
Les Précieuses Ridicules bestaat eveneens uit
jongeren. De groep legt zich toe op hofdansen
uit de rococo- en biedermeiertijd. De dansers
treden op in historische galakostuums, compleet
met sieraden, pruiken en alle toeters en bellen
van die tijd. De optredens zijn vaak op subtiele
wijze doorspekt met de intriges en relatieperikelen zoals die zich ook aan het hof afspeelden.
“We zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen
en samenwerkingsverbanden”, vertelt QHarmonie-dirigent Jan Nellestijn. “Een harmonieorkest
samen met een hofdansgroep is niet de meest
voor de hand liggende combinatie, maar wij

zullen laten zien dat deze combinatie helemaal
niet zo vreemd hoeft te zijn.”
Orkest en hofdansgroep treden gezamenlijk en
apart op. Tijdens de gezamenlijke uitvoering
begeleidt QHarmonie de dansgroep onder meer
met Kaiser-Walzer en Tritsch Tratsch Polka van
Johan Strauss. Het orkest speelt verder Lezghinka van Aram Khachaturian en L’Amistat van
Ferrer Ferran. Nellestijn: “Het doel van het concert is te laten zien dat twee totaal verschillende
verenigingen op het gebied van muziek samen
kunnen komen. Het luisteren naar muziek is
leuk, het kijken naar dansers is leuk, maar het is
nog leuker als deze twee disciplines samen komen en één gezamenlijk kunstwerk neerzetten.”
Opmerkelijk is dat juist twee jongerenverenigingen

de handen opeen krijgen om zo’n klassiek thema
uit te beelden. Je zou verwachten dat jongeren juist
voor een meer eigentijdser onderwerp kiezen.
Toch zien beide gezelschappen deze samenwerking
als een bijzondere ervaring. “Het is niet de meest
voor de hand liggende muziek om te spelen met
jonge muzikanten”, geeft Nellestijn toe. “Toch willen we laten horen dat muziek van 1,5 eeuw terug
nog steeds erg mooi kan zijn. Vooral als studentenorkest en hofdansgroep met vooral jonge leden
is het een leuke uitdaging om deze ‘ouderwetse’
muziek in een nieuw jasje weer onder de aandacht
te brengen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen
straks op het puntje van z’n stoel zit.”
Informatie: www.qharmony.nl en
www.hofdansen.nl.
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BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL

Kameraadschap bij
Dortse Fellowshipband
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in
de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van de Fellowshipband uit Dordrecht.
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: ARCHIEF FELLOWSHIPBAND

Verenigd door hun liefde voor het uitgebreide
repertoire van de brassbandmuziek in de stijl
van het Leger des Heils, komen (koper)blaasmuzikanten van allerlei pluimage iedere eerste zondag van de maand bijeen in Dordrecht. Onder
leiding van dirigent Robert H. Vorwald ervaren
ze de muzikale kameraadschap, ongeacht verbondenheid met het Leger des Heils. Want elke
repetitie van de vaste kern is toegankelijk voor
passanten en belangstellenden.
Het Leger des Heils brengt veel muzikaliteit
en muzikanten voort. De nieuwe dirigent van
de Fellowshipband Dordrecht, Robert H.
Vorwald, heeft er een verklaring voor. Muziek
wordt binnen het leger gezien als een belangrijk
‘wapen’ in de strijd tegen onrecht, maatschappelijke ellende en geestelijke verarming. Stichter
William Booth stimuleerde de oprichting van
muziekbands. Want bands horen bij het Leger
des Heils, net zoals er ook militaire blaasorkesten zijn. Robert H. Vorwald is opgegroeid met
de muzikale tradities en gewoontes binnen een
korps van het Leger des Heils. “Het zwarte koffertje dat op een gegeven moment bij ons thuis
in de hal stond, bleek voor mij te zijn. Er zat een
althoorn in. Mijn broer zei: ‘ja, en vrijdag heb
jij je eerste les’. Er werd je niks gevraagd, je ging
gewoon.” Spijt heeft hij er nooit van gehad. “Ik
heb een goede muzikale basisopleiding gehad
dankzij het Leger des Heils. Tot en met lessen
van voormalig solohoornist van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest, Johan van Mourik. Het
waren waardevolle aanzetten tot een beroepscarrière in de muziek.”
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Het leger kent een eigen opleidingsstructuur,
waarin muziek een belangrijke plaats inneemt. “Je
begint als jongsoldaat en dat is ook het moment
dat je bij een jeugdzangkoor of een jeugdmuziekkorps kunt aansluiten. Daarna word je korpskadet
en volg je de opleiding tot heilsoldaat. Dat is ook
het moment dat je het bekende uniform gaat dragen.” Vrijwel elk Leger des Heils Korps heeft een
eigen koor, brassband of brassensemble voor de
zondagsdienstbegeleiding. “Voor buitenstaanders
zijn ze vooral bekend als muzikale begeleiding bij
het uitdelen van ‘De Strijdkreet’ en het spelen bij

de kerstpot in december”, zegt Vorwald. Het Salvation Army-repertoire behelst echter veel meer
dan dat. Er is wereldwijd een gigantische bibliotheek voor grote en kleinere ensembles. “Unity
Series is bijvoorbeeld geschikt voor de kleinere
korpsen, die geen bastrombone of es-cornet bezet
hebben. Daarboven krijg je het repertoire van de
General Series”, vertelt dirigent Vorwald. “En op
het hoogste niveau is daar de Festivalserie, met
werken op het niveau dat vergelijkbaar is met de
derde tot en met de eerste divisie in de indeling
van burgerkorpsen.”

Zowel dit rijke repertoire als het hoge niveau
van de bands van het Leger des Heils staan goed
bekend bij amateurmuzikanten. Er moesten
wel eens belangstellende muzikanten teleurgesteld worden, want in de orkesten van het Leger
des Heils was alleen plaats voor geïnstalleerde
heilsoldaten. Tien jaar geleden legden de twee
oprichters van Fellowshipband Dordrecht een
voorstel voor aan de korpsleiding van Dordrecht. Laten we naast het vaste muziekkorps
van Dordrecht een band oprichten die ook
openstaat voor andere muzikanten, ongeacht
geloofs- of levensovertuiging of denominatie,
was het idee van initiatiefnemers Fred de Jong
en Peter Groenewegen. Een baanbrekend
voorstel destijds, dat goed uitpakte, want in
korte tijd vormde zich een groep van ongeveer
twintig vaste repetitiebezoekers, aangevuld met
regelmatige passanten. De Fellowshipband Dordrecht is geen vereniging. Muzikanten betalen
geen contributie en de band doet niet mee aan
concoursen. Het Leger des Heils-korps Dordrecht stelt de Korpszaal ter beschikking en ziet
de Fellowshipband als een eigen korpsactiviteit,
naast het reguliere muziekkorps. Vrijwel alle muzikanten spelen ook in een of meerdere andere
Leger des Heils-muziekkorpsen of burgerorkesten en doen de Fellowshipband Dordrecht
‘erbij’. En omdat de repetities op zondagmiddag
zijn, kunnen ook professionals zich makkelijk
aansluiten. “Want die hebben doordeweeks vaak
hun eigen orkesten, als dirigent of als professioneel muzikant”, licht Vorwald toe, die in dezelfde
omstandigheid zit vanwege koordirectie-activiteiten bij drie koren. Hij dirigeert sinds vorig
jaar de Fellowshipband, ondersteund door Ruud

Vermeij die de coördinatie verzorgt. Natuurlijk
is de vrijblijvendheid van het repetitiebezoek
wel eens lastig. “Het is elke maand afwachten wie
er op de repetitie komen. Maar ervaring leert dat
enthousiaste passanten zich graag aansluiten bij

zich daar een vrijwilliger voor aanmeldt, zijn
we digitaal vindbaar.” Maar het gaat de ‘fellows’
(dames- en heren) van de Fellowshipband Dordrecht vooral om de maandelijkse dosis muziek
op de zondagmiddag. Of er muzikale ambities
zijn? “Natuurlijk, de
International Staff
Band is als een der
beste brassbands ter
wereld een inspirerend voorbeeld. In
Nederland kennen we
natuurlijk de Amsterdam Staff Band. We
kunnen ons daar niet
aan meten hoor, maar
het is fijn om samen te
streven naar een constante opwaartse muzikale
lijn, zonder de kameraadschap uit het oog te
verliezen”, besluit dirigent Vorwald.

‘Het is elke maand
afwachten wie er op
de repetitie komen’
onze vaste kern, want ze komen, zelfs van buiten
de regio, speciaal voor de muziek en dat leidt tot
onderlinge kameraadschap.”
De band maakt niet alleen gebruik van het
Salvation Army-repertoire, maar leent ook wel
werken van burgerkorpsen in de regio. “De
samenwerking in de regio vinden wij belangrijk,
we zijn absoluut geen concurrent van andere
orkesten”, aldus Vorwald. Ongeveer drie keer per
jaar treedt de Fellowshipband Dordrecht op. Op
dit moment worden voorbereidingen getroffen
voor een benefietconcert in het najaar van 2016.
Ook kan de band uitgenodigd worden voor
medewerking aan een Leger des Heils-dienst
of kerkdiensten van andere denominaties. Ook
staat de Fellowshipband open voor uitnodigingen voor medewerking aan concerten van
derden. Een website is er nog niet. “Maar zodra

Profiel
Fellowshipband Dordrecht
Opgericht: 2006.
Aantal leden: variabel, circa 20 trouwe
kernleden.
Bijzonderheden: Fellowshipband is een brassband (Engelse bezetting) geïnitieerd en ondersteund door het Leger des Heils Korps Dordrecht
Repetitielocatie: Korpszaal Leger des Heils
Dordrecht, Kasperspad 28, Dordrecht
Repetities: iedere eerste zondag van de maand
13.30-15.45 uur.
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WMC NIEUWS

WMC rolt dirigenten
cursus wereldwijd uit
Over de hele wereld nemen dirigenten van harmonieorkesten het komende jaar
deel aan dirigentencursussen waarvoor Nederlandse kennis en maatstaven als
toetssteen gelden. Het Wereld Muziek Concours Kerkrade wil zich met dit initiatief
nog meer profileren als het keurmerk van de internationale blaasmuziek.
TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

In Singapore nemen de komende maand dirigenten uit diverse Aziatische landen deel aan
een directiecursus voor harmonieorkesten. Het
bijzondere hiervan is dat Nederlandse criteria
model staan voor de lesstof die de kandidaten
voor hun kiezen krijgen. Het Wereld Muziek
Concours Kerkrade (WMC) rolt in samenwerking met de Bond van Orkestdirigenten
en Instructeurs (BvOI) de Internationale
WMC Dirigentencursus Lifelong Learning
het komende jaar uit over de hele wereld. Na
Singapore volgen soortgelijke opleidingen
in Costa Rica (Midden-Amerika), Colombia (Zuid-Amerika) en de Verenigde Staten
(Noord-Amerika). Plannen voor een cursus
in China zijn in bespreking. Lifelong Learning
vindt verder plaats in Staufen (Duitsland) voor
Midden-Europa, Mezzocorona (Italië) voor
Zuid-Europa en Den Haag voor Noord-Europa.
In totaal nemen 120 dirigenten aan de diverse
cursussen deel. “We hopen hiermee het WMC
nog breder onder de aandacht te brengen en dirigenten aan te sporen om ooit met een orkest
naar het WMC te komen”, zegt Harrie Reumkens, artistiek directeur van het WMC.
Per cursus worden twee deelnemers geselecteerd voor deelname aan de dirigentenwedstrijd
van het WMC in 2017. Zij worden door het
WMC uitgenodigd en krijgen hun reis- en
verblijfskosten vergoed. Het gebruikte cursusmateriaal geldt als maatstaf om te bereiken dat
het niveau van de deelnemers die straks naar
Kerkrade mogen komen vergelijkbaar is. “We

willen hiermee wereldwijd de ontwikkeling van
dirigententalent stimuleren. Tevens zorgt deze
opzet voor een maximale internationale vertegenwoordiging tijdens de dirigentenwedstrijd in
2017”, vervolgt Reumkens.
De inhoudelijke leiding van het project is in
handen van Jan Cober en Alex Schillings. Cober
behoort tevens samen met James Gourlay,
Douglas Bostock, Philip Tng, Frank De Vuyst,
Jose Rafael Pascual Vilaplana, Johannes Stert,
Laszlo Marosi, Eugene Corporon en Dennis
Fisher tot het internationale team van docenten.
Voor de continentale cursus werkt het WMC
samen met brancheorganisaties uit de verschillende landen. Zij zorgen voor de organisatie en
financiering ter plaatse. In Nederland gebeurt
dat door de BvOI. Maximaal achttien kandidaten krijgen een uitnodiging om volgend jaar in
Kerkrade deel te nemen aan de dirigentencursus
tijdens WMC 2017. Reumkens: “We stimuleren
de organisaties ter plekke om naast het gesuggereerde standaardrepertoire zeker ook repertoire
uit de eigen muziekcultuur te programmeren,
zodat wij daar zo mogelijk ook volgend jaar
tijdens het wedstrijddeel van dit project en
tijdens het WMC in het algemeen aandacht aan
kunnen geven.”
Deelname aan deze finale is dus alleen mogelijk
op basis van selectie tijdens een van de continentale cursussen. Dat geldt ook voor Nederlandse
kandidaten. Meer informatie: www.wmc.nl.

Jan Cober.
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‘Het moeten geen
k
 lonen van mij worden’
“Er zouden meer jonge mensen enthousiast moeten worden om voor tambour-maître te leren. Voor een korps lopen, geeft je echt een kick.” Eddy Knoop uit
Doorn leerde de afgelopen 42 jaar zo’n duizend tambour-maîtres in Nederland
de fijne kneepjes van het vak. Vorige maand leverde hij zijn laatste lichting af.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

“Ik zie regelmatig tambour-maîtres aan het werk
die bij mij op de cursus hebben gezeten. Soms
denk ik dan: ‘zo heb ik je dat niet geleerd’. Maar
ik zie er ook die zich juist heel goed ontwikkeld
hebben. Waarin ik veel terugzie van wat ik ze
bijgebracht heb. Dat is mooi om te zien.” Hoeveel tambour-maîtres zijn DNA dragen heeft
hij niet precies bijgehouden. Maar het moeten
er ongeveer duizend zijn. Meer dan veertig jaar
leidde Eddy Knoop tambour-maîtrecursussen
in vrijwel alle provincies boven de grote rivieren.
In totaal verzorgde hij vanaf 1974 ruim zeventig
opleidingen. Afgelopen voorjaar legden zijn
laatste kandidaten hun examen af. Elf deelnemers slaagden voor de cursus van de Muziekbond Gelderland-Flevoland. Na het examen
namen zeven muziekkorpsen en vele tientallen
oud-leerlingen met een muzikale hulde afscheid
van hun voormalige docent.
De in Groningen geboren Eddy Knoop (70)
begon zijn loopbaan als slagwerker bij de toenmalige harmonie Kunst na Arbeid en drumband
DOKA uit Marknesse. “Ik had een optreden van
de Marinierskapel bijgewoond. Dat vond ik zo
fantastisch dat ik daar per se naar toe wilde. Die
wereld trok me enorm aan. Hoewel mijn ouders
liever zagen dat ik een ander beroep koos, wilde
ik niets anders meer.” Op zeventienjarige leeftijd
lukte het hem om als tamboer in dienst te treden
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bij de Tamboers en Pijpers van het korps Mariniers. Tien jaar later solliciteerde hij met succes
naar de functie van tamboer-, klaroenblazersen trompetterinstructeur bij de Koninklijke
Landmacht. Het was destijds gebruikelijk dat

‘De groep
moet volledig
op hem
kunnen
vertrouwen’
ieder regiment zijn eigen muziekkorps had. Zo
werd Eddy Knoop instructeur van het jachthoornkorps Garde Jagers. Vanuit die functie
werd hij benaderd om als docent en jurylid zijn
steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de
amateursector. Knoop: “In die tijd was Sandrie
Egberts tambour-maître van de Johan Willem
Friso Kapel. Hij schreef tientallen composities
voor diverse tamboerbezettingen en stelde
instructies en leerplannen voor opleidingen in
de slagwerkwereld samen. Hij vroeg mij of ik

interesse had om cursussen voor slagwerkers in
de amateursector te verzorgen.”
Het omgaan met jonge mensen was voor Eddy
Knoop de drijfveer om overal in het land
muzikanten op te leiden. “Ik heb zeventien jaar
gewerkt met dienstplichtige muzikanten en
altijd goed met jongeren overweg gekund. Dat
komt wellicht voort uit mijn eigen jeugd. Ik
was in mijn jonge jaren bepaald geen lieverdje.
Waarschijnlijk kon ik daardoor later zo goed
opschieten met mensen van die leeftijd.” Uit zijn
werkzaamheden als docent voor slagwerkers
vloeide ook het opzetten van tambour-maîtrecursussen voort. Uitgewerkte lesmethodes voor
deze opleiding waren destijds nog niet voorhanden. Samen met de andere pionier op dit gebied,
Jan Peeters uit Weert, ontwikkelde Knoop een
leerplan voor tambour-maîtres. Terwijl Peeters
de opleidingen in het zuiden van het land voor
zijn rekening nam, was Knoop vooral elders
in het land actief. “Toen we ermee begonnen, waren er nog geen lesmethodes. Zoals we het zelf
geleerd hadden, brachten we het ook over op de
leerlingen. Het was allemaal heel summier wat er
op papier stond.”
42 jaar reisde Eddy Knoop door het land om
tambour-maîtres in de dop voor te bereiden
op hun belangrijke taak. Hij zag hoe leerlingen zich ontwikkelden tot zeer talentvolle
tambour-maîtres, maar ook hoe mensen soms

Nadat hij vorig jaar tijdens de Nationale
Taptoe voor de laatste keer het Traditioneel
Jachthoornkorps Garde Jagers leidde, legde
Eddy Knoop nu ook zijn werk als docent van
tambour-maîtres neer.

voortijdig moesten afhaken. Want het tambour-maîtreschap is niet iedereen op het lijf
geschreven. “Om tambour-maître te kunnen
zijn, moet je je kunnen en willen onderscheiden
van de rest”, begint Knoop zijn profielschets.
“Hij moet lef en flair hebben en mag best wel een
beetje een braniemaker zijn. Hij moet dingen

volledig ten dienste van het korps. De groep
moet volledig op hem kunnen vertrouwen. Als
er iets fout gaat, hoort hij eerst de hand in eigen
boezem te steken.”
Ook uitstraling is een belangrijk aspect bij de
functie van tambour-maître. De manier waarop
iemand voor zijn korps loopt, is echter heel
persoonlijk. Dat staat
niet in de handleiding
beschreven. Ieder vult
dat op zijn eigen manier
in. Knoop: “Een tambour-maître moet met
een trots gevoel voor zijn
korps lopen. Sommige
mensen stralen dat ook
werkelijk uit. Maar je
hebt er ook die lopen er
‘gewoon’ voor. Het is iets
heel persoonlijks dat ik hen niet kan aanleren.
De stoktekens en commando’s zijn hetzelfde,
maar verder ontwikkelt iedere tambour-maître
zijn eigen stijl. Nee, het moeten geen klonen van
mij worden. Ik leer ze alleen de basis aan.”

