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“Een belangrijke stap in de onder-
steuning van de blaas- en slagwerk-
muziekin Nederland”. Zo noemt 
Toon Peerboom, voorzitter van de 
VNM-commissie Blaasmuziek, het 
plan van de belangrijkste landelijke 
muziekorganisaties om gezamenlijk 
een professioneel en inhoudelijk 
onafhankelijk Repertoire Informatie 
Centrum (kortweg genaamd RIC) in 
te richten. 

Het RIC gaat een belangrijke taak 
vervullen in de repertoireontwikke-
ling voor blaas- en slagwerkmuziek. 
Muzikanten van hoog tot laag en in 
alle sectoren krijgen er direct mee te 
maken. Zo houdt het RIC zich onder 
meer bezig met het selecteren en be-
oordelen van werken voor festivals en 
concertwedstrijden. Ook het samen-
stellen van de kleine en grote reper-
toria voor bondsconcoursen voor 
blaasmuziek en percussie behoort 
tot het takenpakket. Deze repertoi-
relijsten worden samengesteld door 
selectiecommissies van onafhankelijke 

experts op het gebied van de blaas- en 
slagwerkmuziek. Het RIC gaat ook de 
collectie aan partituren (waaronder 
erfgoedpartituren) beheren. Moderne 
middelen en media worden ingezet 
om het repertoire en de informatie 
erover beschikbaar te stellen. 

Het RIC vult daarmee de leemte die 
achterbleef nadat sectorinstituut 
Kunstfactor enkele jaren geleden 
besloot de uitvoerende taken op het 
gebied van repertoireontwikkeling 
neer te leggen. Sindsdien zijn er geen 
nieuwe ontwikkelingen op dit terrein 
meer in gang gezet. De belangrijkste 
landelijke muziekorganisaties pakken 
binnen het RIC deze taken nu geza-
menlijk op. 

De participanten binnen het RIC zijn 
de beide landelijke muziekorganisaties 
de Koninklijke Nederlandse Federatie 
van Muziekverenigingen (KNFM) en 
de Verenigde Nederlandse Muziek-
bonden (VNM) en de evenementen-
organisaties Wereld Muziek Concours 
(WMC), Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen (NBK) en Open 
Nederlandse Fanfare Kampioenschap-
pen (ONFK). Aansturing van het RIC 
gebeurt door een nog in te stellen 
Raad van Toezicht. 

Het Muziek Uitleen- en Informatie-
service (MUI) in Arnhem en het ex-
pertisecentrum voor cultuureducatie 
en amateurkunst in Noord-Brabant, 
Kunstbalie in Tilburg, zijn facilite-
rende partners die naast fundamen-
tele kennis en menskracht ook andere 
middelen aanwenden om het repertoi-
re voor blaasmuziek en percussie een 
stevige impuls te bezorgen. Daarbij zal 
het MUI dienen als thuisbasis voor de 
repertoireselectiecommissies en zal 
Kunstbalie het beheer van de collectie 
partituren gaan verzorgen.
Het RIC zal ook afspraken gaan 
maken met buitenlandse collega-orga-
nisaties, zoals de Belgische organisatie 
Vlaamse Amateur Muziekorganisatie 
(VLAMO) en de Noorse Muziek 
Federatie (NMF) om gedegen vak-
kennis, financiële middelen en andere 
relevante krachten te bundelen.

RIC doorbreekt radiostilte 
in repertoireontwikkeling
Door onze redactie

A LG E M E E N B E E L D M E R K  V N M

Zaterdag 25 juni is de vereniging Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) officieel 
opgericht. Dat gebeurde tijdens de eerste algemene ledenvergadering in het gebouw van 
Kunstfactor in Utrecht. De afgevaardigden van de zeven aangesloten provinciale bonden 
stelden onder meer de statuten en het huishoudelijk regelment vast. Ook maakten de leden 
kennis met het logo van de nieuwe koepelorganisatie (zie illustratie). 
Het beeldmerk symboliseert de verbondenheid van de diverse bonden met ieder hun eigen 
kleur en identiteit. De muzieknoot toont het gezamenlijke raakpunt van de verbondenheid: 
muziek. Muziek is ook de gemeenschappelijke deler van de sectoren die onder de bonden val-
len. Harmonieën, fanfares, brassbands, slagwerkensembles of majorettegroepen: allemaal 
zijn ze op hun eigen manier bezig met muziek. De kleuren symboliseren ook het feit dat mu-
ziek kleur brengt in het leven. De ‘ronde’ vormen geven de dynamiek van de amateurkunst 
weer. In de logo zijn tevens de kleuren die Klankwijzer hanteert voor het onderscheid tussen 
de disciplines blaasmuziek (groen), slagwerk (rood), show (geel) en algemeen (blauw) ver-
werkt. Het beeldmerk is ontworpen door Diender Visual Concepts. 