‘Een tambour-maître
moet arrogant zijn
in de goede zin van
het woord’
goed kunnen aangeven en leiding kunnen geven.
Als de baas gaat zitten, gaat het personeel liggen.
Arrogant zijn in de goede zin van het woord. Je
loopt echter niet voor de meerdere eer en glorie
van jezelf voorop. Een tambour-maître stelt zich

Eddy Knoop kijkt met voldoening op zijn lange
loopbaan terug. “Het is een ontzettend fijne tijd
geweest. Dit werk heeft me veel waardering en
voldoening gegeven. Maar eens houdt het op. In
alles wat ik in de muziekwereld heb gedaan, heb
ik het moment van stoppen tot nu toe altijd zelf
beslist. Ik wil niet wachten totdat ik weggekeken
wordt.” Hij betreurt het dat de belangstelling
voor deze specifieke functie in de muziekwereld
is teruggelopen. In de gouden jaren gaf hij soms
jaren drie cursussen per seizoen. Opleidingen
met 25 kandidaten waren geen uitzondering.
Als bonden nu jaarlijks of tweejaarlijks vijftien deelnemers bijeen krijgen, mogen ze hun
handen al dichtknijpen. Knoop vindt het vooral
jammer dat maar weinig jongeren zich tot deze
taak geroepen voelen. Het stereotype beeld dat
tambour-maître zijn specifiek iets is voor oudere
mannen, is volgens hem niet meer van deze tijd.
“Voor de uitstraling van de hele muzieksector
zou het goed zijn als juist jonge mensen de korpsen aanvoeren. Dat hoeven trouwens niet alleen
mannen te zijn. Ook vrouwen kunnen deze taak
heel goed invullen.”
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Eigenzinnigheid maakt
De Eendracht geliefd
Koning Willem I was in 1816 min of meer de inspiratiebron voor de oprichting van
muziekgezelschap De Eendracht uit het Groningse Ezinge. Twee eeuwen later is
het orkest met 23 leden nog altijd een begrip in Ezinge en omgeving.
TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: CHRISTIANNE PUTTING

De Eendracht op
weg naar het graf
van de oprichter.

Kornelis Jans Sikkens moet een ambitieus baasje
zijn geweest. De bakkerszoon uit Garnwerd
schopte het al op 22-jarige leeftijd tot hoofd
der school in Ezinge. In 1815 ontving hij van
Koning Willem I een muziekboek als erkenning
voor zijn vooruitstrevende muziekonderwijs
op de school. Een jaar later nam hij plaats op de
bok van het door hemzelf opgerichte muziekgezelschap De Eendracht. Een vereniging die
met vallen en opstaan na 200 jaar nog altijd met
beide benen in de klei staat.
Rode draad in de geschiedenis van De Eendracht
is het chronisch tekort aan financiële middelen.
Regelmatig moest de nodige inventiviteit aan de
dag worden gelegd om het hoofd boven water
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te houden. Zo lezen we in de geschiedschrijving
van Gemma Verkleij hoe voor de aanschaf van
twee klarinetten in 1911 aandelen werden uitgegeven. Het benodigde kapitaal van 47 gulden en
45 cent was in korte tijd bij elkaar. Tien aandeelhouders pompten ieder 5 gulden in het project.
Of ze hun investering ooit terugbetaald hebben
gekregen, vertelt het verhaal niet.
De Eendracht telt momenteel 21 leden en twee
aspirant-leden. De bezetting omvat trompet,
klarinet, bugel, alt-, sopraan- en tenorsax,
hoorn, bariton, es- en besbas en drums. “De
Eendracht Ezinge is een begrip in het dorp en
de omgeving”, zegt voorzitter Herman Meurs.
“Het korps is geliefd bij de bevolking. Dat ligt

aan twee dingen: het eigenzinnige repertoire
en het vuur waarmee gemusiceerd wordt.” De
Eendracht neemt elke gelegenheid te baat om
de instrumenten uit de koffers te halen. Tijdens
toneelvoorstellingen, filmavonden, Sinterklaas,
vernissages of bruiloften. Het repertoire varieert
van klassiek tot filmmuziek, van fanfare en
Surinaamse mars tot jazz. “Betaald, onbetaald,
binnen of buiten. We spelen op elke plek”, weet
Meurs. Tijdens de jaarlijkse ZomerJazzFietsTour
door het Reitdiepdal helpen de leden mee met
de verkoop van gehaktballen of staan ze te spelen
langs de route. Nieuwe leden werven is voor De
Eendracht een moeizaam verhaal. Met 875 inwoners is de vijver klein. Meurs: “We proberen om
via de persoonlijke weg mensen uit onze omgeving te interesseren. Dat lukt ook wel regelmatig.
Momenteel hebben we 23 leden. Dat zijn er in
het verleden ook wel eens negen geweest. Maar
een gezelschap dat met zo’n aanstekelijk plezier
speelt, is nog lang niet uitgetoeterd. Want dat is
wat ons verbindt: met plezier muziek maken.”
De Eendracht heeft het jubileumjaar geopend
met een aubade bij het graf van de oprichter. Ook
musiceerde het gezelschap op markante locaties in de omgeving. Het jubileumconcert is op
zaterdag 18 juni bij het historische ’t Waarhuis bij
Aduarderzijl, waar ooit het Gronings ontzet begon. Voor dit concert schreef Joop van de Linden
(Amsterdam Klezmerband) het werk Eendracht
200 waarin het speelplezier van de groep tot
uiting komt. Medewerking verlenen diverse vocalisten en oud-leden. Rederijkerskamer Iovivat
omkleedt de muziek met sketches en intermezzo’s. Informatie: www.eendrachtezinge.nl.

ALGEMEEN UITSLAGEN
Blijdschap bij Joke
Kolthof van fanfare
Wilhelmina Easterein
tijdens de ONFK.

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

Open Nederlandse Fanfare

Open Nederlandse Slagwerk

Kampioenschappen (ONFK)

Kampioenschappen (ONSK)

DATUM: vrijdag 8 en zaterdag 9 april.
LOCATIE: De Lawei, Drachten.
EERSTE DIVISIE: 1. Oranje Grootegast, 95 pt; 2. Andels Fanfare Corps
Andel, 93,83 pt; 3. Joost Wiersma Jistrum, 93,17 pt; 4. De Eendracht Den
Ilp, 92 pt; 5. Jouster Fanfare Joure, 90 pt; 6. Het Fanfare Collectief Alblasserdam, 89 pt; 7. Emergo Castricum, 88,33 pt; 8. Excelsior Schraard, 87,67
pt; 8. Soli Deo Gloria Ommen, 85 pt.
TWEEDE DIVISIE: 1. Wilhelmina Easterein, 91,33 pt; 2. Constantia
Menaam, 88 pt; 3. Beatrix Doezum, 87 pt; 4. Oranje Assen, 85,67 pt; 5.
Excelsior Grijpskerk, 84,67 pt; 6. Excelsior Ouwsterhaule, 83,67 pt.
DERDE DIVISIE: 1. De Bazuin Augustinusga, 93,33 pt; 2. Tida Kira
Munnekezijl/Lauwerzijl, 91,5 pt; 3. Sint-Cecilia De Zwaan Lichtervelde
(België), 88 pt; 4. Vrede & Eendracht Kachtem (België), 86,33 pt; 5. Looft
den Heer Oudega, 84,67 pt; 6. Oefening Baart Kunst Otterlo, 83,17 pt; 7.
Eensgezindheid Egmond-Binnen, 82,83 pt; 8. Studio It Heidenskip, 82 pt;
9. Halleluja Anjum, 80,67 pt.
VIERDE DIVISIE: 1. Prins Hendrik Scheemda, 90 pt; 2. Heide Echo
Knegsel, 89,17 pt; 3. Looft den Heer Boornbergum, 88 pt; 4. Excelsior
Bruchterveld, 87,67 pt; 5.De Lofstem Sumar, 87,17 pt; 6. Harmonie
Akkrum, 86,17 pt; 7. De Bazuin Lutjegast, 83,67 pt; 8. Eensgezindheid
Tjerkwerd, 81,83 pt; 9. Crescendo Elst Utrecht, 81,5 pt; 10. Euphonia
Bakhuizen, 81,33 pt.
VIJFDE DIVISIE: 1. De Bazuin Tijnje, 87,33 pt; 2. Sereno Baflo, 86,17
pt; 3. Opleidingsorkest Gooisch Fanfare Orkest Hilversum, 85 pt; 4. Concordia Netterden, 83 pt.

DATUM: zaterdag 16 april.
LOCATIE: Veluvine, Nunspeet.
BASISKLASSE: 1. Concordia B Middelstum, 93 pt; 2. CMH Hattem, 92
pt; 3. SDG Ommen, 90 pt; 4. Prinses Margriet Staphorst/Rouveen, 89 pt;
5. Crescendo Voorthuizen, 86 pt; 6. Juliana Doornspijk, 86 pt; 7. Oefening
en Uitspanning Beek en Donk, 84 pt; 8. Volharding Beek, 83 pt.
MIDDENKLASSE: 1. Prins Bernhard Apeldoorn, 92 pt; 2. Kunst naar
Vermogen Moorsele (België),
87 pt; 3. Woudklank Grootegast, 86 pt; 4. Excelsior Cothen, 85 pt; 5. Soli
Deo Gloria Alblasserdam, 83 pt; 6. SDG Uithuizermeeden, 82 pt.
TOPKLASSE: 1. Excelsior Oostendorp 95 pt; 2. Concordia Obbicht, 93
pt; 3. Elspeets Fanfare, 91 pt; 4. Cadenza Twello, 90 pt; 5. Crescendo Ooij
Zevenaar, 88 pt; 6. Avant Garde Klundert, 87 pt.

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van
bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de
volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte
onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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EBK ’16: veel nieuwe
werken beleven 
hun première
De vrije werken. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Vrijdags kun je de EBK verliezen,
zaterdags kun je ze winnen. Ook wat betreft het publiek: waar zaterdag het tweede balkon propvol zat, zaten er vrijdag alleen twee verloren journalisten. Kenmerkend voor de zaterdag was de afwisseling van nieuwe en bekendere werken. Iets
waar de toehoorders reikhalzend naar uit keken.
TEKST: GEERT JAN KROON • FOTO’S: BRITISH BANDSMAN/JOHN STIRZAKER

Drie keer Trance
Hoger, harder en sneller was het devies. Dat is wel
duidelijk als in het lijstje drie keer Trance voorkomt, een werk dat het publiek in Nederland verdeeld achterlaat. Eerst liet Brighouse & Rastrick
het publiek kennismaken met de finesses van het
werk. De geweldige sound en techniek toonde de
topvorm van de Engelsen in het paars. De lijnen
en texturen van het werk werden door David King
zo nadrukkelijk blootgelegd dat het emotioneel
minder aansprak. De eerste Trance was goed voor
92 punten. De emotie werd door Stavanger juist
opgezocht. Het schreeuwende ongeboren kind,
door Doss muzikaal uitgebeeld, ging door merg
en been. Dit was een uitvoering uit het hart van
Allan Withington. Een gigantisch slot ten teken
van de viering van het leven leverde de Noren 95
punten op. Was er nog wel ruimte voor een derde
versie? Ja, bewees Valaisia Brass Band onder leiding van Arsene Duc. Een fenomenaal gecontroleerd begin met voorheen onopgemerkte details
maakte duidelijk dat de Zwitsers niet kwamen
om alleen leuk mee te doen. De uitvoering met
veel detail en intensiteit kreeg richting het slot
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De trompet doet haar intrede; Black Dyke durft het aan.

alleen maar meer energie. Dit was de enige Trance
waar percussie met het koper samensmolt tot één
geheel. Een optelsom van de transparantie van
Brighouse en de bravoure van Stavanger bracht de
Zwitsers 98 punten.

Primeurs en premières
De eerste primeur was EKSTASE (met hoofdletters!) Een kleine zoektocht naar de betekenis
leidt al gauw tot het woord ‘trance’: Trance 2.0!
Het werk van Doss is geïnspireerd door de don-
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Whitburn geeft jong talent de ruimte.

kere verontrustende elementen van de menselijk
psyché. In dit geval de bevrijdende effecten van
het maken van muziek. Een psychiatrisch patiënt
zit vast en krijgt zware medicatie. Hij belandt
in een psychose waarin een pianosonate van
Mozart de hoofdrol speelt. De effecten zijn duidelijk: constant neuriën van de melodie en een
glimlach van geluk. Op een dag ontdekt hij een
piano en speelt, zichzelf verliezend, de sonate.
De andere patiënten gaan mee in zijn extase.
Onbewust van hetgeen er gebeurt besluiten de
doctoren de patiënten te helpen en spuiten de ze
weer plat. De muziek stopt, de extase is voorbij.
Een verhaal van Oliver Sachs zo lijkt het, maar
dan in muziek uitgedrukt. Het verhaal is perfect
te horen in de noten van Doss. Ondanks dat
Brass Band Oberosterreich zich verliest in de
muziek onder leiding van dokter Ian Porthouse
worden ze hier niet voor beloond. Het resultaat
was 90 punten. Maar, er een nieuwe percussie-instrument geboren: de zingende zaag. Iedereen
vroeg zich wel af of Schittke-indachtige effecten
(lees: heel vals spelen) zo bedoeld waren.
Dit jaar geen Audivi’s maar een Hypercube. Van
een punt kun je een lijn maken, van een lijn een
vierkant en van een vierkant een kubus. Volgens
deze strekking kun je ook aan een kubus een

dimensie toevoegen. Een representatie van
een zogenaamde hyperkubus is het gebouw
La Grande Arche de la Fraternité (een en al
broederschap dit EBK) in Parijs. Oliver Waespi
gebruikte deze stedelijke scene als uitgangspunt voor zijn nieuwe werk voor Paris Brass
Band. Het begin wordt gekenmerkt door zware
beats en ingetogen schoonheid, heel gaaf! Het
middendeel bevat een koraalmatige melodie die
geïnspireerd is door de wolken die je ziet zweven
door het gebouw. De muziek keerde snel terug
naar het complexe stadsleven, dat super gedetailleerd werd neergezet door Florient Didier en de
Fransen. De jury had er 97 punten voor over en
het publiek was niet te houden na Hypercube.
De Cory Band bracht een nieuw werk van
Sparke: Raveling, Unraveling (gebaseerd op
Ravel, vat u hem). Een cadeau voor het massaal
toegestroomde publiek, zou je denken. Na een
spetterend on-Sparkiaans begin volgde een lastig
vorm te geven wals-deel dat aandeed als een
muzikaal geintje. Toch zagen we dirigent Philip
Harper in alle ernst zijn muzikanten tot op het
bot motiveren om de titel binnen te halen. In
een interview vertelt hij dat dit geen hoger-sneller-harder stuk is, maar gewoon muziek-muziek.
De band speelt alles raak en het zal ze dan ook

Philip Harper - Cory Band: een ijzersterke
combinatie.

de overwinning bezorgen. 99 Punten kregen de
Welshmen maar liefst!
Cantate van Andrew Duncan is zogenaamde
absolute muziek, dus geen mooi verhaal. De
luisteraar moet op zoek naar zijn emoties terwijl
hij luistert. Het werk valt in drie delen uiteen,
waarvan de eerste overgang een hele duidelijke
is. Stoppen, water lozen, omslaan. Spanning
weg! Op een EBK-podium zo de spanning laten
wegvallen kan eigenlijk niet meer. De opening
was indrukwekkend. Het middendeel kon het
publiek niet geïnteresseerd houden, het kwam
richtingloos over. Is dit zo een leren-luisteren-stuk misschien? Whitburn voelde zich
duidelijk beter thuis in het technische en luidere
werk. Krachtig en groots van klank speelden de
Schotten 94 punten bijeen.
Edward Gregson’s The Trumpets of the Angels
kennen we allemaal wel. Maar dan in de versie
met orgel en trompetten. Curieus dat in deze
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Stavanger in opperste concentratie.

aangepaste versie er toch nog een trompet stond.
De baritons en alten stonden plaats in de zaal.
Eén trompet en zes cornetten stonden achter
de band. Het is weer een ware stoelendans van
Black Dyke. Als ze deze lijn voorzetten speelt de
Black Dyke in Utrecht buiten! Het effect van de
baritons en alten in een gecontroleerd unisono
was groot. Dat kon niet anders met Nicholas
Childs tussen twee lessenaars met reusachtige
partituren. De solisten achter de band speelden
stuk voor stuk geweldig. De solo van de zevende
trompet is een dijk van een partij. Gareth Small
raakte ze elke keer, bijna. Het is dan ook niet
vreemd dat hij de soloprijs won. Hoewel? Een
trompet die de soloprijs wint in een brassbandwedstrijd: tijden veranderen! Het nieuwe scherzo en slot krikte het wedstrijdgehalte van het
werk op en de Engelsen werden goed bedeeld
met 96 punten.

Oude bekenden
De eerste oude bekende kwam van de Groningers.
Met de trombones in topvorm en de band die geweldig zat te spelen, genoot het publiek van From
Ancient Times van Jan Van der Roost. Richard
Visser stond zichtbaar te genieten als de trombones weer zo een messcherp glissando-stukje

neerzetten: BIG SMILE! De solisten laten het
nergens liggen. De uitvoering krijgt meteen bijval
van het publiek. Het waren de kleine foutjes die
de jury ertoe bracht 89 punten te geven.
Dirigent Luc Vertommen weet dat de muziek
van Peter Graham iedereen meteen grijpt.
Nostalgisch in zwart-wit met een beetje regen,
dat was de sfeer die de Belgen van Brass Band
Buizingen neerzette. De dikke solo’s van cornet
en euphonium waren helemaal raak. Glenn Van
Looy op euphonium liet ook op dag twee zien
dat hij van absolute wereldklasse is: zo makkelijk en mooi. Het is een compleet andere versie
dan die van de Black Dyke van vorig jaar. Aan
de langzame kant, maar het klopt helemaal en
klinkt geweldig. De stoeldans is er nog steeds,
inclusief de wandelende dixie-band. Volgens het
publiek had dit één van de winnaars kunnen zijn,
maar ze kregen van de jury 93 punten.
In deze context kwam Lyngby-Taarbaek met
Gregson’s Of Distant Memories. Hoewel de
herinnering aan dit stuk niet ver van ons afstaat,
was het niet de beste keuze voor het EBK-podium.
Michael Thomsen voerde de Denen door het
publieksvriendelijk werk dat vanaf de eerste noot

‘net niet’ was. Hoewel de band goed speelde, deden alle kleine foutjes af aan het luisterplezier. Iets
wat de jury ook erkende aangezien ze het waardeerden met 88 punten, de laagste van de dag.
Vreemd genoeg maar één punt onder de PBG.
Het grote slotstuk was de Bayerischen Brass Band
Akademie (3BA) onder leiding van Thomas
Ludescher. Vita Aeterna van Alexander Comitas
was alweer een paar jaar geleden het verplichte
werk. Makkelijk is het niet, maar de echte toppers
kiezen er niet voor. Het was zeker geen vlekkeloze
uitvoering. De tempo’s lagen vrij laag, waardoor
het werk niet tot leven kwam. Zelfs Ben Godfrey
en James Fountain konden met hun soepele spel
de Duisters niet naar een hoger plan tillen. De
punten van jury? 91! Ze hoorden duidelijk iets
wat het publiek heeft gemist.
De uiteindelijke jurybeoordeling laat zien dat
het type werk er eigenlijk niet toe doet. Modern
idioom en meer traditioneel idioom wisselen
elkaar redelijk af in de klassering. De jury heeft
zich niet laten imponeren door de complexiteit
van de werken. Hoewel een laag uitgangsniveau
gepaard met een niet geweldige uitvoering, zoals
bij Lyngby Taarbaek, meteen afgestraft werd.
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Nederlandse bands
succesvol in België
Op 16 en 17 april waren diverse Nederlandse orkesten (én liefhebbers) te vinden in Mechelen waar de Vlaamse
Open Brassband Kampioenschappen voor de zesde maal plaatsvonden. Dit evenement weet, ondanks de wat
mindere logistieke omstandigheden, telkens weer een internationaal deelnemersveld te trekken.
Op zaterdag 16 april was de C-afdeling als eerste aan de beurt. Maar liefst vier Nederlandse deelnemers die allen
naar behoren presteerden. De Bazuin B met (scheidend) dirigent Jan Werkman wist met zeer gecontroleerd spel,
mooie sound de winst naar zich toe te trekken. De juryleden (Jan Van der Roost, Jan de Haan en Blaise Héritier)
kenden 93,5 punten toe aan de Oenkerker brassband. Brassband Gloria Deï (dirigent Piet van der Heide) behaalden
een keurige derde plaats, gevolgd door Constantijn Huygens (dirigent Richard Visser) als vierde. David uit Zwolle zal
met een keurige zesde plaats zeker content zijn geweest en kan met vertrouwen aan de toekomst werken.
De zaterdagavond vormde weekeinde het hoogtepunt. Met zeven inschrijvingen kon het publiek zich opmaken
voor een heerlijk avondje muziek. Ook hier speelden de Nederlandse deelnemers zich op uitstekende wijze
in de top 3. Brassband Schoonhoven bevestigde de stijgende lijn. De combinatie tussen band en dirigent Ian
Porthouse straalt vertrouwen en controle uit. Ook Brassband De Wâldsang liet in Mechelen uitstekend spel horen
en nam en passant de prijs voor beste percussion section mee naar Buitenpost. EBK deelnemer Brass Band
Buizingen wist met één punt verschil de titel voor zich op te eisen.
Op zondag speelden twee afdelingen om de titel. In de D-afdeling wist Harp en Luit uit Vuren met haar nieuwe
dirigent Maarten van de Kolk 84,7 punten bij elkaar te spelen. Hiermee eindigde het orkest als derde. In de
B-afdeling ook twee Nederlandse deelnemers. Brassband Merum speelde zich naar een vierde plaats terwijl de
Spijkerpakkenband met dirigent Erik Janssen met ruime cijfers de titel mee naar Gorredijk nam.
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Jan Werkman.
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Dutch Open Brass Contest:

EBBC livestream

mooie line-up

gesaboteerd in Lille

De eerste editie van DOBC in 2015 leek, gezien het deelnemersveld en geringe publiek, een

Tijdens de recente Europese Brassband Kampioenschappen

eendagsvlieg te worden. Echter, de organisatie heeft voor de editie van 2016 een mooi deelne-

(EBBC) in Lille Frankrijk werden de geluids- en filmopnamen

mersveld weten te strikken en daarmee zou het publiek ook in ruime mate naar het evenement

door World of Brass, plus de livestreaming van het evenement

in Drachten moeten afreizen. De organisatie maakt het de bezoekers in dit opzicht aantrekkelijk

door Hafabralivestream.nl, onderworpen aan een reeks grote

genoeg (ga hiervoor naar de website).

tegenslagen.

Zaterdag 11 juni zullen in totaal elf bands optreden, verdeeld over drie divisies.

World of Brass heeft de exclusieve rechten voor het filmen en

Het volledige deelnemersveld ziet er als volgt uit:

opnemen van de EBBC sinds 2003 verkregen van de European

Kampioensdivisie: Amsterdam Brass; Brassband Rijnmond Rotterdam (titelverdediger); De

Brass Band Association (EBBA). De afgelopen twee jaar zijn de

Bazuin Oenkerk; De Wâldsang Buitenpost; ProClass Brass Band Limburg; Austrian Brass (Oostenrijk).

rechten voor livestreaming van het evenement verkocht aan

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

Hafabralivestream.nl, een bedrijf gevestigd in Nederland. Johan

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

Talman geeft namens Hafabralivestream.nl een toelichting:“Het

Wolvega (titelverdediger).

is belangrijk om te vertellen dat door vervelende incidenten

Juryleden tijdens DOBC 2016 zijn: Jan de Haan, Russel Gray en David Kutz.

tijdens het EBBC weekend er storingen zijn veroorzaakt tijdens
de livestream. We vinden het belangrijk dat onze kijkers over de
hele wereld weten wat er gespeeld heeft.”

Amsterdam Brass.

“Op de avond voor het evenement is er opnameapparatuur
gestolen uit de bus van Word of Brass. Het was essentiële
apparatuur voor het maken van de opnamen. Dit probleem werd
opgelost op vrijdag voor aanvang van het evenement door de
buitengewone inspanningen van het World of Brass personeel en
lokale geluidstechnici. Tijdens de Kampioensdivisie op zaterdag
30 april trof het noodlot ons team. Gedurende de derde band
werd onze internetaansluiting abrupt beëindigd. Het bleek dat
onze internetkabel backstage doorgesneden was. Er is ook een
poging gedaan om kabels van World of Brass op vijf verschillende
plaatsen door te knippen. Dit heeft gezorgd voor veel problemen
met het geluid. Op hetzelfde moment dat onze internetverbinding werd verbroken, meldde ons hostingsbedrijf een ernstige
cyberaanval door een distributed denial-of-service (DDoS).”
Johan Talman vervolgt:“Om ervoor te zorgen onze abonnees in

Paul Hindmarsh treedt toe tot EBBA
Music Commission

staat waren om de livestream te volgen, was de beste oplossing
op dat moment een nieuwe en gratis link voor de rest van het
evenement vast te stellen. World of Brass later maakte het
mogelijk om de bands die door de onderbreking niet uitgezon-

Tijdens de bijeenkomst van de European Brass Band Association van 1 mei is Paul Hind-

den waren, nogmaals te tonen na afloop van het evenement.

marsh na stemming toegetreden tot de EBBA Muziek commissie. Hij volgt hiermee de tra-

Hafabralivestream.nl heeft niet de rechten voor deze opnames

gisch om het leven gekomen Preben Nøgaard Christensen op. Daarnaast nam Joe Cassells

en we zijn dan ook zeer dankbaar voor deze oplossing.”

afscheid na 14 jaar binnen EBBA actief te zijn geweest.

EBBA-resident Ulf Rosenberg verklaarde:“Wij vinden het erg
vervelend dat er ongemak ervaren is door de livestream kijkers,
maar ook voor EBBA’s partner World of Brass en haar partner

Rechtgezet

Hafabralivestream.nl tijdens dit grote evenement. We waren blij dat
de beslissingen die genomen zijn, snel een oplossing bood aan de

In Klankwijzer editie 3 (2016) is een interview geplaatst met Ite Boiten. Dit interview heeft

kijkers thuis.”

plaatsgevonden in januari 2015 en bevat hierdoor achterhaalde informatie over de locatie

De optredens van de bands in de Kampioensdivisie zijn nu

van zijn bedrijf. Sinds juli 2015 is het bedrijf van Ite Boiten gevestigd aan de Rooilijn 3 in

beschikbaar via de website www.worldofbrass.com

Surhuisterveen.
Wij betreuren ten zeerste dat dit in de gepubliceerde versie niet is aangepast.
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Fraternity zorgt voor
memorabele avond
Als vlak voordat de laatste band het podium betreedt om een applaus wordt
gevraagd voor de componist van het verplichte werk Fraternity , breekt een ovationeel applaus los dat vervolgens minuten aan houdt. Thierry Deleruyelle staat
op en neemt het vriendelijk in ontvangst, bedankt het publiek en bedankt keer
op keer opnieuw om vervolgens geen raad meer te weten met de hulde die hem
wordt gebracht. Hoe ongemakkelijk kan succes zijn?
TEKST: ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S: BRITISH BANDSMAN/JOHN STIRZAKER

De middag begon met zijn toelichting op
Fraternity, de compositie die in opdracht voor
dit Europese kampioenschap is geschreven. Het
is een programmatisch werk dat de gebeurtenissen beschrijft van de vreselijke mijnramp
in Courrières op 10 maart 1906, waarbij bijna
1100 mijnwerkers omkwamen. Zeven in elkaar
overlopende delen volgen de gebeurtenissen van
die dag. Het werk is opgedragen aan alle mijnwerkers ter wereld, waaronder de grootvader
van de componist.

The Dark Land
En om vier uur was het dan zo ver. Een uurtje
eerder dan tijdens de vorige editie, toen de laatste band om middernacht nog op het podium
zat. Tien nationale kampioenen, de titelverdediger en de hoogst geëindigde Engelse band
tijdens de Britse Nationals gaan de strijd om de
Europese titel aan. De grote zaal van Le Nouveau
Siècle is goed gevuld als de Denen van Lyngby
Taarbaek Fraternity voor het eerst laten horen.
De start is voor de bassen en het slagwerk, waarbij de manier waarop de bamboe chimes worden
beroerd niet voorgeschreven, maar wel bepalend
voor de sfeer is. De mijnwerkers ontwaken in
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het door de mijnbouw vervuilde landschap met
een euphonium solo, die ondanks het mysterieuze karakter van de opening door veel bands
wordt aangegrepen om direct al de kwaliteit te
willen tonen. Dat gaat nogal eens ten koste van
het totale plaatje. Niet bij de Whitburn Band uit
Schotland met dirigent Michael Fowles die al
direct laten horen dat er grote verschillen in de
interpretatie mogelijk zijn.

The Towering Colliery
Het opdoemen van de kolossale schachtbok
voor de ogen van de mijnwerkers is weergegeven
in een terugkerende zeer krachtige tuttipassage,
die wordt afgewisseld met zeer zachte dynamieken in de tussenliggende muziek. Verschillende
bands hebben het lastig om deze grote contrasten te weeg te brengen. De Black Dyke Band
weet de prachtige akoestiek van Le Nouveau
Siècle te benutten en de gehele zaal te vullen,
maar de Stavanger Brassband uit Noorwegen
gaat daar dik overheen. Voor een aantal bands
is het dan een te grote opgave om de zeer zachte
dynamieken daar tegenover te zetten en daarmee
heeft de jury een heuse scherprechter. Michael
Bach (Zwitserland), Michael Forsyth (Australië)
en Fabrice Millischer (Frankrijk) bepalen dit

keer de rangschikking die wordt opgeteld bij de
uitslag van het vrije werk.

From Light to Dark
Een korte Althoorn solo luidt het volgende deel
in. Opvallend hoe verschillend de uitvoeringen
van deze overgang zijn. Sommige bands geven
de ruimte aan de solist om te excelleren, andere
begeleiden aanmerkelijk sterker, zodat de
context meer ensemble is, weer andere trekken
de frasering over de altsolo heen, waardoor een
relatief hoog tempo overblijft en de solo meer
een technisch hoogstandje wordt.
De mijnwerkers dalen af in de donkere schacht.
Op weg naar de plek waar de steenkool gewonnen wordt. Dit is mouwen opstropen voor de
cornetsolist of -solisten, want veel bands hebben
de substantiële cornetsolo verdeeld. Dat gaat
in bijna alle gevallen niet zonder haperingen
of intonatieproblemen. De staand gespeelde
solo van Vincent Bearpark, Valaisia Brass Band
(Zwitserland) spreekt tot de verbeelding en
bravo voor Alexis Demailly van Paris, maar Tom
Hutchinson van de Cory Band geeft de kleurrijkste uitvoering. Het duet dat volgt tussen bariton
en flugelhorn is eveneens bij de Cory Band fraai
uitgewerkt. In enkele uitvoeringen is het niet
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klank wel wat te kort komt ten opzichte van de
kanonnen die je op dit podium tegen komt, mag
deze versie er zeker zijn.

Firedamp
Opvallend genoeg nemen de meeste bands een
kort moment alvorens met dit deel verder te
gaan, terwijl de Engelse en Welshe bands direct
doorstomen naar het deel dat de trieste gebeurtenissen verklankt. Mijngas komt tot ontploffing, schachten storten in en aardverschuivingen
zorgen ervoor dat veel mijnwerkers de dood
vinden. Deleruyelle is naast dirigent en componist slagwerker en op dit moment kiest hij voor
een omvangrijke slagwerkpassage. Explosief is
het zeker en onheilspellend door de akkoorden in de bassen ook. Zeer effectvolle muziek.
Vrijwel elke band weet het juiste karakter te
vinden, alleen de Duitsers van 3BA geven een
wat slappe uitvoering. Toch is er een band die de
gebeurtenissen zodanig weet te brengen, dat de
paniek voelbaar wordt en dat is de Cory Band.
Philip Harper weet een uitbarsting te creëren
waarbij je alles, uitvergroot en in felle kleuren,
ziet gebeuren, maar er volstrekt geen controle
over hebt. Het is beklemmend.

Steve Stewart blijft een opvallende verschijning.

echt een duet te noemen, maar speelt de bariton
de flugel geheel weg.