Oprichting van VNM is een feit
Toon Peerboom: “De inrichting van het RIC 
is een belangrijke stap.” foto FV Media
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Deelnemende dealers:
• 1016 DD Amsterdam · Muller Muziek · Raadhuisstraat 43 · www.mullermuziek.com
• 1175 RM Lijnden · Terpstra Muziek Drumland · Melbournestraat 2 · www.terpstra-muziek.nl
• 3311 CT Dordrecht · Dal Segno Muziekhandel · Voorstraat 411a · www.dal-segno.nl
• 4611 RL Bergon op Zoom · Muziekatelier Frans van Vliet · Blauwehandstraat 16 · www.muziekatelier.nl
• 4703 GD Roosendaal · Muziekcentrum van Gorp · Kade 87 · www.muziekcentrumvangorp.nl
• 5331 PM Kerkdriel · Unisono Blaasinstrumeten · Veersteeg 13 · www.unisono.nl/
• 5503 HA Veldhoven · De Blaasinstrumenten Specialist Johann van Geffen · Provincialeweg 3
 www.deblaasinstrumentenspecialist.nl
• 7011 DV Gaanderen · Brugman Muziek · Rijksweg 165 · www.brugmanmuziek.nl
• 7411 KV Deventer · De Saxofoonwinkel · Grote Kerkhof 30-32 · www.saxshop.nl
• 7622 AX Borne · Wiggers Muziekinstrumenten · Hanzestraat 14 · www.wiggers-muziek.nl

Nieuwsgierige 
       Saxofonist?

Vintage on 

Rockstage  

Sound Explosion 

Allrounder

JUPITER Distribution for Austria, Benelux and Germany: ARTIS MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg · Germany · www.artismusic.de

Zo werkt  het:

1. testen 

2. favoriet kiezen

3. formulier invullen

4. formulier inleveren

5. sax-standaard ontvangen

Jouw cadeau:
Als dank je wel ontvangt 
iedere deelnemer direct een 
HERCULES saxofoon standaard 
als cadeau.

VAN 1 JULI t/m 
30 SEPTEMBER 2011

3 x  Sax
3 x  Sound 
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‘Vasthouden van jeugd is zorgenkind’ 12
De vier inhoudelijke commissies van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM) zijn aan de slag gegaan. We gaan ze in een miniserie aan u voorstellen. In 
de tweede aflevering ontrafelt Chris Timmer de plannen van de nieuwe commissie 
Jeugdbeleid en Educatie. Pagina 4

Muziek zonder één noot op papier 16
 

Laten zien dat iedereen muziek kan maken. Met dat doel voor ogen bezoeken elke 
week tientallen kinderen en jongeren workshops in het Muziekcentrum van de Om-
roep (MCO) in Hilversum. Het bijwonen van een repetitie van een van de omroepor-
kesten is een van de hoogtepunten. Pagina 8

Spelen met de top van Nederland 25
Welk kind krijgt de kans om te werken met de top van Nederland? Limburgse 
jongeren delen tijdens het zestigjarig jubileum van het Wereld Muziek Concours het 
podium met het Nederlands Blazers Ensemble. Audities moesten beslissen voor wie 
een plekje is in het jongNBE is weggelegd. Pagina 14

‘Nog nooit zo’n stel gezien’  25
Vijf jonge muzikanten van de christelijke muziekvereniging De Eendracht uit Wezep 
slaagden tijdens een gezamenlijk examenconcert met begeleiding van hun eigen or-
kest voor hun D-diploma. Examinator Willem Loff deelde voor het eerst in zijn lange 
loopbaan tienen uit. Pagina 19

Jong geleerd met Meisje en Attieman 25
Onze oproep om goede voorbeelden te melden van ledenwerfacties, vernieuwende 
bestuursstructuren of andere innovatieve vondsten levert een boel creatieve ideeën 
op om de muziekwereld van nieuwe impulsen te voorzien. Enkele goede voorbeel-
den. Pagina 20

Verder in dit nummer:

Slagwerkmuziek live in beeld (7); Idols inspireert muzieksector (11); Choreograaf Annelies van Kempen (13); 
Toporkesten zijn actiever (17); Fundag voor jeugdig talent (23); ZON: ervaring voor het leven (25); Con-
cert- en concoursagenda (26).
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Uitblazen

Iets later dan u gewend bent, glijdt de ze-
vende editie van Klankwijzer door uw brie-
venbus. Wellicht nog op tijd om hem in de 
koffer te stoppen zodat u er op uw vakantie-
adres eens uitgebreid voor kan gaan zitten. 

Het nieuws op de voorpagina over de inrichting 
van een landelijk Repertoire Informatie Cen-
trum (RIC) heeft u wellicht al gelezen. Eindelijk 
komt er weer schot in de zaak. Repertoire-
ontwikkeling behoort immers tot de primaire 
levensbehoeften van de amateurmuzieksector. 