Extracting the Coal
Brighouse and Rastrick heeft na de eerste delen
veel goed te maken. Opvallende slordigheden
waaronder een altsolo, die op de verkeerde noot
eindigt, hebben een toppositie al uit het zicht
doen verdwijnen. In dit middendeel, dat voor
het eerst een tempo heeft boven de 68 tellen per
minuut, kan Briggus laten horen waar de kracht
zit. Swingende bassen en een ragfijne articulatie,
waardoor alles zo mooi transparant is. Niet alleen Brighouse oogst hier, maar zeker ook Black
Dyke. Hoewel het heilige vuur lijkt te ontbreken,
doet de band weinig verkeerd. Alles is gecon-

troleerd gespeeld en kwalitatief hoogstaand.
Brassband Oberösterreich onder leiding van Ian
Porthouse heeft een andere kijk op dit deel, met
andere tempi en een articulatie die ronder is en
daarmee gaat muzikale zeggingskracht verloren.
En hoe gaat het met onze landgenoten van de
Provinciale Brassband Groningen? Nederlands
kampioen PBG begint als zevende band aan Fraternity en het wordt een interessante uitvoering.
Dirigent Richard Visser veroorlooft zich niet
al te veel vrijheden en dat is ook helemaal niet
nodig om een mooie uitvoering neer te zetten.
Vanaf het begin laat PBG wel wat steekjes vallen,
maar echt verstorend zijn ze nimmer. Er wordt
met durf gespeeld en hoewel de band soms in

Bring out the Dead Miners
De aanblik van de rampplek waar de dode mijnwerkers uiteindelijk naar boven worden gehaald
moet ontluisterend zijn geweest. Het eens zo
krachtige mijnwerkers hymne (The Towering
Colliery) is veranderd in een treurmars. Muziek
die op het lijf geschreven lijkt van een trombonesectie, maar waar bij veel bands toch problemen
opdoemen in balans en zuiverheid. Slechts een
aantal bands weet het gevoel van het immense
verdriet bij het publiek te krijgen. Stavanger
misschien nog wel het sterkst. Black Dyke laat de
trombones van achter de band klinken. Akoestisch maakt het niet veel uit.
Fraternity Prayer
En zo belanden we in het slotdeel. Een gebed van
broederschap, een ode aan alle hulpverleners die
zelfs uit België en Duitsland kwamen om te helpen. Een gebed dus, en niet louter een grootse
finale van een testpiece. Wanneer de Belgische
kampioen Brass Band Buizingen als laatste
vertolker van de dag op deze plek aankomt,
bezig aan een briljante uitvoering, weet dirigent
Luc Vertommen precies wat hier de sfeer moet
zijn en zijn lezing van dit deel wordt het meest
aangrijpend van allemaal. Troostend klinkt het,
maar laten we tegelijk de offers nooit vergeten.
De enige die in de buurt komt is de Cory Band
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Cory Band: overtuigend kampioen.

en daarmee is de band genoemd die op alle
onderdelen in de top zat.
Zoals zo vaak lopen de meningen na afloop sterk
uiteen. De Cory Band scoort hoog, maar ook de
Zwitsers staan hoog aangeschreven en terecht,
want hun vertolking kende vrijwel geen fouten.
Valaisia is waarschijnlijk een wat onbekende

naam. De band bestaat pas sinds 2008 en na hun
debuut in 2010 is dit de tweede deelname aan
de EBK van deze band. De lezing van de veel
bekendere dirigent Arsène Duc is wat minder
spectaculair, waarmee de vergelijking met Black
Dyke wel op gaat. Van Black Dyke wordt meer
vuurwerk verwacht, maar uiteindelijk is het dan
toch zo goed, dat de band met een gerust hart

richting vrije werk kan kijken. Thuisspeler Paris
Brass Band heeft heel goed gepresteerd. Stavanger
is ook favoriet bij velen, vanwege het spektakel,
maar dat is wel ten koste van de zachtere gedeeltes
gegaan. Ook Brighouse and Rastrick heeft te veel
laten liggen en zo kan het zomaar zo zijn dat PBG
voor deze superbands de tweede dag in gaat.
Richard Visser mag met recht trots zijn op zijn
band. In de snelle delen groeit het zelfvertrouwen op het podium en wordt technisch knap
gespeeld. Nog steeds zijn er ongelukjes, maar
de muziek blijft overeind en het vertrouwen
blijft. In het Fraternity Prayer is de inzet van de
sopraan zo delicaat. Alles valt daarna op zijn
plek. Ook in het slot blijft de band de zeer sterke
dynamische verschillen produceren. Na afloop
zijn de reacties voorzichtig en niemand voorziet
de plek in het “linker rijtje”.

Door velen getipt als kanshebber voor de titel... Brighouse & Rastrick.
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Met Fraternity heeft de brassbandwereld er
een heerlijk repertoirestuk bij. Toegankelijke
moderne muziek met een achterliggend verhaal,
dat zeker aanslaat bij brassbands die van oudsher
een sterke band hebben met de mijnbouw.
Het aanwezige publiek heeft in ieder geval een
memorabele avond beleefd en dat heeft de componist gemerkt.
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BRASS EVENEMENT

Surventobrass: entertainment door
brassbands in Surhuisterveen
Zaterdag 18 juni vindt in De Flambou in Surhuisterveen voor de achtste keer het brassbandentertainmentfestival Surventobrass plaats. Vanaf 17.50 uur gaan acht brassbands uitmaken wie het beste entertainmentprogramma voor het voetlicht brengt.
FOTO: AANLEVERING SURVENTOBRASS

In de C-groep gaat de strijd tussen Blaast de Bazuin Surhuisterveen, Greidebrass Spannum, Concordia Buitenpost, De Bazuin Triemen Westergeest en Brassband UDI Oosternijkerk. In de B-groep
neemt de winnaar van vorig jaar, De Lofklank Ureterp, het op tegen de winnaar van 2014, Excelsior
Ferwert. Hoewel de A-groep dit jaar weinig strijd biedt, staat meervoudig nationaal kampioen Brassband Schoonhoven garant voor een topoptreden. Met hetzelfde programma probeert de band zich
later dit jaar weer in de kijker spelen tijdens het vermaarde Britse ‘Brass in Concert’.
De muzikale beoordeling is in handen van internationaal jurylid Tijmen Botma. De programmaopbouw wordt beoordeeld door Anne van der Sluis, dirigent en directeur van diverse muziekscholen/
cultuurcentra. Actrice en zangeres Tet Rozendal beoordeelt het entertainmentgehalte van de optredens.
Tijdens hun optreden mogen de deelnemers gebruikmaken van videobeelden en licht en geluid. HP
Events uit Surhuisterveen verzorgt de technische faciliteiten.
De organisatie heeft het prijzenpakket kunnen uitbreiden. Nieuw is de entertainmentprijs voor het
beste entertainmentprogramma per groep. Het Surventobrassfestival is gratis toegankelijk. Ook is
het mogelijk om het festival te volgen via livestream van Omrop Fryslan.
Meer informatie: www.surventobrass.nl of facebook.com/surventobrass.

De Spijkerpakkenband tijdens Surventobrass 2015.
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Europese Jeugd
Brassband: Freaking
Awesome!
De Europese Jeugd Brassband was een enorme hit tijdens de Europese Brassband
Kampioenschappen in het Franse Lille. Een gevarieerd programma en een hoog
entertainment gehalte; de jong volwassen muzikanten stalen de show tijdens het
galaconcert in concertzaal Le Nouveau Siècle. Dirigent Erik Janssen deed zelfs nog
enkele ‘dance moves’ met zijn orkest, tot groot vermaak van het publiek.
TEKST: HELEEN TALMAN-NICOLAÏ • FOTO’S: IAN CLOWES, GOLDY SOLUTIONS

EJBB 2016
Muzikanten uit maar liefst dertien landen
vormden samen de Europese Jeugd Brassband.
Nederlandse dirigent Erik Janssen had de eer om
deze club jong volwassenen om te vormen tot
een band. Dit is zeker gelukt. Het orkest straalde
enorm veel plezier en saamhorigheid uit tijdens
de verschillende concerten gegeven werden.
Maar hoe hebben onze Nederlandse muzikanten
deze internationale muziekweek ervaren? Drie
muzikanten vertrokken naar Lille, Marije van der
Weg (cornet), Sjon Bakker (Cornet) en Annemiek
Lindeboom (althoorn). Marije en Annemiek
vertellen enthousiast over hun ervaringen.
Marije van der Weg
“Het was geweldig, ik heb het ontzettend naar
mijn zin gehad. Dit is zo’n bijzondere ervaring, ik
heb nog nooit zoiets mee gemaakt. We vertrokken
als Nederlandse delegatie met de trein richting
Frankrijk. Overdag repeteerden we in het conservatorium van Douai. We aten en sliepen in een
schoolgebouw op loopafstand van het conservatorium. Dit was erg goed geregeld, iedereen had
een eigen kamer. Bij aankomst hadden op we op
zaterdagmiddag wederom auditie. Ditmaal voor
je plek binnen de sectie. Eerlijk gezegd… Dat
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Sjon Bakker.

auditeren wordt nooit mijn hobby, ik houd niet zo
van alleen spelen. Maar het ging best goed en ik was
tevreden. Een week voor vertrek kwam ik er achter
dat ik de ziekte van Pfeiffer heb, maar dat mocht de
pret niet drukken. Ik heb tussen de repetities door

soms een ‘power nap’ gedaan, zodat ik wel alles
mee kon maken.
Mijn persoonlijke hoogtepunt was dat we met zijn
allen naar het galaconcert toe werkten. Het is écht
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Marije van der Weg.

geweldig om met leeftijdsgenoten uit verschillende
landen, die allemaal de passie voor brassmuziek delen, dit te kunnen bereiken. Het grote galaconcert,
in die bomvolle concertzaal, was te gek. Ik vond het
fantastisch! Ik heb denk ik wel vrienden voor het
leven gemaakt, we hebben nu nog veel contact via
Facebook & Snapchat. Na zo’n intensieve week contact is het heel gek om weer thuis te zijn en gewoon
stage te lopen. Volgend jaar zien we elkaar in ieder
geval weer tijdens de EBK, dat hebben we met zijn
allen afgesproken.”

Annemiek Lindeboom
“Het was echt gaaf en kicken, dit neem ik de rest
van mijn leven mee. De eerste dag was het een
beetje aftasten in de groep. Mensen waren eerst

vooral bij de mensen uit hun eigen land, maar
dit veranderde al snel. Iedereen was heel vrij en
gezellig. Er werd overdag echt hard gewerkt, we
repeteerden zo’n 9 uren per dag. De repetities
stonden in echt in het teken van bandvorming.
Doel was om binnen een week een echt team te
worden. Maar er was ook voldoende tijd voor
een grapje tijdens de repetities, ik heb het niet
als zwaar ervaren.
Tijdens het eerste concert was iedereen heel
nerveus. Je moet toch een concert neerzetten
met maar drie dagen voorbereiding. Naar mate
de week vorderde, merkten we dat we steeds
beter presteerden. Dit gaf heel veel energie!
Ook was er ruimte voor eigen inbreng tijdens

Annemiek Lindeboom.

de repetities. Als iemand een idee had, kon
hij dat inbrengen bij dirigent Erik Janssen.
Daarmee werd het echt een team effort. Je
leert zo enorm veel van elkaar, ik vond dat echt
geweldig. In het begin was ik bang dat ik misschien niet goed genoeg was, omdat het niveau
heel hoog was. Maar omdat we echt als team
werkten, verdween dit gevoel heel snel. Ik heb
enorm veel motivatie gekregen om thuis verder
te studeren. En ik ben inmiddels stiekem een
beetje verslaafd geraakt aan dat fantastische applaus na de concerten. Het galaconcert in Lille
was voor mij één groot feest. Voor de mensen
die twijfelen of de Europese Jeugd Brassband
iets voor hun is: Doen! Als je zo’n kans krijgt,
laat je die toch niet lopen?!”

Europese Jeugd Brassband 2016 onder
leiding van Erik Janssen.
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PROVINCIE DRENTHE
Jubilarissen bij MGD

Staal-Oosting (Oranje Nassau Smilde); Meine Jan

Bij de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) zijn

Zegeren (Crescendo Ruinen).

Frank de Boer verzorgt clinic
voor koperblazers

de afgelopen periode tal van jubilerende muzikanten

Veertig jaar: Greet van Boven (Harmonie Gassel-

Topcornettist Frank de Boer (principal solocornettist

uit Drenthe in de bloemen gezet. Een overzicht:

te); Pieter Oosterman en Roelof Oosterman (Cres-

Soli Brass Leeuwarden) verzorgt zaterdag 11 juni een

Zestig jaar: Kris Hospers (Harmonie Gasselte); Jan

cendo Grollo); Marga Tolsma (Irene Nieuweroord);

gratis clinic voor koperblazers (vanaf B-niveau). De

Westerhof (AMDG Beilen); Frans Habets, Arie Heems-

Bettie Kuipers (De Harmonie 2e Exloërmond); Margriet

workshop wordt aangeboden door Geneva Instruments

kerk, Henny Peddemors en Mindert Veenstra (Drents

Donker en Anneke Vrieling- Brouwer (Sempre Sereno

en vindt plaats in kerkgebouw de Voorhof in Wester-

Senioren Orkest Roden); Trientje Joling (Amoroso

Ruinerwold); Jans Katium (Amoroso Roswinkel).

bork, waar Stichting Betoeterd diverse muziekwork-

Roswinkel).

shops organiseert in het kader van de Muziekcarrousel

Vijftig jaar: Roelof Berg (Advendo Diever); Bettie

Midden-Drenthe. Informatie: www.muziekcarrousel.info.

J U N I
Za 11

EMMEN, CENTRUM

Za 11

WESTERBORK, DE VOORHOF

Za 18

ASSEN, DE BONTE WEVER

Lokaal talentfestival in kader van de Maand van de Amateurkunst.
Clinic voor koperblazers door cornettist Frank de Boer.
09.00 UUR

18e Open Dutch Show Championships.

A U G U S T U S
Za 27

WESTERBORK, ZAAL MEURSINGE

14.00 UUR

Openbare repetitie Drents Vakantie Orkest m.m.v. gastdirigent Bert Appermont.

ZA 27

WESTERBORK, DE VOORHOF

20.00 UUR

Concert Drents Vakantie Orkest m.m.v. gastdirigenten Jacob de Haan en Bert Appermont.

Zo 28

WESTERBORK, ZAAL MEURSINGE

14.00 UUR

Mais & Stro Concert Drents Vakantie Orkest.

S E P T E M B E R
Za 03

EMMER-COMPASCUUM, MARKTPLEIN

Taptoe met Scheepjeswolharmonie Veenendaal en KDO Groessen.

PROVINCIE FRIESLAND
Laudando met Diep Triest in
de openluchttheater

Examenconcert bij
Excelsior Schraard

dance. Verder zijn er gedurende het festival optredens

De christelijke muziekvereniging Laudando geeft

Muziekvereniging Excelsior Schraard begeleidt zaterdag

Jeugdorkest, Camerata RCO (leden van het Concertge-

zaterdag 16 juli (20.00 uur) in het openluchttheater

25 juni in het Marne College in Bolsward Baukje Veldhuis

bouworkest) en het Matangi Quartet.

in Appelscha een openluchtconcert met de coverband

(trompet) en Femke de Haan (bugel) tijdens hun open-

Diep Triest. Het orkest begeleidt de band in feestnum-

baar D-examen.Tevens worden de leden die afgelopen

Openlucht cross-over in Joure

mers zoals Malle Babbe en Bestel Mar. Informatie:

jaar geslaagd zijn voor hun muziekexamen in het zonne-

Zaterdag 2 juli zet de Jouster Fanfare voor de tweede

www.laudando.nl.

tje gezet en treeden Excelsior XS en jong XS op.

keer Jouster Simmer Proms op touw. In het open-

van onder meer het Frysk Fanfare Orkest, het Frysk

luchttheater van park Heremastate klinkt een mix van
klassiek, pop, Friese liederen en fanfaremuziek. Medewerking verlenen Elske de Wall, Ernst Daniël Smid, Piter
Wilkens en de band Strait on Stage. Orkest en artiesten
treden zowel apart als in combinaties op.

Slotconcert Allan Withington
Summerschool
Ook dit jaar strijkt de directieschool van brassbandicoon Allan Withington weer neer in Leeuwarden. De

Piter Wilkens sjongt mei
fanfare De Bazuin

Klassieke muziek verbindt
tijdens CityProms

Fanfare De Bazuin Augustinusga presenteert zaterdag

Het vierdaagse festival CityProms in Leeuwarden

openluchtconcert. Studenten uit Nederland, Zwitser-

18 juni (20.30 uur) in het Baron Theater in Open-

verbindt van donderdag 23 tot en met zondag 26 juni

land, Engeland, Ierland, Frankrijk, België en Noorwegen

de (op de grens van Friesland en Groningen) een

klassieke muziek met podiumkunsten. Professionele

leiden Soli Brass Leeuwarden door werken van Simon

muziekavond met medewerking van de zanger Piter

musici, amateurs en jong talent laten het publiek in

Dobson, Allan Withington en Andy Scott. Een week

Wilkens (foto). De Nederlands kampioen in de derde

een ongedwongen sfeer in de buitenlucht genieten

lang volgen de studenten de masterclass directie

divisie begeleidt de Friese troubadour in liedjes zoals

van muziek, kunst en cultuur. Tijdens de opening op

van Allan Withington met gastspreekster Mette Højen

Knoopkes, Blaasmusyk, Oldehove Sien en Freonen.

vrijdag 24 juni op het Oldehoofsterkerkhof presenteert

(media- en presentatie-expert). Tijdens deze week

Informatie: www.fanfaredebazuin.nl.

het Noord Nederlands Orkest met diverse gastartiesten

wordt ook aandacht besteed aan de verplichte werken

een programma van klassieke muziek met pop en

van de kampioensdivisie en eerste divisie van de NBK

werkweek wordt donderdag 7 juli (19.30 uur) in de
Blokhuispoort afgesloten met een gratis toegankelijk
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PROVINCIE
2016. Verder wordt gewerkt met zang en dans door

drinklokaal De Griffel. Medewerking verlenen zanger

Vijftig jaar: Douwe Wassenaar en Jannie

Fardau van der Woude (zang) en Stephanie van der

Patrick (Patrick van Eijk) en De Zingende Stucadoor

Wiersma-Zijlstra (Opmaat Berltsum); Jannie de Boer

Wiel (dans) en is er een optreden van een nieuwe

(Nathanaël Bos) en de feestband Gang is Alles (Daniel

(Excelsior Donkerbroek).

Leeuwarder drumact.

Metz & William Beijaard).

Veertig jaar: Koos Metz (Canite Tuba Nes Ameland); Bernhard Posthumus; Hinke de Vries-Dusselaar,

Muziekavond op Ameland
door Zwolse muzikanten

Jubilarissen bij OMF
De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

Berltsum); Dominicus Hettinga (Harmonie Franeker);

Tijdens het jaarlijkse Muzikaal Bootwateren in Hollum

(OMF) heeft Bertus Peters en Evert van Schepen

Hette Teijema (Excelsior Donkerbroek).

op Ameland organiseert de Zwolse evenementenband

(Opmaat Berltsum) onderscheiden voor hun zestigjarig

103dB zaterdag 18 juni een muziekavond in eet- en

jubileum als muzikant. De overige jubilarissen:

Pieter Jan Jouwersma en Tineke Rienks (Opmaat

J U N I
Za 18

SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU

Za 18

HOLLUM, DE GRIFFEL

Muziekavond door Zwolse Evenementenband 103dB en diverse artiesten.

Do 23 - Zo 26

LEEUWARDEN

City Proms met onder andere de Spijkerpakkenband, Frysk Harmonie Orkest, Frysk Fanfare Orkest en

18.00 UUR

Achtste editie van het brassbandentertainmentfestival Surventobrass.

			JongNBEnoord.
Za 25

SCHRAARD, MARNE COLLEGE

Za 25

LEEUWARDEN, FRIESE POORT

Examenconcert Excelsior Schraard.
10.00 UUR

Jeugdorkestenfestival met deelname van 13 jeugdorkesten.

J U L I
Vr 01

GAASTMEER, BRUG

Concert Concordia Gaastmeer m.m.v. Grytz en Grize.

Za 02

JOURE, PARK HEREMASTATE

Jouster Simmer Proms 2016 door Jouster Fanfare m.m.v. Ernst Daniël Smid.

Za 02

BEETSTERZWAAG, GEMEENTETUIN

15.00 UUR

Birds & Brass door 14 Friese blaasorkesten m.m.v. Broken Brass Ensemble

Do 07

LEEUWARDEN, BLOKHUISPOORT

19.30 UUR

Eindconcert Allan Withington Conductor Summer School met Soli Brass Leeuwarden, Fardau van der

			 Woude en Stephanie van der Wiel.
Vr 15

LEEUWARDEN, DE GROENE STER

15.00 UUR

Opening festival Welcome to the Village met project Birds & Brass door 14 Friese blaasorkesten m.m.v.

			 Broken Brass Ensemble
Za 16

APPELSCHA, DE KOELE

19.30 UUR

Concert muziekvereniging Laudando Appelscha en band DiepTriest.

PROVINCIE GELDERLAND

Taptoe Arnhem terug met
internationaal programma

(foto). Vanuit het buitenland komen onder andere

de eerste divisieorkesten Koninklijke harmonie Pieter

de bands van de Presidentiële Gardes uit Oekraïne,

Aafjes Culemborg, Koninklijke Harmonie Deurne,

Moldavië en Wit-Rusland. Maar ook de hardlopend

Gildenbondsharmonie Boxtel en harmonie Semper

musicerende Italiaanse Bersaglieri, de Norske Garde

Unitas Sambeek de handen ineen geslagen om de

Veteraner Band met Drillteam en een uit diverse

symfonische blaasmuziek te promoten. Ieder jaar

korpsen samengestelde massale doedelzakband uit

treden telkens twee orkesten op in de buurt van de

Scotland en Engeland met leden van de Royal Scots

thuislocatie van de organiserende vereniging.

Dragoon Guards, London Scottish Regiment en de

Zondag 19 juni (14.30 uur) ontvangt Pieter Aafjes

Scottish University Officers Training Corps uit Glasgow

in het Event Center in Culemborg De Gildenbonds-

en Edinburgh. De organisatie heeft een speciale actie

harmonie Boxtel. Het gastorkest speelt onder andere

voor muziekverenigingen. Voor ieder kaart die via een

Fourth Symphony (Alfred Reed) en Il Concerto (Oscar

Arnhem krijgt weer een taptoe. Tussen 1958 en 1969

muziekvereniging besteld wordt, maakt de organise-

Navarro) met als soliste op klarinet Jonie Pijpers.

vond ieder jaar in Arnhem de internationale militaire

rende stichting 2,50 euro over op de rekening van de

De Koninklijke harmonie Pieter Aafjes brengt onder

NATO TAPTOE plaats. In 1970 werd het evenement om

betreffende vereniging. Informatie: www. arnhemtattoo.

leiding van gastdirigent Erik van de Kolk onder andere

politieke redenen geannuleerd en is sindsdien nooit

com.

Semiramis (Rossini), El Camino Real (Alfred Reed),

meer georganiseerd.

Chagonne Buxtenhude en Fandango. Informatie: www.

Onder de subtitel Van NATO TAPTOE naar Taptoe Arn-

Jubilaris bij MGF

hem/Arnhem Tattoo wordt na 46 jaar weer een grote

Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Arie Maat van

(militaire) taptoe gehouden in de Gelderse hoofdstad.

fanfarekorps Ons Genoegen Hattem gehuldigd. De

Tijdens het vierdaags evenement treden tijdens zeven

baritonspeler vierde zijn zeventigjarig muzikantenju-

Populair buitenconcert
door Ontwaakt Hattem

shows telkens 21 korpsen uit tien landen op. Speciaal

bileum.

Zondag 26 juni (15.00 uur) geeft muziekvereniging

voor deze gelegenheid is een combinatieband samajorettepeloton Parade Girls, showband Mystique,

Serie MidWind Symphonic
doet Culemborg aan

StageBand Mystique en het Arnhems Trompetterkorps

Met de concertserie MidWind Symphonic hebben

mengesteld uit leden van de Arnhemse verenigingen
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pieteraafjes.nl.

Ontwaakt Hattem een buitenconcert met populaire
muziek bij Herberg Molecaten. Op de lessenaar komen
stukken zoals Latin Journey, Glenn Miller Medley, Mag
ik dan bij jou en Slow down.

Lochem Pop meets Harmony

in de foyer van Theater de Dialoog, terwijl het jeugd- en

fosis (Philip Sparke) en Adele 21 (arr. Ong Jiin Joo).

Het terrasjespubliek in de binnenstad van Lochem

harmonieorkest om 14.00 uur een concert geeft nabij

De Ontzetting maakt deze zomer een concertreis naar

krijgt zaterdag 9 juli (16.30 uur) een mix van licht

de Rabobank Ermelo. Informatie: www.ermelosemu-

Polen. Informatie: ontzetting@wur.nl.

klassieke muziek, stevige rocknummers, Tsjechische

ziekfeesten.nl.

blaasmuziek en gospelsongs voorgeschoteld tijdens

Gelderse jubilarissen
gehuldigd door MBGF

slagwerkgroep van harmonieorkest Advendo start een

Dijkhuizen Concert op het
Plein in Duiven

non-stop programma met optredens van het harmo-

Zaterdag 9 juli (15.00 uur) geeft Liemers Harmonie

C. de Joode (Wilhelmina Herwijnen), Evert Schouten

nieorkest van Advendo, Forte, de blaaskapel Vinochan-

Duiven een concert op het Remigiusplein in Duiven.

(Juliana Uddel) en Arie Maat (Ons Genoegen Hattem)

ca, Marion Otemann met haar nieuwe band BlueLine,

Tijdens het gratis toegankelijke Dijkhuizen Concert op

gehuldigd voor hun zeventigjarig jubileum als muzi-

No Stress en Six-pack.

het Plein klinken samen met de Duivense zanggroep

kant. Verdere jubilarissen:

DJEM hits van Eric Clapton, muziek uit de film Frozen

Zestig jaar: Henk Prophitius (Kunst Na Arbeid Hier-

en opzwepende sambaritmes. De jeugdslagwerkgroep,

den); Gerard Janssen (Muziekvereniging Klarenbeek);

het harmonieorkest en de slagwerkgroep spelen apart

Jan Rozendal (Eendracht Dronten); Peter van Brakel

en gezamenlijk.

(Con Amore Oosterhout); J. Stoltenberg (Excelsior

Pop meets Harmony. Na de opening door de jeugd- en

De Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF) heeft

Gelselaar); Willy Janssen (Sint Andries Groessen).
Vijftig jaar: J.W. van den Berg (Harmonie Ochten);
Leo van Beuningen (ULTO Winssen-Ewijk); Ineke te
Riet-Peppelman (Concordia Varsseveld); Casper Kleverwal (Muziekvereniging Klarenbeek); G. Elbersen-Markink
(Concordia Neede); Jan Koskamp (Crescendo IJzerlo).

Tuinconcert Symfonisch
Blaasorkest Gaanderen

Veertig jaar: Ruud Kummeling (Wilhelmina Pannerden); Rinus Bergevoet en Marcel Voskamp (Union

Zondag 3 juli (11.00 uur) vindt in de tuin van herberg

Zelhem); Ben Jacobs (ULTO Winssen-Ewijk); Ben

Het Onland aan de Rekhemseweg tussen Doetinchem

Helmes (Volharding Stokkum); Hans Kroon (Juliana

fonisch Blaasorkest Gaanderen plaats. De combinatie

Dubbelconcert Excelsior
Eibergen en Eendracht Aalten

van gevarieerde muziek en landelijke sfeer trekt elk

Zaterdag 25 juni (20.00 uur) vindt in theater ’t Spieker

Yvonne van der Kolk-Zemmelink, Erna Smit-Kaput en

jaar honderden liefhebbers. Het programma vermeldt

in Eibergen een dubbelconcert plaats met harmonie-

Henk Wesselink (Prinses Juliana Zelhem); Gerry Be-

originele blaasmuziek van onder meer Johan de Meij,

orkest Excelsior Eibergen en fanfare Eendracht Aalten.

rendsen-Dales en Betsy Hulst-Peppelman (Concordia

Adam Gorb en Julie Giroux en licht repertoire zoals

Excelsior bijt het spits af met werken van J.S. Bach,

Varsseveld); Henri Hebbink (Sint Gregorius Varssel-

So In Love, Une Belle Histoire en Can’t Take My Eyes Of

Fourth Symphony (Alfred Reed) en de soundtrack An

der-Veldhunten); Elly Boevenbrink-Schoenaker, Esther

You. Informatie: www. sbo-gaanderen.nl.

American Symphony uit de film Mr. Holland’s Opus.

van Dalen en Jozien Nitert-Kruimer (Muziekvereniging

Het orkest begeleidt Merel Simmelink (15, foto) uit

Klarenbeek); J.G. Meerman (Concordia Neede); Christi-

Bredevoort in het Clarinet Concerto (Philip Sparke) als

aan Eppink (Crescendo IJzerlo); G. ten Have, W. Kossink

onderdeel van haar D-examen.

en W. Wanink (Excelsior Gelselaar); Willie Notten

Jeugddrumfanfare De Stefaantjes viert zondag 10 juli

Fanfare Eendracht vervolgt het programma met Lake

(Cadenza Twello); Sandra Immink (Sint Gregorius Vars-

in het openluchttheater De Goffert in Nijmegen het

of the Moon (Kevin Houben), Three Brass Cats (Chris

selder-Veldhunten); Mirjam Blok (Harmonie Onderling

zestigjarig bestaan met een concert van alle Nijmeeg-

Hazell) en Salvation is Created (Tsjesnokov).

Genoegen Etten).

en Gaanderen het traditionele Tuinconcert van Sym-

Nijmeegse jeugdgroepen
spelen samen

se jeugdmuziekgroepen. Samen met het opleidingsorkest van harmonie Tarcisius, jeugdorkest Corrente

Your Name on Stage in Putten

en jeugdkoor Smile klinkt een mix van klassieke

Met het evenement Your Name on Stage krijgen jonge

vioolklanken en stoere slagwerksound in nummers van

talenten vrijdag 1 juli (19.30 uur) de kans om in het

Within Temptation en muziek uit de musical The Lion

centrum van Putten op te treden met begeleiding van

King en de film Pirates of the Caribbean. Informatie:

fanfarecorps Excelsior Putten. Er worden werken uitge-

www.destefaantjes.nl.

voerd van onder andere Ennio Morricone, Kyteman en

Excelsior actief op
Fête de la Musique

Uddel); Herman Reinten (Fanfare Korps Voorst); Cora
Hoppenreijs (Renkumse Muziekvereniging Eendracht);

Led Zeppelin.

Harmonieorkest Excelsior Ermelo is zaterdag 18 juni

De Ontzetting brengt
ode aan Polen

in het centrum van Ermelo van de partij tijdens het

Studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen

Druk muzikaal voorjaar voor
drumfanfare Michaël

negende Fête de la Musique. Tijdens dit uit Frankrijk

presenteert vrijdag 19 juni (20.15 uur) in Theater De

In de maanden voor de zomervakantie laat drumfan-

overgewaaide feest wordt de langste dag van het jaar

Junushoff te Wageningen een concert met als thema

fare Michaël (DFM) Nijmegen zich zien en horen. Na

gevierd met muziekoptredens, een kunstmarkt en an-

Polanski - a mythical journey. Met een oude Poolse

optredens bij de Dodenherdenking in Nijmegen en de

dere activiteiten op diverse locaties. Het leerlingenor-

mythe als rode draad klinken werken zoals Danses

doorkomst van de Giro d’Italia verzorgt Michaël samen

kest van Excelsior verzorgt om 12.00 uur een optreden

Polovtsiennes (Borodin en Thiry) Symphonic metamor-

met slagwerkgroep Neerbosch-Oost op vrijdag 1 juli
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Cuijk; zondag 17 juli, 15.00 uur: openingsceremonie

Special Olympics, het grootste landelijk sportevene-

Vierdaagse Orkest
voor 30e keer actie

ment voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het Vierdaagse Orkest treedt dit jaar voor de dertigste

Wijchen; donderdag 21 juli, 19.30 uur: Kadeconcert,

Zondag 17 juli omlijst Michaël tijdens de Vlaggenpa-

keer op. Het gelegenheidsgezelschap van muzikanten

Maaskade Cuijk; vrijdag 22 juli, 11.00 uur: Whistle

rade van de honderdste Vierdaagse van Nijmegen de

uit het Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en de re-

while you walk, Posthoorn Cuijk; zaterdag 23 juli,

streetparade van Lent naar de Wedren (startplaats van

gio oostelijk Noord-Brabant (Boekel, Gemert, Zeeland)

19.30 uur: Goffertconcert, Openluchttheater De Goffert

de Vierdaagse). Informatie: www.drumfanfare-michael.

speelt op verschillende locaties tijdens de Vierdaagse

Nijmegen, zondag 24 juli: 19.30 uur: Vierdaagsecon-

nl.

van Nijmegen. Het tourschema voor 2016: zaterdag

cert, Raadhuisplein Boxmeer.

in het Goffert Stadion de openingsceremonie van de

Wedren, Nijmegen; dinsdag 19 juli, 19.30 uur: Markt

16 juli, 20.15 uur: Rooie loperconcert, Schouwburg
J U N I
Za 11

GROESSEN

Zo 12

OOSTERBEEK, KERK SINT BERNULPHUS

Taptoe met AMIGO Leiden, Irene Ede, Marching & Showband Rheden, Showband KDO, EMM Groessen.
14.30 UUR

Concert door Nijmeegs Senioren Orkest.

Za 18

ELBURG, BURGEMEESTER BODE SPORTPARK 11.00 UUR

Pilot March Music Contest Free Style met 7 deelnemers.

Za 18

ERMELO, CENTRUM

Fête de la Musique door harmonie Excelsior Ermelo Ermelo.

Zo 19

CULEMBORG, EVENT CENTER

Concertserie MidWind Symphonic door Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Culemborg en De Gildenbonds

			 harmonie Boxtel.
Zo 19

NIJMEGEN, HOTEL ERICA

14.00 UUR

Concert door studentenorkest QHarmonie m.m.v. de klassieke dansgroep Les Précieuses Ridicules.

Zo 19

WAGENINGEN, DE JUNUSHOFF

20.15 UUR

Concert door studentenharmonieorkest De Ontzetting Wageningen.

Za 25

EIBERGEN, ’T SPIEKER

20.00 UUR

Dubbelconcert door harmonie Excelsior Eibergen en fanfare Eendracht Aalten.

Zo 26

HATTEM, HERBERG MOLECATEN

15.00 UUR

Buitenconcert door muziekvereniging Ontwaakt Hattem.

Di 28

CUIJK, SCHOUWBURG

20.15 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, harmonie Semper Unitas Sambeek, kwintet Limburgse talenten

			 en Gabriël Arias Luna (cello).
J U L I
Vr 01

NIJMEGEN, GOFFERT STADION

Vr 01

PUTTEN, CENTRUM

19.30 UUR

Concert Your Name on Stage door fanfarecorps Excelsior Putten.

Zo 03

GAANDEREN, HET ONLAND

11.00 UUR

Tuinconcert door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Wo 06 - Za 09

ARNHEM

Do 07

ARNHEM, PARKEERPLAATS RIJNHAL

Openingsceremonie Special Olympics door Drumfanfare Michaël en Slagwerkgroep Neerbosch-Oost.

Taptoe Arnhem/Arnhem Tattoo met deelnemers uit binnen- en buitenland.
17.30 UUR

Arnhem Tattoo Veteranenshow met Arnhems Trompetter Korps, Mystique Arnhem, Parade Girls Arnhem en

			 Trompetterkorps te paard Mansour Arnhem.
Za 09

LOCHEM, CENTRUM

16.30 UUR

Lochem Pop meets Harmony 2016 met o.a. harmonieorkest Advendo, Forte en blaaskapel Vinochanca.

Za 09

DUIVEN, REMIGIUSPLEIN

15.00 UUR

Dijkhuizen Concert op het Plein door Liemers Harmonie Duiven m.m.v. zanggroep DJEM.

Zo 10

NIJMEGEN, THEATER DE GOFFERT

Za 16

CUIJK, SCHOUWBURG

20.15 UUR

Rode Loper Concert door Vierdaagse Orkest

Zo 17

NIJMEGEN, WEDREN

15.00 UUR

Opluistering openingsceremonie Vierdaagse door Vierdaagse Orkest.

Di 19

WIJCHEN, MARKT

19.30 UUR

Concert door Vierdaagse Orkest.

Do 21

CUIJK, MAASKADE

19.30 UUR

Concert door Vierdaagse Orkest.

Vr 22

CUIJK, POSTHOORN

11.00 UUR

Opluistering Vierdaagse door Vierdaagse Orkest.		

Vr 22

NIJMEGEN

Vr 22

BERG EN DAL

Za 23

NIJMEGEN, THEATER DE GOFFERT

19.30 UUR

Concert door Vierdaagse Orkest.

Zo 24

BOXMEER, RAADHUISPLEIN

19.30 UUR

Concert door Vierdaagse Orkest.

Vr 29

ETTEN

20.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Za 30

WAGENINGEN

14.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Concert door alle Nijmeegse jeugdmuziekgroepen.