In onze reeks interviews met de voorzitters van 
de vier inhoudelijke werkgroepen licht Chris 
Timmer het takenpakket van de nieuwe com-
missie Educatie en Jeugdbeleid toe. Verder weer 
een gevarieerd aanbod aan achtergrondverhalen, 
reportages, aankondigingen en informatieve 
artikelen waarmee u hopelijk uw voordeel doet. 

Ook de redactie knijpt er even een paar weken 
tussenuit. Lekker uitblazen om vervolgens fris 
te beginnen aan de septemberuitgave waarin 
we vooruit blikken op de komende najaarscon-
coursen. Voor deze concoursspecial kunt u ons 
tippen met interessante onderwerpen. Hebt u 
bijvoorbeeld speciaal voor deze gelegenheid een 
compositieopdracht uitgegeven, komt u voor de 
dag met een niet-alledaags concoursprogramma 
of een opvallende cross-over of heeft u zich op 
een aparte wijze op het concours voorbereid, laat 
het ons weten. Onder het motto ‘Concours: een 
noodzakelijk kwaad!?’ willen we ook peilen hoe 
u als muzikant aankijkt tegen een concoursdeel-
name. Een mooi onderwerp om achteroverlig-
gend op een zonovergoten strand of genietend in 
de tuinstoel voor de tent eens over na te denken. 
Stuur uw mening in circa 150 woorden naar 
redactie@klankwijzer.nl. 

En terwijl u op vakantie bent, blijft u via onze 
website www.klankwijzer.nl op de hoogte van 
het muzieknieuws. Nieuws- en agendaberichten 
kunt u ook tijdens de vakantie blijven insturen 
naar redactie@klankwijzer.nl. Een fijne vakantie.
 
Frank Vergoossen

In dit nummer:

C O L U M N

C O LO F O N
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Technische commissies voor 
blaasmuziek, slagwerk en 
majorette/twirl waren er ook 
al in de oude constellaties. De 
taken van deze werkgroepen 

liggen vanuit het verleden deels al 
vast. De basis om bestaande functies 
op te pakken en van daaruit nieuw 
beleid te ontwikkelen ligt er al. De 
commissie Educatie en Jeugdbeleid is 
wat dat betreft een vreemde eend in 
de bijt. Werkzaamheden en initia-
tieven op dit terrein kwamen bij de 
voormalige federaties meestal op 
het bordje van het algemeen bestuur 
terecht. In een specifieke inhoudelijke 
belangenbehartiging op dit vlak was 
niet voorzien. Bovendien nam tot 
voor enkele jaren geleden sectorin-
stituut Kunstfactor belangrijke taken 
op dit terrein voor zijn rekening. 
Voor Chris Timmer en zijn commis-
sieleden ligt er dan ook een volledig 
nieuw taakveld open. Dat biedt aan 
de ene kant een enorme uitdaging, 

maar maakt aan de andere kant de 
opdracht voor de nieuwe commis-
sie er niet gemakkelijker op. Want ja, 
educatie en jeugdbeleid, dat is niet 
iets dat je er zomaar even tussen de 
soep en de aardappelen bij doet. Dat 
gevoel kwam ook bij Chris Timmer 
op toen hij het voorzitterschap van de 
commissie Educatie en Jeugdbeleid 
op zich nam. “Ik heb niet de vinger 
opgestoken en gevraagd om dit te 
mogen doen. Ik ben geen specialist op 
dit gebied. Maar ik wil er wel volledig 
voor gaan”, zegt hij met overtuiging. 
Koudwatervrees was wellicht ook de 
reden dat de commissie Educatie en 
Jeugdbeleid later op gang kwam dan 
de andere drie inhoudelijke taakgroe-
pen. Timmer: “De samenstelling van 
de commissie heeft nogal wat voeten 
in aarde gehad. Enkele leden zijn pas 
later toegetreden. Eigenlijk zijn we pas 
vanaf april aan de slag kunnen gaan. 
Alleen uit de Brabantse Bond missen 
we nog een vertegenwoordiger. Na de 
vakantie verwacht ik dat de club com-
pleet is.” Inmiddels is de commissie 
uit de startblokken geschoten. Tijdens 
een brainstormsessie zijn de eerste 
voorzichtige aandachtspunten gefor-
muleerd. Timmer wil de beleidslijnen 
niet alleen door zijn eigen commissie 
laten uitzetten. Hij hanteert het door 
de VNM gehuldigde bottom-up mo-
del. “Voorop staat het belang van de 
individuele muzikanten en de lokale 
verenigingen. Ze moeten zo actief en 
zo direct mogelijk betrokken worden 
bij de ontwikkeling en uitvoering van 
het jeugdbeleid in zijn algemeenheid.”
Het eerste thema op de agenda zijn de 
opleidingen. Een onderwerp dat ook 
als een rode draad door de overige 
commissies loopt. Er is een inventari-
satie gemaakt. Voor de hafabrasector 
ligt er een raamleerplan uit 1996 dat 