Inhuldiging Vierdaagse door Douane Harmonie Nederland.
Opluistering tijdens medaille-uitreiking Douane Harmonie Nederland.

PROVINCIE GRONINGEN
Groningse jubilarissen bij MGD

Veertig jaar: Frans Driessens (Oranje Roden);

Groningen rond

Bij de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) zijn de

Chris Hulzebos (Excelsior Nieuwe Pekela); Marten de

Gallowstreet, New Trombone Collective, Kyteman

afgelopen periode tal van jubilerende muzikanten uit de

Vries (Uit Vriendschap Opende); Annemarie Ker-

Orchestra Brass en jongNBEnoord zijn de namen

provincie Groningen in het zonnetje gezet. Een overzicht:

sten- Brals (Volharding Ten Boer); Margriet Kuipers

op het affiche van het blazersfestival On Wings!

Zestig jaar: Hendrik Reinder Smit (Loppersum’s

(Fanfarecorps Adorp); Lambertus Cornelis van Gans

Het evenement wordt zaterdag 18 juni (13.30 uur)

Harmonie); Harrie Meijer en Jurjen Dekker (Crescendo

(Loppersum’s Harmonie); Wubbe Kuper (DOK Blijham);

gehouden in de binnenstad van Groningen. Op

Wedde).

Alie Trenning-Feiken (Prins Hendrik Scheemda).

verschillende bijzondere en onbekende locaties kan de

Vijftig jaar: Klaas Gjaltema (Uit Vriendschap
Opende).

Line-up voor On Wings!

bezoeker gratis genieten van optredens van de diverse
blazersensembles. Het middagprogramma wordt
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alle deelnemende muzikanten. Zaterdagavond vindt de

Oranje speelt samen met
coverband Switch

afsluiting van het festival plaats in de Martinikerk met

Zaterdag 9 juli (20.30 uur) brengt Oranje Grootegast

het koperensemble van Robert Vanryne, Lucie Horsch

in herberg De Groote Gast samen met de coverband

op blokfluit en Leo van Doeselaar op kerkorgel. On

Switch. Op deze avond speelt de fanfare samen met

Wings! begint donderdag 16 en vrijdag 17 juni met

de band een populair programma. Ook krijgt Switch bij

masterclasses in samenwerking met het Prins Claus

zijn optreden als combo versterking van Oranje-bla-

Conservatorium. Ook wordt op vrijdagmiddag een

zers. Informatie: www.oranje-grootegast.nl.

afgesloten in het Martinikerkhof met een optreden van

educatief project georganiseerd voor basisschoolleerlingen uit Groningen.
J U N I
Za 18

GRONINGEN, BINNENSTAD

Blazersfestival On Wings! met Gallowstreet, New Trombone Collective, Kyteman Orchestra Brass en jongN

			BEnoord.
Za 18

OPENDE, BARON THEATER

20.30 UUR

Concert door De Bazuin Augustinusga en Piter Wilkens.

Za 18

ADUARDERZIJL, ’T WAARHUIS

20.00 UUR

Jubileumconcert 200 jaar Eendracht Ezinge.

Za 25

DOEZUM, KERKGEBOUW DE HAVEN

09.15 UUR

7e Zomerfestival Doezum.

Za 09

GROOTEGAST, HERBERG DE GROOTE GAST

20.30 UUR

Concert door CMV Oranje Grootegast m.m.v. coverband Switch.

Wo 13

RODEN, MUZIEKCENTRUM NOORDENVELD

19.45 UUR

Startrepetitie Drents Vakantie Orkest.

Wo 27

RODEN, MUZIEKCENTRUM NOORDENVELD

19.45 UUR

Openbare repetitie Drents Vakantie Orkest o.l.v. gastdirigent Jacob de Haan.

20.00 UUR

Taptoe Bommen Berend met Excelsior Renkum, Takostu Stiens en Excelsior Groningen.

A U G U S T U S
Za 27

GRONINGEN, DAMSTERPLEIN

PROVINCIE LIMBURG
Zondag 12 juni spelen de Koninklijke Harmonie

Sint Petrus & Paulus
met Ellen ten Damme

Heerlen en Dominique Vleeshouwers het slotconcert

Hartstocht en schelmenstreken zijn de twee termen

met onder andere ritmische muziek uit Latijns-Amerika.

waarmee het programma van harmonie Sint Petrus &

Informatie: www.khheerlen.nl. Foto: Claudia Hansen/

Paulus Wolder-Maastricht op zondag 12 juni (16.00

TROM Percussion.

uur) in het Theater a/h Vrijthof het beste te typeren is.

piano en slagwerk.

Slagwerk in de spotlight
tijdens FEEL in Heerlen

Euregioparade LBT en
Vlamo in Belgische Peer

Of beter nog op zijn Duits: Sehnsucht und Schelmerei, want het programma is in tweeërlei opzichten
Duits georiënteerd. Met Don Juan en Tijl Uilenspiegel

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en Vlamo

bestaat de ene helft uit symfonische gedichten van

Limburg houden zondag 26 juni in het Belgische Peer

Richard Strauss. In de andere helft zingt Ellen ten Dam-

Tot en met zondag 12 juni is in Heerlen de vierde editie

de tweejaarlijkse Euregioparade. Op diverse locaties

me, begeleid door de harmonie, Duitse liedjes zoals

van FEEL, een initiatief van de Koninklijke Harmonie

in de stad vinden optredens van tamboerkorpsen,

Lili Marleen, Ich hab noch ein Koffer in Berlin en Ich

Heerlen en Parkstad Limburg Theaters. Dit jaar staat het

drumbands, drumfanfares, showbands, klaroenkorp-

bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt. Informatie:

festival in het teken van slagwerk. Jongeren, ama-

sen en fluit- en trommelkorpsen plaats. Ook maken

uitbalie@maastricht.nl.

teurs en professionele slagwerkers brengen een mix

de deelnemers een rondgang door het centrum. Bij

van klassieke muziek, nieuwe muziek en muziek uit

slecht weer treedt plan B in werking en verhuizen alle

Latijns-Amerika.

optredens naar zeven overdekte locaties.

Artist in residence is Dominique Vleeshouwers, winnaar
se slagwerkers Ramon Lormans (hoofdvakdocent

Nieuwe cd van harmonie
Sainte Cécile Eijsden

Conservatorium Amsterdam en Codarts Rotterdam),

Hommage aux Brillants is de titel van de nieuwe cd

Raymond Curfs (Symfonieorchester Bayerischen Rund-

van de koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden. De

funk), Raymond Spons (philharmonie zuidnederland),

schijf is uitgebracht bij gelegenheid van het 20-jarig

Vincent Cox (Radio Filharmonisch Orkest), Bas Voorter

jubileum van Jan Cober als dirigent bij de regerend

(philharmonie zuidnederland), Pieter Roijen (Bayrischen

WMC-kampioen. Op de tracklist staan A Night on Cul-

Staatsorchester München) verzorgen concerten, clinics

bin Sands van Alexander Comitas, Les Couleurs Fauves

Majorettewedstrijd
met vrij podium

en workshops. Donderdag 9 juni leggen de broers Lucas

van Karel Husa, Vientos van Francisco Tamarit Fayos

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen houdt

en Arthur Jussen en de slagwerkers van Dominque

en Metamorphoseon van Ottorino Resphigi. Informatie:

zondag 12 juni in sporthal De Körref in Meijel een

Vleeshouwers en Ramon Lormans de verbinding tussen

www.saintececile.nl.

wedstrijd voor jeugd 1, jeugd 2, jeugd 3, junioren en

van Tromp Percussion Concours 2014. De Limburg-
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senioren. Na het wedstrijdgedeelte krijgen de deelne-

gehuldigd voor hun zeventigjarig jubileum bij de

Mheer samen met kinderboekenschrijver Jacques

mers de gelegenheid om tijdens het zogeheten vrij

muziekbond.

Vriens de familievoorstelling Lampkapje en De Wolf.

podium een show van maximaal tien minuten te pre-

De overige jubilarissen:

Informatie: annemiekberndsen@gmail.com.

senteren, geheel ingevuld naar eigen inzicht en keuze.

Zestig jaar: Tim Schmitz (Liduina Kelpen-Oler);

Dit optreden hoeft niet te voldoen aan de bepalingen

Wim Moorman en Sjeng van Meijel (Koninklijke

van het reglement. Informatie: www.l-b-t.nl.

Harmonie van Horst); Wim Kusters (Eendracht Maakt

Brass & folk bij
fanfare Broeksittard

Macht Heijen); Jeu Kessels (Sint Oda Merselo-Vre-

Zaterdag 25 juni houdt fanfare Sint Caecilia Broek-

depeel); Math Savelkoul (Sint Jozef Buchten).

sittard met de Sittardse folk- en wereldmuziekband

Vijftig jaar: Wim Sans (Koninklijke Harmonie van

Baroesjko een concert in Poppodium Volt. De fanfare

In het weekend van 15, 16 en 17 juli pakt harmonie

Horst); Hub Harren, Jo Harren en John Odekerken (Sint

opent met een pop-/rockprogramma variërend van

Unie Sevenum uit met Proms Sevenum. Twee avonden

Gerlach Houthem-Sint Gerlach); Hennie Monfrance

Adele tot Metallica. Daarna spelen de fanfare en

presenteert de harmonie met vele gastartiesten een

(Sint Joezep Maastricht).

Baroesjko enkele nummer samen, onder andere

showprogramma met als thema Made in Holland. Vrij-

Veertig jaar: Hans Jacobs (De Berggalm Klim-

de lokale hit Wesj aan de Paraplu. Informatie: www.

dag 15 juli is gratis voor mantelzorgers uit Horst aan

men); Geert Rongen (Koninklijke Harmonie van Horst);

fanfarestcaecilia.nl.

de Maas en hun gezinnen. Zaterdag 16 juli is toegan-

John Boreas (Brassband Sint Gerlach Houthem-Sint

kelijk voor iedereen. De zondagmiddag presenteert het

Gerlach); Henk Raemakers (Liduina Kelpen-Oler);

25-jarige jeugdorkest met eigen gastmuzikanten een

S. Bongers (Sint Joseph Heerlerheide 1882); André

Koninklijke van Horst
samen met solisten

speciale editie voor de jeugd met als thema Musicals

Manders (Muziekvereniging Egchel); Ger Mattijssen

De Koninklijke Harmonie van Horst verzorgt zondag 26

in Concert. Informatie: www.promssevenum.nl.

(Sint Jozef Buchten); Riek Welzen (Sint Walburga Amby

juni (15.00 uur) in de Sint Lambertuskerk een concert

Maastricht); Jan van Stiphout en Lambert van Osch

met de sopraan Fenna Ograjensek en klarinettiste

(Sint Oda Merselo-Vredepeel).

Lieke van den Beuken als solisten. In een programma

Proms Unie Sevenum
met gastartiesten

Districten LBT bestaan 50 jaar
De districten van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

van klassieke en moderne werken klinkt muziek van

(LBT) bestaan dit jaar 50 jaar. Het jubileum wordt gevierd

onder andere Bach, Gershwin, Rimski Korsakov, Verdi

met festiviteiten op verschillende plaatsen in Limburg.

en Puccini. Informatie: www.harmonievanhorst.nl.

Zaterdag 16 juli (10.00 uur) houdt het district Heerlen
in sporthal Rumpen Brunssum een jubileumfestival in samenwerking met Worldfestival Brunssum.
Zowel in de sporthal als op verschillende locaties
in het centrum vinden concerten en shows plaats,
afgewisseld met optredens van werelddansgroepen.
Hoogtepunt is een optocht (15.15 uur) door Brunssum
Heerlen, Corio Showband Heerlen, Irene Lucia Beek,

Dertien tamboermaîtres
geslaagd bij LBT

Sint Joseph Sittard, Sint Caecilia Spaubeek, Sint

De Limburgse tamboerkorpsen hebben er weer dertien

Rochus Hulsberg, Eensgezindheid Maasbracht, Sint

kersverse tambour-maîtres bij. Geer Janssen (Sint

Gertrudis Wijlre, Les Amis Ransdaal, Aloysiana Heerlen,

Lucie Nederweert), Daniélle Gulikers (Sint Barbara

Zomerconcerten door
Clarinet Choir Weert

Sint David Voerendaal, Sint Caecilia Mechelen, Sint

Meerssen), Jan Jacobs (Eendracht Grevenbicht), Rick

Het Clarinet Choir Weert (CCW) verzorgt zaterdag 11

Petrus Gulpen, slagwerkgroep Drumzz, majorette- en

Jacobs (Eendracht Grevenbicht), Raoul Backus (Sint

juni (13.30 uur) in het kader van Muziek onder de

twirlvereniging Elisabeth Sittard, D&T Elegance Bergen,

Martinus Holtum), Tamara Broeksmit (Sint Joseph

Toren een optreden op het Raadhuisplein in Panningen.

Sint Cecilia 1866 Geleen, Explosion Beek en Mèhlse

1880 Weert), Walter van der Wall (Sint Cecilia 1866

Zaterdag 25 juni (14.30 uur) speelt het ensemble op

Dörskes Meijel, in samenwerking met de stichting Oud

Geleen), Michiel Stemkens (Sint Sebastianus Neer),

de kiosk op het Munsterplein in Roermond. Zondag 10

Mijnwerkers.

Jacon Hurxkens (Eendracht Grevenbicht), Ben Haasen

juni (13.30 uur/15.30 uur) is het Weerter gezelschap

Zondag 18 september vieren de districten Roermond

(Sint Mathias Posterholt), Rianne Thomassen (Sint

te beluisteren in het openluchtmuseum Eynderhoof in

en Maastricht het jubileum in Nieuwstadt met concert-

Michael Ool), Rik Janssen (Euterpe Venray) en Jos Ro-

Nederweert-Eind. Informatie: www.clarinetchoirweert.nl.

en showoptredens in sporthal De Sjirp en sportpark

berts (Sint Paulus Roggel) slaagden onder leiding van

Krekelzank. Tevens is er een streetparade met defilé in

docent Nico Dassen voor de tambour-maîtrecursus

de kern van Nieuwstadt.

van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

met deelname van Jong Leven Brunssum, Edelweiss

Zondag 25 september houden de districten Weert

Sint Rochus maakt
muzikale rondreis
De Hulsbergse drumband Sint Rochus maakt zondag

met een streetparade, showoptredens op de markt en

Sint Caecilia met Jacques
Vriens in familievoorstelling

concerten op het Raadhuisplein en diverse podia.

De mooie prinses Bella vindt zichzelf zo mooi, dat ze

koor The Young Voices Voerendaal presenteert het korps

niet wil trouwen. Haar ouders trommelen alle mooie

een promsconcert met als titel Fly with us into the wor-

mannen van het land op, maar Bella weigert te kiezen.

ld… and enjoy the music! Drumband en koor brengen

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

Totdat ze een toverdrankje krijgt van de heks. De

in verschillende samenstellingen nummers zoals Africa,

heeft Neer Mans (Liduina Kelpen-Oler) en Leon

Koninklijke harmonie Sint Cecilia Mheer speelt zondag

Walk like an Egyptian, An Englishmen in New York en

Schurgers en Leo Pasmans (Harmonie Heer Vooruit)

26 juni (14.00 en 17.00 uur) in de harmoniezaal in

America. Informatie: info@sintrochushulsberg.nl.

en Venray-Venlo een jubileumfestival in Panningen

Jubilarissen bij LBM

19 juni (15.00 uur) in cultureel centrum De Borenburg
in Voerendaal een muzikale wereldreis. Samen met het
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Lees 4 weken Trouw
En krijg het boek Geachte heer M.
van Herman Koch cadeau

4 weken
voor

€4

+

Gratis
boek

Dwarsligger Herman Koch
De zomer komt eraan, een goede gelegenheid om
heerlijk lang te lezen. Lees nu 4 weken Trouw voor €4 en
krijg de dwarsligger Geachte heer M. van Herman Koch
cadeau. Bezorging stopt automatisch na 4 weken.

Ga naar Trouw.nl/boek

Onderscheidingen bij
Sint Joseph Sittard

Bond van Muziekgezelschappen. Informatie: www.

Crescendo Doenrade en de solisten Helie Renkens en

limburgsfanfareorkest.com.

Ron Mulders. Informatie: www.juliana-munstergeleen.nl.

zijn bijzondere verdiensten voor harmonie Sint Joseph

Slagwerkgroepen spelen
in Munstergeleen

Parkconcert bij Zusters
Birgittinessen in Weert

Sittard en tal van andere organisaties. Harmonie Sint

De percussiegroep van fanfare Juliana Munstergeleen

De kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert sluit

Joseph benoemde Carl Maas bij zijn afscheid als

concerteert zondag 12 juni (16.00 uur) in gemeen-

zondag 17 juli (14.00 uur) het concertseizoen af met

voorzitter tot erevoorzitter.

schapshuis ‘t Trefpunt in Munstergeleen. De slagwerk-

een concert in de stadstuin van de Zusters Birgitti-

groep van harmonie Sint Joseph Nederweert verzorgt

nessen aan de Maasstraat in Weert. Informatie: www.

een gastoptreden. Informatie: www.juliana-munsterge-

harmonieweert.nl.

Jack Vahsen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding voor

Zomerconcert in Brunssum
Zaterdag 23 juli (20.00 uur) houdt fanfare en slagwerkgroep Harpe Davids Brunssum een zomerconcert

leen.nl.

Jubileumweekend Sint
Caecilia Spaubeek

Arbeid Schijf verzorgt een gastoptreden. Informatie:

Sint Gerlachus Oirsbeek
sluit seizoen

www.harpedavidsbrunssum.net.

Harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek sluit zondag 17 juli

bestaan met op zaterdag 9 juli een optreden van de

(13.00 uur) het seizoen met een Open-Air Concert.

popband Coronas en de bigband Time Out in Asta

Als locatie is gekozen voor de ambiance van Kasteel

Cultuur Centrum Beek en op zondag 10 juli om 10.30

Doenrade in Klein Doenrade. Behalve de harmonie

uur een H. Mis in de Sint Laurentiuskerk in Spaubeek

komt ook opleidingsorkest ’t Oog in actie.

en om 14.30 uur een receptie in MFC ’t Raodhoes te

in de Pelgrimskerk in Brunssum. Fanfare Kunst na

The Challenge: LFO
en vier jonge solisten
Het Limburgs Fanfare Orkest (LFO) geeft zaterdag 2
juli (20.00 uur) jonge solisten een kans tijdens The
soleren vier Limburgse talenten met het LFO: Carmen

Concertmiddag bij
Juliana Munstergeleen

Huppertz (saxofoon), Britt van der Velden (trompet),

Zondag 17 juli (14.00 uur) verzorgt fanfare Juliana

Len Joris (euphonium) en Lino Passage (slagwerk).

Munstergeleen een concert in de tuin van de kapel van

Alle vier stonden in de Finale Jonge Solisten, de

de in 2007 heilig verklaarde Munstergeleense pater

provinciale kampioenswedstrijd van de Limburgse

Karel Houben. Medewerking verlenen gemengd koor

Challenge. In TheaterHotel De Oranjerie in Roermond

Fanfare Sint Caecilia Spaubeek viert het 150-jarig

Spaubeek met na afloop een optreden van de Janse
Bagge Bend.
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aan het bijzondere karakter van het evenement.
Zaterdag 3 september staat in het teken van workshops en masterclasses voor muzikanten uit de blaasmuziek. Harmonieorkest Sint Michaël van Thorn dient
als praktijkorkest voor sessies moderne orkestscholing
door dirigent Ivan Meylemans. Andre Heuvelman (trompet), Johan van der Linden (saxofoon) en Brandt Attema (trombone) van het Nederlands Blazers Ensemble
delen hun ideeën over de vernieuwende blaasmuziek.

Bigband Xpero met tweede
Bigbandfestival Leudal

Veel blaasmuziek op 15
Grachtenfestival aan de Maas

Bigband Xpero breidt het bigbandfestival Leudal bij

In het weekend van 3 en 4 september vindt in Thorn

een galaconcert rond het thema Verlangen. Deze dag

restaurant De Busjop in Heythuysen uit naar twee

het Grachtenfestival aan de Maas plaats. Op initiatief

start om 11.00 uur met een tuinconcert bij Kasteelhoe-

dagen. Zaterdag 9 juli laat een aantal jeugdbigbands

van harmonie Sint Michaël van Thorn haalt het intieme

ve de Grote Hegge. Het slotconcert (15.45 uur) in het

horen dat bigbandmuziek nog steeds alive and kicking

kamermuziekfestival al 15 jaar toptalenten en prijswin-

Openluchttheater wordt verzorgd door harmonie Sint

is. Zondag 10 juli komt de meer ervaren garde in actie.

nende solisten naar Thorn om op te treden in prachtige

Michaël met de drie NBE-solisten. Informatie over het

Informatie: www.debusjop.nl.

particuliere tuinen van monumentale panden en de

complete programma en het speciale festivalarrange-

Abdijkerk. Het historische decor van Thorn draagt bij

ment: www.grachtenfestivalaandemaas.nl.

e

Zondag 4 september (14.00 uur) staan de NBE-blazers als solisten op het podium in de Abdijkerk tijdens

J U N I
Do 09 - Zo 12

HEERLEN, DIVERSE LOCATIES

Za 11

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

Za 11

HEERLEN, PARKSTAD THEATER

Vierde editie van het festival FEEL in het teken van slagwerk.
10.00 UUR

Informatieve saxofoon-presentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.
Dirigentencursus Maestro over de vele aspecten van het slagwerk. Praktijkorkest: Koninklijke Harmonie

			 Heerlen m.m.v. slagwerker Dominique Vleeshouwers en diverse slagwerkensembles.
Za 11

PANNINGEN, RAADHUISPLEIN

13.30 UUR

Zomerconcert door Clarinet Choir Weert.

Zo 12

MAASTRICHT, THEATER AAN HET VRIJTHOF

16.00 UUR

Concert door harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder m.m.v. Ellen ten Damme.

Zo 12

MUNSTERGELEEN, ’T TREFPUNT

16.00 UUR

Concert door slagwerkgroep fanfare Juliana Munstergeleen.

Zo 12

MEIJEL, SPORTHAL DE KÖRREF

Majorettewedstrijd LBT met naast wedstrijdgedeelte voor alle categorieën een vrij podium.

Za 18 / Zo 19

MEIJEL, D’N BINGER

Peeltoernooi 2016.

Zo 19

SITTARD, OUDE MARKT

20.00 UUR

Première klankstuk Somnophonography door slagwerkgroep Philharmonie Sittard.

Zo 19

HULSBERG, DE BORENBURG

15.00 UUR

Concert door drumband Sint Rochus Hulsberg m.m.v. The Young Voices.

Zo 19

SITTARD, MARIAPARK

20.00 UUR

Première van Somnophonography (Vincent Cox) door slagwerkgroep Philharmonie Sittard.

Do 23

BAARLO, SINT PETRUSKERK

20.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, fanfare Eendracht Baarlo en kwintet Limburgse talenten.

Za 25 / Zo 26

MEIJEL, D’N BINGER

Za 25

BEEGDEN, MARTINUSKERK

Za 25

SITTARD, VOLT

Za 25

ROERMOND, MUNSTERPLEIN

14.30 UUR

Zomerconcert door Clarinet Choir Weert.

Zo 26

MHEER, HARMONIEZAAL

14.00 UUR

Kinderconcert Lampkapje en De Wolf door harmonie Sint Cecilia Mheer m.m.v. schrijver Jacques Vriens.

Zo 26

HORST, SINT LAMBERTUSKERK

15.00 UUR

Concert Bloaskracht door Koninklijke Harmonie van Horst m.m.v. sopraan Fenna Ograjensek en klarinettis-

Peeltoernooi 2016.
20.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, harmonie Crescendo Beegden en wintet Limburgse talenten.
Concert door fanfare Sint Caecilia Broeksittard m.m.v. Baroesjko.

			 te Lieke van den Beuken.
Zo 26

VOERENDAAL, DE BORENBURG

15.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, harmonie Sint David Voerendaal, kwintet Limburgse talenten

			 en Roger Debougnoux (klarinet).
J U L I
Za 02

ROERMOND, DE ORANJERIE

20.00 UUR

Concert The Challenge door het Limburgs Fanfare Orkest en vier jonge Limburgse topsolisten.

Zo 03

ARCEN, KASTEELTUINEN

15.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, Koninklijke Harmonie van Arcen en kwintet Limburgse talenten.

Vr 08 - Zo 10

RIMBURG, DIVERSE LOCATIES

Za 09 / Zo 10

HEYTHUYSEN, DE BUSJOP

Zo 10

NEDERWEERT-EIND, EYNDERHOOF

Zo 10

THORN, ABDIJKERK

Uitvoering concertwerk Demenz door slagwerkgroep harmonie Sint Michaël van Thorn.

Vr 15 / Zo 17

SEVENUM

Proms Sevenum door harmonie Unie Sevenum.

Za 16

BRUNSSUM, SPORTHAL RUMPEN

Zo 17

DOENRADE, KASTEEL DOENRADE

13.00 UUR

Concert door harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek.

Zo 17

MUNSTERGELEEN, KAPEL PATER KAREL

14.00 UUR

Concert door fanfare Juliana Munstergeleen.

Zo 17

WEERT, TUIN ZUSTERS BIRGITTINESSEN

14.00 UUR

Concert door harmonie Sint Joseph 1880 Weert.

Za 23

BRUNSSUM, PELGRIMSKERK

20.00 UUR

Concert door fanfare Harpe Davids Brunssum en fanfare Kunst na Arbeid Schijf.
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Viering 125-jarig jubileum fanfare Victoria Rimburg.
Bigband Festival Leudal met diverse (jeugd)bigbands uit Limburg en Brabant.
13.30 EN 15.30 UUR

Zomerconcert door Clarinet Choir Weert.

Drumbandfestival b.g.v. 50-jarig bestaan LBT-district Heerlen.

S E P T E M B E R
Za 03 / Zo 04

THORN

15e Grachtenfestival aan de Maas in teken van blaasmuziek.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
Concert Back to …T
door harmonie Concordia

Saanen (Sint Antonius Budel Schoot); J.A. Janssen en
Henk Tielen (Juliana Someren-Eind); Teus Sterren-

Het Oisterwijks Orkest
presenteert Game On

Back to …T is het thema van het concert van harmo-

burg (Juliana Uitwijk); Gust van Tilborg (Sint Remi

Het Oisterwijk Orkest laat het publiek donderdag 16

nie Concordia Bergen op Zoom op vrijdag 1 juli (20.15

Baarle-Nassau).

juni (19.00 uur) in @2College Durendael in Oisterwijk

uur) in poppodium Gebouw-T. Back to … T verwijst niet

Veertig jaar: Walter Bottram (Riethovens Harmo-

tijdens het themaconcert Game On kennismaken met

alleen naar de locatie maar ook naar de verschillende

niecorps); Harrie Klaus (Musis Sacrum Bakel); Henny

de muzikale wereld van de computergames.

tijdsperiodes van het muzikale programma. Zo is er

Klomp (De Volharding Putte); Maria Minten-van Welij

De dynamische spellen kennen niet alleen flitsende

muziek te beluisteren van Glenn Miller en The Beatles,

en Marc van Wely (Vriendenkring Oeffelt); Lei van

beelden en enerverende technieken, maar ook indruk-

maar ook van meer hedendaagse artiesten zoals Cold-

den Eijnde (Juliana Someren); Jan Meijs (Concordia

wekkende muziek. Het orkest presenteert muziek van

play en Amy Winehouse. Medewerking verleent de af-

Berkel-Enschot); Henry Jansen (Sint Caecilia Ammer-

spellen zoals World of Warcraft, Zelda en Super Mario.

deling Keys & Voices van het Centrum voor de Kunsten

zoden); Piet Hubers en John Donkers (Sint Cecilia

Tijdens het concert zijn diverse spellen beschikbaar om

Bergen op Zoom in de personen van zangeres Sam

Handel); Peter van Roosmalen en Hans Verhagen

actief te gamen terwijl Het Oisterwijks Orkest speelt.

Schoutens en pianist Tim Musters. Ook DJ Roastjob en

(Echo der Bergen Eerde); Riny de Proost en Fred van

licht- en beeldtechnicus Teun van der Wegen werken

de Kerkhof (Sint Jozef Someren-Heide); Ben Bottram,

mee. Informatie: ticket@harmonieconcordia.nl.

Stephan Janus Sengers (Echo der Kempen Bergeijk);

Midzomernachtconcert door
Wilhelmina Den Dungen

Jan van Eerd (B.O.G. Geldrop); Karel Hassink (Sint

Zondag 3 juli (16.00 uur) is de Meerse Plas in Den

Antonius Asten-Heusden); Jan Vissenberg en Willem

Dungen het decor van het midzomernachtconcert van

Roks (De Eendracht Sint Willebrord).

Harmonie Wilhelmina Den Dungen. De locatie wordt

Jubilarissen Brabantse bond
Cor Franken (Sint Cecilia Stampersgat) is onderscheiden voor zijn 75-jarig jubileum bij de Brabantse Bond

omgetoverd tot een festivalterrein aan het strand met

van Muziekverenigingen.

optredens van alle geledingen van de vereniging rond

Een overzicht van de overige jubilarissen:

een Keltisch en/of sprookjesachtig thema. The Dutch

Zeventig jaar: Cor van den Broek en Cor van de

Pipes & Drums verzorgen samen met de harmonie

Graaf (Riethovens Harmoniecorps Riethoven); Cees

een gastoptreden. Bij slecht weer vindt het concert

van de Ven (Concordia Berkel-Enschot); Antoon Ha-

plaats in D’n Durpsherd in Berlicum. Informatie: www.

mers en Jos de Jong (Duinstedenkapel Waalwijk); Dolf

facebook.com/harmoniewilhelminadendungen.

Thebes (Asterius Oisterwijk); Jan Toonen (Pro Honore
et Virtute Son en Breugel).
Vijfenzestig jaar: Frans van de Laar (Musis

Show door jeugd
Somerens Lust

Zestig jaar: Frans Overman en Tiny Veltrop (Juliana

Debuut van Ranonkel
Muziekgroep in Someren

Someren-Eind); Anton van de Ven (UNA Valkenswaard);

Muziekvereniging Somerens Lust sluit donderdag 30

Four the Music. Het opleidingsorkest en de jeugdslag-

Jo Engelen, Theo Cardinaal en Math van Himbergen

juni het in december in samenwerking met de openba-

werkgroep spelen een programma speciaal gericht op

(De Poort van Brabant Maarheeze).

re basisschool De Ranonkel gestarte muziekproject

de jeugd. Informatie: www.deruchte.nl.

Vijftig jaar: Wilma van Poppel en Ad Dankers

af met een presentatie voor ouders. Leerlingen uit de

(Asterius Oisterwijk); Jan Verbeek en Toon van den

groepen 3, 4 en 5 vormen De Ranonkel Muziekgroep

Broek (B.O.G. Geldrop); Ron Hamelinck (Sint Hubertus

die enkele nummers ten gehore brengt. Zondag 10 juli

Herpen); Cees van Hal (De Eendracht Sint Willebrord);

treedt de groep tevens op tijdens het wijkconcert van

Hein van de Kerkhof (Sint Jozef Someren-Heide); Jan

muziekvereniging Somerens Lust.

Sacrum Bakel)

De jeugd van muziekvereniging Somerens Lust presenteert zondag 17 juli (14.30 uur) in De Ruchte de show

J U N I
Do 16

OISTERWIJK, @2COLLEGE DURENDAEL

Vr 17

ROOSENDAAL, MUZIEKCENTRUM VAN GORP 19.30 UUR

Informatieve saxofoonpresentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

Za 25

LAGE MIERDE, KIOSK GIJSESTRAAT

Themaoncert Western Style door muziekvereniging Ontspanning Na Arbeid Lage Mierde m.m.v. 			

19.00 UUR

19.00 UUR

Themaconcert Game On door Oisterwijks Orkest.

			Toekomstmuziek.
Za 25

BERLICUM, D’N DURPSHERD

KNMO-kampioenswedstrijd voor solisten en ensembles SMP.

J U L I
Vr 01

BERGEN OP ZOOM, GEBOUW T

20.15 UUR

Themaconcert Back to …T” door harmonie Concordia Bergen op Zoom m.m.v. diverse solisten.

Vr 01

ROOSENDAAL, DE KRING

20.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, Regio Orkest West-Brabant, Sjors Uitjens (altsaxofoon) en

			 Quirijn van den Bijlaard (trombone).
Za 02

WERKENDAM

Deelname taptoe Open Havendag door Douane Harmonie Nederland.
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N R 708 ,

S I N D S 1952 |

J U L I | A U G U S T U S 2015

9x

Passie voor klassiek

Chant for Peace

N R 707 ,

S I N D S 1952 |

J U N I 2015

Monniken zingen
voor wereldvrede

Passie voor klassiek

Hortus Festival
Botanische
tuinen als podia

Salvatore Sciarrino

voor slechts

Magische
klankenmenger in
Parco della Musica

Robeco
SummerNights

Hoogtepunten
uit de programmering

Fadokoningin
Mariza

Pierre Boulez 90 jaar

leert zichzelf opnieuw begrijpen

Overzicht van een
fabelachtige carrière

€ 7.95

Carolyn Sampson
Ode aan de bloemen

N R 704 ,

S I N D S 1952 |

J A N U A R I | F E B R U A R I 2015

Passie voor klassiek

MAfestival Brugge
Het bekendste
oude-muziekfestival
ter wereld

€ 51,45

Robeco SummerNights
Een festival waar je
je vakantie voor
annuleert

Evgeny Kissin

Romanticus van het zuiverste water

Janine
Jansen

‘Kamermuziek is mijn grote liefde’

Vladimir Horowitz
Herinneringen aan
een klavierleeuw

Salzburger Festspiele
Een vooruitblik op 2015

Storioni Trio
‘Onze roots liggen in Brabant’

N R 705 ,

S I N D S 1952 |

M A A R T 2015

€ 7.95

Luister is hét toonaangevende
klassieke muziektijdschrift en
verschijnt negen keer per jaar.

Passie voor klassiek

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

€ 7.95
Nederlands eredoctoraat
voor Masaaki Suzuki

De magie tussen
Argerich & Abbado

Geïnspireerd partnerschap

De comeback van vinyl

Lp verovert harten van jong en oud

Jan-Willem Rozenboom

Poppianist met klassiek bloed
in de aderen

Diana
Damrau

brengt vuurwerk met Fiamma del Belcanto

€ 7.95

Word abonnee of geef cadeau!

Ga snel naar www.luister.nl | e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237 (ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Za 02

SINT MICHIELSGESTEL, DE HUIF

20.00 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, harmonie Sint Michaël Sint Michielsgestel, Luuk Meeuwis

			 (altsaxofoon) en Quirijn van den Bijlaard (trombone).
Zo 03

WAALWIJK, DE LEEST

14.30 UUR

Concert door philharmonie zuidnederland, Symfonisch Blaasorkest Drunen, Luuk Meeuwis (altsaxofoon)

			 en Ries Schellekens (tuba).
Zo 03

DEN DUNGEN, MEERSE PLAS

16.00 UUR

Concert door harmonie Wilhelmina Den Dungen.

Zo 17

SOMEREN, DE RUCHTE

14.30 UUR

Concert Four the Music door opleidingsorkest en slagwerkgroep muziekvereniging Somerens Lust.

Vr 22

GEMERT

20.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Za 23

EERSEL

20.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Wo 27

OOSTERHOUT

14.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Wo 27

BREDA, GROTE MARKT

20.00 UUR

Concert door Vakantieorkest Ad Hoc.