in 2000 in werking is getreden. Dat 
moet wellicht geactualiseerd worden. 
Voor de slagwerksector geldt een 
raamleerplan uit 2010 dat na het over-
gangsjaar 2011 per 1 januari 2012 van 
kracht wordt. Uit reacties blijkt dat 
veel docenten onbekend zijn met deze 
nieuwe richtlijnen. Ook andere vragen 
doemen op. Aan welke eisen moet 
een examinator voldoen voordat hij 

op de landelijke lijst wordt geplaatst? 
Wie kunnen en mogen doceren? Of 
moeten we dat aan de verenigingen 
overlaten? Wat kan stichting Kunst-
keur hierin voor ons betekenen? Stuk 
voor stuk thema’s waar de commis-
sie voorlopig haar handen aan vol 

heeft. Timmer: “We constateren dat 
met die raamleerplannen in het land 
verschillend wordt omgegaan. Veel 
opleidingen werken volgens deze 
landelijke normen, maar er zijn ook 
verenigingen die hun opleidingen op 
eigen houtje inrichten. Bovendien 
blijkt uit reacties dat veel docenten er 
onbekend mee zijn. Daar willen we 
structuur in aanbrengen. We zullen 
daarbij ook zeker een beroep doen op 
externe deskundigheid. Die inspan-
ningen moeten ertoe leiden dat er 
één duidelijk beleid en beeld ontstaat 
over opleidingen en examens voor 
blaasmuziek, percussie en majorettes. 
Een beleid dat in het belang van de 
muzikant gezamenlijk gedragen wordt 
door de beide landelijke federaties 
VNM en KNFM.”
Groot zorgenkind van de amateurmu-
zieksector is de aantrekkingskracht 
op de jeugd. Niet alleen het werven 
van nieuwe leden, maar vooral het 

De Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM) heeft vier inhoudelijke commissies in-
gesteld om de specifieke aspecten van iedere 
discipline zo goed mogelijk te kunnen beharti-
gen. In de komende uitgaven stelt Klankwijzer 
aan de hand van een gesprek met de respec-
tievelijke voorzitters de diverse commissies een 
voor een aan u voor. Hoe gaan ze de zaak aan-
pakken? Wat zijn hun plannen? Wat gaat u ach-
ter de lessenaar ervan merken? In deze tweede 
aflevering licht Chris Timmer de plannen van de 
commissie Educatie en Jeugdbeleid toe. 

i n t e r v i e w

‘Vasthouden van jeugd is  zorgenkind’

Chris Timmer: “We streven naar één duidelijk beleid en beeld over opleidingen en examens voor blaasmuziek,        percussie en majorettes.” foto FV Media Producties

Geboortedatum: 13 mei 1948.
Geboorteplaats: Harderwijk.
Woonplaats: Elburg.

Functies in de muziekwereld: Voorzitter 
Christelijke Bond van Muziekverenigingen 
in Oost- en West-Nederland (CBOW); pen-
ningmeester SAMO Gelderland/Flevoland; 
trombonist Regionale Politiekapel Noord- 
en Oost Gelderland. 

PA S P O O R T  C H R I S  T I M M E R

Door Frank Vergoossen

A LG E M E E N

‘We zijn er voor 
de verenigingen’
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vasthouden en binden van jonge mu-
zikanten. Hoe kunnen we er voor zor-
gen dat een tiener de fase overleeft dat 
het met trots dragen van een uniform 
omslaat in een schaamtegevoel om 
in een apenpakje te lopen? Timmer 
vindt dat de VNM de verenigingen 
daar niet alleen mee moet laten zitten. 
Het is volgens hem een taak van de 
commissie Jeugd en Educatie om de 
leden daarin de helpende hand te bie-
den. “We zullen met z’n allen moeten 
zorgen voor het in standhouden van 
de aantrekkingskracht”, zegt Timmer. 
“Daar moeten we de verenigingen 
mee helpen. We kunnen niet zeggen: 
daar bemoeien we ons niet mee. We 
zijn er voor de verenigingen.” Hoe en 
in welke vorm die hulp er gaat uitzien, 
staat op dit ogenblik nog niet helder 
op zijn netvlies. “De commissie zal 
op dit punt niet het ei van Columbus 
uitvinden. Ik denk ook niet dat je 
hiervoor pasklare oplossingen kunt 

aanbieden. Het is een probleem dat 
erg plaatsgebonden is en om oplos-
singen vraagt die op de situatie zijn 
toegesneden. Als commissie kunnen 
we echter wel op basis van bestaande 
projecten en initiatieven aanbevelin-
gen op papier zetten.” Timmer wil na 
de zomer met zijn team gaan werken 
aan een stappenplan waarin de route 
van de commissie Jeugd en Educatie 
wordt uitgestippeld. 

‘Vasthouden van jeugd is  zorgenkind’

Chris Timmer: “We streven naar één duidelijk beleid en beeld over opleidingen en examens voor blaasmuziek,        percussie en majorettes.” foto FV Media Producties

De inhoudelijke commissie Educatie en 
Jeugdbeleid bestaat uit Chris Timmer 
(voorzitter), Tsjikke Mollema (CBMF), 
Geert Boiten (CBMGD), Dorrie Besouw 
(LBM), Josje van der Spek (LBT) en Anton 
Verweij (tijdelijk, als lid van het dagelijks 
bestuur van de VNM).

C O M M I S S I E  E D U C AT I E 
E N  J E U G D B E L E I D

Vier jaar geleden ging de gerestau-
reerde versie van The Priest and his 
Servant Balda tijdens de WASBE-
conferentie in Ierland in première. De 
vakpers overlaadde de uitvoering met 
lovende recensies. Artistiek directeur 
Harrie Reumkens en dirigent Jan 
Cober waren getuigen van de bijzon-
dere uitvoering. Zij bedachten zich 
geen moment: deze productie halen 
we naar Nederland. Zo beleeft het 
spektakelstuk van Dmitri Sjostakovitsj 
donderdag 22 september in de Ro-
dahal in Kerkrade tijdens de opening 
van het zestigjarig bestaan van het 
Wereld Muziek Concours (WMC) zijn 
Nederlandse première.
 
De Russische schrijver Alexander 
Poesjkin baseerde het libretto van 
The Priest and his Servant Balda op 
een oud volksverhaal. Een goedge-
lovige priester vindt in de oersterke 
Balda een knecht die een jaar zonder 
beloning voor hem wil werken op 
voorwaarde dat hij de priester aan het 
eind van de rit drie keer op het hoofd 
mag slaan. Om die vernedering te 
ontlopen, geeft de priester zijn dienaar 
de meest onmogelijke opdrachten in 
de hoop hem voortijdig te kunnen 
ontslaan. Maar Balda houdt stand en 

eist na een jaar zijn loon op. De klap-
pen op het hoofd zorgen ervoor dat de 
priester zijn verstand kwijtraakt. 

The Priest and his Servant Balda heeft 
een bewogen geschiedenis achter de 
rug. Sjostakovitsj schreef de opval-
lende cross-overproductie in 1938. 
Het stuk is gemaakt voor animatie-
film, klein blaasorkest, koor, solisten 
en poppenballet. Het werk werd door 
zijn aantrekkelijke en ongewone vorm 
een groot succes. Tijdens het beleg 
van Leningrad in 1941 raakte zowel 
partituur als film flink beschadigd. De 
muziek bleef echter grotendeels be-
waard. In 1980 werd de gerestaureerde 
partituur weer uitgevoerd in diverse 
suites. De Noorse dirigent Odd Terje 
Lysebo raakte gefascineerd door de 
opera en liet ook de animatiefilm 
in de oorspronkelijke stijl opnieuw 
maken.
De bijzondere cross-over productie 
wordt in Kerkrade uitgevoerd door 
een ensemble van de Koninklijke har-
monie Sainte Cécile uit Eijsden, het 
koor Studium Chorale uit Maastricht 
en solisten van Opera Zuid en de 
Opera Masterclass van het Conserva-
torium Maastricht. Het poppenballet 
wordt uitgevoerd door een Noors 
gezelschap. Het geheel staat onder-
leiding van de Noorse dirigent Odd 
Terje Lysebo.

WMC 60 opent 
met ‘verloren’ 
opera uit 1938

B L A A S M U Z I E K

• Kaarten voor The Priest and his Servant Balda 
via www.wmc.nl

De Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen (LBM) is op 11 septem-
ber van de partij bij de opening van 
het culturele seizoen in Maastricht. 
Tijdens de manifestatie Het Parcours 
geeft het LBM-Jeugdorkest een con-
cert op het Vrijthof. Onder leiding van 
Björn Bus klinkt een mix van originele 
blaasmuziek en entertainmentmuziek 
op eerste divisie niveau. Solisten zijn 
bastrombonist Saman Maroofi van het 
Sinfonieorchester Aachen en zanger 
Valdo Mennens. Enthousiaste muzi-
kanten tot en met 25 jaar met mini-
maal C-niveau die mee willen spelen, 
kunnen zich tot 25 juli inschrijven via 
www.lbminfo.nl. 

H E T  PA R C O U R S

LBM-Jeugdorkest 
in Vrijthofconcert

Het Gelders Fanfare Orkest (GFO) 
zoekt jeugdige muzikanten met passie. 
Tijdens het traditionele nieuwjaars-
concert krijgt jong talent de kans om 
met begeleiding van het GFO een 
solowerk uit te voeren. Het concert 
vindt plaats op 14 januari 2012 in 
theater Veluvine in Nunspeet. 
Het orkest staat tijdens dit optre-
den onder leiding van Erik van der 
Kolk. Muzikanten tot 18 jaar met een 
instrument uit de hafabra-sector kun-
nen zich aanmelden voor de auditie, 
die gehouden wordt op zaterdag 22 
oktober in Epe. Voor meer informatie 
kun je mailen met Corrie Spronk, 
cspronk@live.nl.