Do 28

BREDA, GINNEKENMARKT

20.00 UUR

Concert door Vakantieorkest Ad Hoc.

A U G U S T U S
Za 06 - Za 13

SOMEREN

Jeugdmuziekkamp 2016 met als dirigent Vincent Verhage. Organisatie: DSS Aarlanderveen, Crescendo

			 Nieuwveen en Arti et Religioni Langeraar.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Jubilarissen bij MNHU

Betty Schrijvershof (Ons Genoegen Montfoort); Piet

De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht

Commandeur, Co Knol, Nico Neefjes en Kees Schilder

(MNHU) heeft Bert van der Linden (Wilskracht

(Sint Gregorius Nibbixwoud); Gert van Beek en Anton

Amersfoort), Grietje Bakker-Kramer (Zeevangsfanfare),

Jan Cozijnsen (Ons Genoegen Renswoude); Neeltje

Jan van Blaricum (Het Gooi Bussum), N.S. Vrouwe

Appel-Booneveld en Trijntje Visser (Juliana Marken);

(Crescendo Assendelft) en Jan de Reus (Kunst na

Robbert van Meulem (OKK Oostwoud); B. Bornhijm-Kos-

Arbeid Purmerend) gehuldigd voor hun zeventigjarig

ter (Crescendo Nederhorst den Berg).

muzikantenjubileum.
Zestig jaar: Jan Martis (Olympia/Con Brio Monnic-

Concert Westerharmonie
speelt in Tuinpark

kendam); C.J.M. van Gelderen en C.J. Schavemaker

Zondag 10 juli (14.00 uur) verzorgt de Westerharmo-

Dertien jonge getalenteerde zangers en zangeressen

(Crescendo Assendelft); Jetze Veldstra (Excelsior

nie Amsterdam een zomers concert in tuinpark Wijker-

krijgen zaterdag 11 juni (20.00 uur) de kans om

Hilversum).

gouw in Amsterdam Noord. Het programma vermeldt

met begeleiding van Het Zaans Showorkest voor het

Vijftig jaar: Erik van Keken (Wilskracht Amersfoort);

Glenn Miller Parade (arr. Rudi Selfert Kressbronn), Yes

voetlicht te treden in theater De Kunstgreep Oostzaan.

Mees van Elk (Kunst na Arbeid Zegveld); Martien

sir, that’s my baby! (Donaldson-Ham), Arsenal (Jan Van

Hedendaagse pop, swing, kleinkunst en musical, het

Gozeling (Sint Michaël Heemstede); Leen Noorlander

der Roost), Tribute to Ray Charles (arr. Johnnie Vinson),

komt allemaal voorbij. Behalve de jonge vocalisten

(Ons Genoegen Montfoort); Gerda Smit-Spijker (OKK

Golden Pass (Jacob de Haan), Gabriella’s Song (Ste-

werken de Vocal Academy, Simon Hottentot (accor-

Oostwoud); Jan Pieter Reinstra (Dindua Enkhuizen).

fan Nilsson/Py Bäckman, arr. Mario Bürki), The Mask of

deon) en Ruud Luttikhuizen (piano) mee. Informatie:

Veertig jaar: Jaap Vlam (KSM Enkhuizen);

Zorro (James Horner/arr. John Moss), Oblivion (Astor

www.hetzaansshoworkest.nl.

Gerard van Leur (Sint Caecilia Schalkwijk); Anneke

Piazzolla en A.D. Tarenzi/Steven Verhaert), Atlantic

van Elst-Jelsma (Muziek Gezelschap Wittenburg);

Avenue (James L. Hosay) en Goudsiroop (Herman

Lida Boelhouwer van Rooijen en Jan Thymen Mooij

Lureman). Informatie: www.westerharmonie.nl.

Voices In Harmony bij
Zaans Showorkest

De overige jubilarissen:

(Loenens Fanfarecorps Oudover); Ate Sagius en
J U N I
Vr 10

KATWIJK, TRIPODIA

20.00 UUR

Voorjaarsconcert door muziekvereniging Harmonie Katwijk.

Za 11

OOSTZAAN, DE KUNSTGREEP

20.00 UUR

Concert Voices In Harmony door Zaans Showorkest met 13 jonge getalenteerde zangers en zangeressen.

Wo 15

MUIDERBERG, HARRY BAKKER SAXOFOONS 19.30 UUR

Informatieve saxofoonpresentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

Za 18

OOSTZAAN, CLUBGEBOUW EXCELSIOR

11e Twiske Jeugd Festival.

Vr 24 - Zo 26

RANSDORP

11.00 UUR

Muziektheatervoorstelling Wie Wind Zaait door de Waterlandse Harmonie m.m.v. koren en 15 regionale

			 zangers en acteurs.
J U L I
Vr 01 - Zo 03

RANSDORP

Muziektheatervoorstelling Wie Wind Zaait door de Waterlandse Harmonie m.m.v. koren en 15 regionale

			 zangers en acteurs.
Vr 08 - Zo 10

RANSDORP

Muziektheatervoorstelling Wie Wind Zaait door de Waterlandse Harmonie m.m.v. koren en 15 regionale

			 zangers en acteurs.
Zo 10

AMSTERDAM, TUINPARK WIJKERGOUW

14.00 UUR

Concert door Westerharmonie Amsterdam.
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PROVINCIE
PROVINCIE OVERIJSSEL
tiende keer een festival voor jeugdorkesten. Het optre-

lijst door dansgroep Steps Entertainment en zang van

den wordt door een deskundige jury voorzien van een

sopraan Claudia Patacca en zanger Herman Beumers

opbouwend verslag en een mondelinge toelichting.

klinken onder meer Pastorale (Ramses Shaffy & Lies-

Prijzen zijn er niet te winnen. Doel is om speelervaring

beth List) en Barcelona (Freddy Mercury & Montserrat

op te doen. Informatie: www.obmov.nl.

Caballé). Ter voorbereiding op dit concert hebben leden
van het Orkest van het Oosten tijdens een studieweekend workshops voor hout en koper geleid.
Zondag 19 juni (13.00 uur) wordt het programma
vervolgd met een optreden van de Evergreens, het

Saxofoonkwartet Apollo
bestaat 30 jaar

seniorenorkest van de vereniging. Aansluitend is er
een Euregio Stermars met deelname van Musikve-

De Koninklijke muziekvereniging Apollo Olst heeft het

rein Alstätte, Crescendo Buurse, Amicitia Rietmolen,

eigen saxofoonkwartet in de bloemen gezet vanwege

Crescendo Rekken en de Haaksbergse Harmonie. De

het dertig jarig bestaan. Het ensemble, bestaande uit

Haaksberger Muzikanten tekenen voor het slotakkoord.

oprichter Henk Reijners (tenorsaxofoon), Judith Peters

Informatie: www.haaksbergseharmonie.nl.

(sopraansax), Greet Voogel (altsax) en Bert Mensink
(baritonsax), speelt nog steeds in de oorspronkelijke
bezetting.

Lustrum Haaksbergse
Harmonie met openluchtfestijn Henk-Jan Heinen stopt
bij Harmonie Wierden
De Haaksbergse Harmonie grijpt het 115-jarige bestaan
aan om zaterdag 18 en zondag 19 juni tijdens een

Tijdens een concert op 12 november neemt Henk-Jan

muzikaal weekend op de Markt de banden met de

Heijnen afscheid als dirigent van Harmonie Wier-

Haaksbergse bevolking te onderstrepen. Zaterdag 18

den. Heijnen is zestien jaar dirigent geweest bij de

De Overijsselse Bond van Muziekverenigingen houdt

juni (21.00 uur) treden het B-orkest, het A-orkest en de

vereniging.

zaterdag 25 juni in theater Prismare in Enschede in

Pleerstökskes (slagwerkgroep van de harmonie) op, met

samenwerking met Kaliber Kunstenschool voor de

ondersteuning van een achtergrondkoor en combo. Om-

Festival voor jeugdorkesten
in Enschede

J U N I
Za 18

HAAKSBERGEN, MARKT

21.00 UUR

Concert door De Haakbergse Harmonie m.m.v. Claudia Patacca en Herman Beumers.

Za 19

HAAKSBERGEN, CENTRUM

13.00 UUR

Euregio Stermars met diverse orkesten.

Di 21

DEVENTER, DE SAXOFOONWINKEL

19.30 UUR

Informatieve saxofoonpresentatie BIN/Selmer door Johan van der Linden.

Za 25

ENSCHEDE

Jeugdorkestenfestival. Organisatie: OBM.

J U L I
Za 02

ALMELO, POLMAN STADION

19.30 UUR

Taptoe met Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee Vught, Kamper Trompetter Korps, Pasveerkorps

			 Leeuwarden, Jubal Dordrecht en Adest Musica Sassenheim.
A U G U S T U S
Za 27

VOLLENHOVE, SPORTPARK DE BENTEN

16.45 UUR

Middagshow met Van Limburg Stirum Band (VLS) Wezep.

Vr 29

DIEPENHEIM

13.30 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

PROVINCIE UTRECHT
VIOS en VIOS TwirlPower, Beatrix’ Drum & Bugle Corps

der (Ons Genoegen Montfoort).

Hilversum, christelijke muziek- en showband Bernhard

Veertig jaar: Gerard van Leur (Sint Caecilia Schalk-

Amersfoort, Damiate Band Haarlem en showharmonie

wijk); Ate Sagius en Betty Schrijvershof (Ons Genoegen

OBK Rhenen het taptoeterrein.

Montfoort); Gert van Beek en Anton Jan Cozijnsen (Ons

Jubilarissen bij MNHU

Genoegen Renswoude); Ron Vink (Excelsior Woerden).

De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht

Zomers concert door Excelsior

(MNHU) heeft Bert van der Linden (Wilskracht Amers-

Zaterdag 2 juli (15.00 uur) geeft fanfare Excelsior

foort) onderscheiden voor zijn zeventigjarig jubileum

Woerden een zomers concert in de Sint Franciscuska-

als muzikant. Koen van Achthoven (Excelsior Woerden)

pel in Woerden. De kapel staat op het terrein van het

Het Raadhuisplein in Mijdrecht is zaterdag 25 juni

kreeg een insigne voor zijn zestigjarig jubileum.

verzorgingshuis Weddesteyn aan de Utrechtsestraatweg. Informatie: www.excelsior-woerden.nl.

Taptoe in Mijdrecht
(14.00 uur) het decor van de 31 Taptoe Mijdrecht.

Overzicht van de overige jubilarissen:

Na het voorprogramma door dweilorkest Dorst en

Vijftig jaar: Erik van Keken (Wilskracht Amersfoort);

een streetparade betreden show- & marchingband

Mees van Elk (Kunst na Arbeid Zegveld); Leen Noorlan-

e
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Dubbelconcert in Breukelen

begeleiding van Brassband Breukelen. Sara Rellstab,

Zaterdag 18 juni (20.00 uur) sluit Brassband Breu-

solohoorniste van Brassband Breukelen, speelt De-

kelen in Theater 4 en 1 in Breukelen het seizoen af

melza met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest. Informatie:

met een concert met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest.

www.brassbandbreukelen.nl.

De brassband speelt Paganini Variations (Philip
Wilby), Dundonnell uit Hymn of the Highlands (Philip
Sparke) en Worn down piano (Mark & Clark Band). De
16-jarige saxofoniste Lutske Visser van het Frysk Jeugd
Fanfare Orkest soleert in El Artiste Saxofonico met
J U N I
Za 11

BENSCHOP, DORPSPLEIN

15.30 UUR

Concert door muziekvereniging Onderling Genoegen Benschop.

Za 11

DOORN, CENTRUM

19.30 UUR

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

Za 18

BREUKELEN, THEATER 4 EN 1

20.00 UUR

Concert door Brassband Breukelen en Frysk Jeugd Fanfare Orkest.

Za 25

MIJDRECHT, RAADHUISPLEIN

13.30 UUR

Taptoe met VIOS, VIOS TwirlPower, Beatrix Hilversum, Bernhard Amersfoort, Damiate Band Haarlem en OBK

			Rhenen.
J U L I
Za 02

WOERDEN, SINT FRANCISCUSKAPEL

15.00 UUR

Concert door fanfare Excelsior Woerden.

20.00 UUR

Taptoe met Showband Bernhard en Juliana Amersfoort.

S E P T E M B E R
Za 03

AMERSFOORT, DE HOF

PROVINCIE ZEELAND
Zeeuwse Muziek Bond
huldigt jubilarissen

Zestig jaar: Jan van der Weijde (Jonge Kracht

Waarde); Hans Hogenstein (Kunst en Eer Zierikzee);

Kapelle- Biezelinge); Frans Kayser (Excelsior Terhole).

Toine Hommel (Oud- Vossemeer’s Muziekvereniging);

De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) heeft R. Jurri-

Vijftig jaar: Ria Priemis (Kunst en Eer Zierikzee);

Anne-Marie Reijers- Glas (Jong Kracht Kapelle- Biezelin-

ëns (Muziekvereniging Sluiskil) gehuldigd voor

Corrie Kristalijn (Apollo Brouwershaven); Sjaak Vroon-

ge); William Vet (Muziekvereniging Breskens-Groede).

zijn zeventigjarig jubileum als muzikant. Verdere

land (Excelsior Terhole).

jubilarissen:

Veertig jaar: S. Blok en A.J.M. Vreeke (Vooruit te

J U N I
Za 11

HEINKENSZAND, DE STENGE

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

			muziekschool.
J U L I
Za 16

THOLEN

Wo 27

VLISSINGEN

20.00 UUR

Taptoe met (internationaal) bekende muziek- en showkorpsen.
Concert tijdens Resquedagen door Douane Harmonie Nederland tijdens resque dagen.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Cornu Copiae Waalwijk en drum- & showband Dice

Musica Nautica III met
hits uit Top2000

Musica ‘83 Ter Aar het taptoeterrein. Informatie: www.

Op donderdag 7 juli (19.30 uur) vindt in de historische

taptoeteraar.nl.

vissershaven van Middelharnis de derde editie plaats

Jong Leven Gerwen,

Play-in in teken van
50 jaar Disney

van Musica Nautica. Vanaf een ponton in de haven
speelt het fanfareorkest van Sempre Crescendo een
programma dat is samengesteld uit de Top2000. Vele

Zaterdag 25 juni (9.30 uur) houdt de Drechtstad

klassiekers uit de popmuziek van onder meer Queen,

Muziekvereniging in het verenigingsgebouw aan de

ABBA, The Who, David Bowie en John Lennon komen

Schenkeldijk Beneden 8c te Dordrecht een play-in

voorbij. In het voorprogramma treedt het opleidings-

Het Lindenplein in Ter Aar is zaterdag 25 juni (19.00

voor blaas- en slagwerkmuzikanten. Overdag worden

orkest van Sempre Crescendo op. De afterparty wordt

uur) het decor van de Taptoe Ter Aar. Na een streetpa-

diverse muziekwerken met als thema 50 jaar Disney

muzikaal omlijst door Sir Oliver’s Bigband Den Bom-

rade vanaf sporthal De Vlinder betreden drum corps

ingestudeerd, die om 16.45 uur tijdens een slotcon-

mel. Informatie: www.sempremiddelharnis.nl.

Dice Musica Ter Aar, drumfanfare Crescendo Krimpen

cert ten gehore worden gebracht. Informatie: www.

aan de Lek, showkorps O&V Nuenen, drumfanfare

drechtstadmuziek.nl.

Streetparade & Taptoe Ter Aar
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PROVINCIE
HarmonAir Flies Away
in Katwijk

zalencentrum TriPodia diverse wereldsteden aan. Het

Muziekvereniging Harmonie Katwijk doet tijdens het

schappij HarmonAir met verschillende muziekstijlen

voorjaarsconcert op vrijdag 10 juni (20.00 uur) in

mee naar steden als Luzern, Madrid en Caracas.

orkest neemt het publiek aan boord van vliegtuigmaat-

J U N I
Za 11

SOMMELSDIJK, DE STAVER

20.00 UUR

Concert door fanfareorkest Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk en harmonie Eendracht &

			 Kunstliefde Gistel (België).
Za 18

DEN HAAG

Za 25

DORDRECHT, GEBOUW DRECHTSTAD

Za 25

TER AAR, LINDENPLEIN

Opluistering Nationale Veteranendag door Douane Harmonie Nederland.
9.30 UUR
19.30 UUR

Disney play-in door Drechtstad Muziekvereniging met om 16.45 uur afsluitend concert.
Streetparade & Taptoe Ter Aar met Drum Corps Dice Musica, Crescendo Krimpen aan de Lek, O&V Nuenen,

			 Jong Leven Gerwen, Cornu Copiae Waalwijk en Dice Musica ‘83 Ter Aar.
J U L I
Do 07

MIDDELHARNIS, VISSERSHAVEN

19.30 UUR

Musica Nautica III: de Top2000! door fanfare Sempre Crescendo Middelharnis.

Wo 27

GORINCHEM

20.00 UUR

Concert door ZomerOrkest Nederland (ZON).

Deadline voor provinciepagina’s
Aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concour-

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

sen, themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepagi-
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Met de nieuwe LX/HP-piano’s zeten we onze traditie verder: luxueuze huiskamerpiano’s bouwen voor alle types van muzikanten.
Geavanceerde technologie en een authentiek speelgevoel gaan hand in hand met een klassiek en verfijnd design. Dankzij
hun compacte omvang passen ze perfect in kleine ruimtes, maar waar ze ook staan, hun fiere en imposante uitstraling trekt alle
aandacht en ze vullen de kamer met een rijk en wervelend geluid. Deze prachtige piano’s, voorzien van de nieuwste klankbron,
een gloednieuw klaviermechanisme, een verbeterd multikanaals luidsprekersysteem en tal van handige digitale snufjes, bezorgen
je een unieke klankervaring en staan garant voor vele jaren muziekplezier.

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

Presénce
€ 2868,00

Prologue

€ 1515,00

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

www.selmer.nl
info@selmer.nl