S O L I S T E N

GFO geeft jong
talent een kans

Door onze redactie
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De tweede editie van The Premier 
Vintage Percussion Group gaat 
opnieuw terug naar de basis. Onder 
leiding van Charles van Zanten (in-
structeur slagwerkgroep Nederlands 
Politie Orkest) en Ruud de Ligt (slag-
werker, drummer) wordt een ad hoc 
ensemble geformeerd van uitsluitend 
ongestemde slagwerkinstrumenten 
van het merk Premier. Enthousiaste 
trommelaars vanaf B-niveau (snare-
drum, bassdrum, tom’s, cymbals en 
bongo’s en drumset) studeren in zes 
of zeven repetities een publieksgericht 
programma in. De eindpresentatie is 
op 12 maart 2012 in Theater Aan de 
Slinger in Houten. Ook de repetities 
zijn in Houten. De organisatie zorgt 
eventueel zelf voor de Premier-instru-
menten. Informatie: www.dmpnet.nl 
en www.knahouten.planet.nl.

A D  H O C  P R O J E C T

Slagwerkproject 
terug naar de basis

De verplichte werken voor de Neder-
landse Brassband Kampioenschappen 
op 2 en 3 december in Martiniplaza 
in Groningen zijn vastgesteld. De 
kampioensdivisie speelt Variety of 
Skills van Hermann Pallhuber. Voor 
de eerste divisie heeft Jan de Haan een 
nieuwe compositie geschreven met de 
titel Alhambra. Het werk verwijst naar 
het middeleeuwse fort Alhambra in de 
Sierra Nevada in Andalusië. Fanfare 
and Love Songs van Gavin Higgins is 
de scherprechter in de tweede divisie. 
Voor de derde divisie componeerde 
Johan de Meij zijn Sinfonietta no. 1. 
Philip Sparke is met Evolution ver-
antwoordelijk voor de testpiece in de 
vierde divisie. “We zijn trots op deze 
prachtige composities en zien uit naar 
begin december”, aldus NBK-voorzit-
ter Durk Dam.

B R A S S B A N D S

Testpieces
NBK bekendKlankwijzer wil in de uitgave van september ruim aandacht besteden aan de diverse 

najaarswedstrijden voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Te beginnen met de open 
Nederlandse kampioenschappen in de Concertdivisie tijdens het mini-WMC in Kerkrade  op 1 
en 2 oktober tot en met de laatste concertwedstrijd bij de Brabantse Bond op 17 december. 
Voor deze speciale editie zijn we op zoek naar interessante onderwerpen. Heeft u speciaal 
voor deze concoursdeelname een compositieopdracht uitgegeven, komt u voor de dag met 
een niet-alledaags concoursprogramma of een opvallende cross-over, heeft u zich op een 
aparte wijze op het concours voorbereid,  is er bijzondere aanleiding voor de concoursdeel-
name of bent u erin geslaagd om door uw concoursdeelname op een creatieve manier extra 
inkomsten of publiciteit te genereren, laat ons dat dan weten via redactie@klankwijzer.nl. 

Ook willen we graag weten hoe u als muzikant aankijkt tegen een concours. In een forum-
artikel met als titel ‘Concours: een noodzakelijk kwaad!?’ zetten we een aantal gedachten 
op een rij. Stuur uw mening in circa 150 woorden door naar: redactie@klankwijzer.nl. We 
hopen dat ook jongeren aan deze oproep gehoor geven.  

Concours: een noodzakelijk kwaad!?

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

W E B S I T E
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c o n c e r t  v a n  d e  m a a n d

Een toepasselijkere titel hadden 
de slagwerkers van Soli Deo 
Gloria (SDG) uit Ommen voor 
hun eerste echte theaterconcert 
niet kunnen bedenken. Omlijst 

met allerlei visuele effecten krijgt het 
publiek in Theater de Voorveghter 
in Hardenberg aan de hand van een 
mix van oude en nieuwe werken de 
ontwikkeling van de slagwerksector in 
de afgelopen tien jaar voorgeschoteld. 
“We willen laten zien en horen dat de 
slagwerkmuziek de laatste jaren in een 
stroomversnelling is geraakt”, licht di-
rigent Roel Jan Jongsma de artistieke 
invulling van het multimediaspektakel 
toe. Het publiek wordt twee keer een 
uur meegenomen in een achtbaan van 
muziek, licht en geluid. Een mengel-
moes van stijlen en genres zorgt voor 
een rijke schakering aan klankkleu-
ren. Succesnummers uit het verleden 
zoals Riverdance en Santorini pas-
seren de revue. Met Sunset Road van 
Bela Fleck - voor malletensemble met 
altsaxsolo - en het funky klinkende 
The Zoo Blues van Djavan & Doug 
Fieger - met blazerssectie - komen 
nieuwe trends uit de Verenigde Staten 
voorbij. Solistische medewerking is 
er verder van pianist Henk Ruiter en 
zangeres Nienke de Groot, die onder 
meer te beluisteren is in de hitsingle 
A Night like this van Caro Emerald. 
Matthijs van Driel zorgt met zijn 
Boomwhacker Dance voor een luchtig 

intermezzo. Van zijn hand klinkt ver-
der een arrangement van Local Hero 
van Dire Straits. Van Driel speelt ove-
rigens zelf ook mee. Niet met stokken 
maar met knoppen. Hij bedient de 
computerapparatuur van een speciale 
lichtshow. Die zorgt ervoor dat op een 
groot scherm beelden verschijnen, die 
perfect aansluiten bij de muziek die 
het ensemble speelt. “Met de compu-
ter heb ik visualisaties gemaakt, die 
live op de muziek aangestuurd kun-
nen worden”, legt Van Driel uit. “Deze 
visualisaties heb ik gecombineerd met 
live-camerabeelden, gesproken tekst 
en vooraf opgenomen videobeelden. 
Het geheel wordt via een beamer ach-
ter het ensemble geprojecteerd op een 
groot scherm. Zo krijgt het publiek 
als het ware te zien wat het ensemble 
speelt.”

De tweevoudig WMC-kampioen kijkt 
tevreden terug op de multimediale 
show. Het theaterconcert trok circa 
driehonderd bezoekers. Voor velen in 
de zaal was het een kennismaking met 

de moderne slagwerkmuziek. Jong-
sma: “Optreden in een theater heeft 
zoveel meerwaarde. Een liedje spelen 
kan iedereen, maar een avondvullend 
programma invullen is wel even iets 
anders. We hebben in het verleden 
het WMC-programma wel eens in 
een theater gespeeld. Deze show was 
echter volledige toegesneden op het 
spelen in een theater. In deze vorm 
hebben we nog niet vaak in een thea-
ter opgetreden.”
Jongsma vertelt dat de hele productie 
en het volledige concept door de le-
den zelf zijn bedacht. “De muzikanten 
hebben er een half jaar vol enthousi-
asme naar toe geleefd. Het licht- en 
geluidplan is door hen zelf gemaakt. 
Gelukkig hebben we mensen in huis 
die daarvoor gestudeerd hebben. Daar 
hebben we dankbaar gebruik van 
gemaakt.” 
SDG hoopt dat Live is a rollercoaster 
geen eendagsvlieg is geweest. De slag-
werkgroep probeert het programma 
ook aan andere theaters te slijten. 
Jongsma legt uit dat het niet gemak-

kelijk is om de theaterprogrammeurs 
daar warm voor de krijgen. “Er zijn 
wel contacten. Maar je moet er tussen 
komen. Dat kost veel tijd.”

Slagwerkmuziek live in beeld 
In de serie Concert van 
de maand richt Klankwij-
zer de schijnwerper op 
concerten, presentaties 
en manifestaties met een 
opvallende artistieke in-
vulling of een bijzondere 
aanleiding. In deze afleve-
ring blikken we terug op 
het theaterconcert Live is 
a rollercoaster door het 
slagwerkensemble van 
muziekvereniging Soli 
Deo Gloria uit Ommen op 
11 juni in Hardenberg.

Zangeres Nienke de Groot zong met begeleiding van slagwerkensemble Soli Deo Gloria uit Ommen muziek van Caro Emerald. foto Wouter Steen

Door onze redactie

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

• redactie@klankwijzer.nl

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

S L A G W E R K
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“I k vond het leuk dat de 
mensen op de viool speel-
den. Ik vond het leuk dat 
ze gingen oefenen en ik 
heb de dirigent gezien.”

“Het was super vet. Iedereen dacht: 
‘ah saai, klassieke muziek. Maar nee, 
het was leuk en mooi om naar te 
luisteren.”

“Ik vond het een hele leuke dag en ik 
hoop dat ik nog veel muziekstukken 
van de mensen uit het MCO te horen 
krijg.”

“Naar het orkest luisteren vond ik ook 
heel mooi. Ik heb echt het idee gekre-
gen om zelf ook een muziekinstrument 
te gaan bespelen, zo knap vond ik het.”

Zomaar een greep uit de spontane 

reacties van kinderen na een dagje 
neuzen in de keuken van het Mu-
ziekcentrum van de Omroep (MCO) 
in Hilversum. De bezoeken van de 
leerlingen variëren van een repetitie-
bezoek van twintig minuten tot een 
workshop van vijf dagen. Ook zijn er 
projecten waarbij kinderen samen met 
een groepje musici een voorstelling 
maken (voor de kleintjes: Assepoes-
ter). Oudere leerlingen hebben vaak 
een Meet and Greet met een dirigent, 
solist of componist. Zo hebben John 
Adams, Ralf van Raat en Theo Loe-
vendie al voor onvergetelijke ontmoe-
tingen gezorgd bij enkele klassen.
Het MCO heeft drie orkesten en een 
koor onder zijn dak: het Radio Fil-
harmonisch Orkest, de Radio Kamer 
Filharmonie, het Metropole Orkest en 
het Groot Omroep Koor.
De workshops worden gegeven door 
musici uit de MCO-orkesten of het 
-koor, die een opleiding hebben gehad 
tot workshopleider. Deze opleiding 
wordt gegeven door Engelse coaches, 
die volgens de Guildhallschoolmetho-
de werken. Deze methode gaat uit van 

het creatief ontwikkelen van muzikaal 
materiaal zonder één noot op papier 
te zetten.

De leerlingen beginnen met een war-
ming-up waarbij de eerste ritmische 
en melodische oefeningen voorbij 
komen. Ze zijn altijd verbaasd en 
enthousiast dat elke oefening in een 
melodie uitmondt. Halverwege de dag 
mogen de leerlingen een repetitie bij-
wonen van het Radio Filharmonisch 
Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, 

Het Metropole Orkest of het Groot 
Omroep Koor. Meestal maakt dit 
repetitiebezoek een diepe indruk op 
hen. Na de warming up van de work-
shop, heeft de klas genoeg stof om 
zelf aan de slag te gaan. Alle ritmische 
en melodische oefeningen komen 
terug en worden ondersteund door 
eigen meegebrachte instrumenten of 
slagwerkinstrumenten van het MCO 
plus zang. Ook al hebben sommige 
kinderen nog nooit een instrument 
bespeeld, iedereen kan meedoen met 
het stuk dat de klas maakt. Want de 
missie van de workshopleiders is om 
te laten zien dat iedereen muziek kan 
maken.

Voor de MCO-musici die de work-
shops geven gaat er ook een wereld 
open als ze voor een klas staan en op 
deze manier met muziek omgaan. 
Ze ervaren dat educatie niet truttig 
of belerend is; het is een verzamel-
naam voor creatief muziek bedenken, 
muziek laten ontstaan en in een vorm 
gieten zodat je het kunt presenteren. 
Als musicus doe je er, zeker gezien de 
huidige financiële ontwikkelingen in 
de professionele muziekwereld, goed 

aan deze creativiteit aan te boren en 
te benutten. Voor beroepsorkesten in 
het buitenland, vooral Engeland, is dit 
al gemeengoed onder professionele 
musici. En ook in Duitsland, waar 
het geld nog ‘keine Rolle spielt’ zie je 
dat dergelijke grote educatieprojecten 
heel normaal zijn. Sir Simon Rattle, de 

Elke week komen tientallen kinderen en jongeren naar het 
Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Ze worden 
een hele dag of soms zelfs meerdere dagen ondergedompeld 
in de wereld van de omroeporkesten. Daarbij staat zelf muziek 
maken altijd voorop. Ook wordt bij elke workshop een orkest 
bezocht dat op de betreffende dag repeteert in het MCO. 

r e p o r t a g e

Muziek zonder één noot op papier

Door Cécile Rongen

Tijdens een warming-up komen melodische oefeningen voorbij. foto Esther de Bruijn

A LG E M E E N

De missie is laten 
zien dat iedereen 
muziek kan maken

Ook voor de musici gaat tijdens de workshops een wereld        open. foto Esther de Bruijn 
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Muziek zonder één noot op papier

chef-dirigent van de Berliner Philhar-
moniker, heeft het zelfs als commit-
ment in zijn contract bij de Berliner. 
Zo spreekt hij regelmatig leerlingen 
tijdens een repetitie toe vanaf de bok 
en tot voor kort was hij zelf bij vele 
workshops van de Berliner Philhar-
moniker hoogst persoonlijk aanwezig.

Ook al zijn de reacties op de work-
shops in het MCO nóg zo positief, 
het voortbestaan van het MCO staat 
momenteel onder grote druk. Het 
muziekcentrum krijgt namelijk te 
maken met drastische bezuinigen. 
Van 31 miljoen subsidie naar veertien 
miljoen. Net als voor de rest van het 

MCO heeft dat voor de Educatieafde-
ling grote gevolgen. Momenteel wordt 
een groot aantal verschillende soorten 
workshops aangeboden voor een 
prikkie. Door de bezuiniging wordt de 
keuze als volgt: het aanbod flink be-
perken of de kosten omhoog brengen. 
Dat laatste is natuurlijk niet best, om-
dat dan een bepaalde groep leerlingen 
wordt uitgesloten. Het is te hopen dat 
sponsors zich zullen aandienen om de 
leerzame projecten voort te kunnen 
zetten. Een groot educatief project 
dat het MCO in het recente verleden 
organiseerde, een project rondom de 
Derde Symfonie van Gustav Mahler, 
kon alleen worden gerealiseerd omdat 
het Goethe-Institut Nederland geld 
schonk. Onlangs liep een project 
op de nationale muziekschool van 
Paramaribo, waar zeven mensen van 
het Metropole Orkest naar toe zijn 
gegaan om een concert te geven en les 
te geven. Dit werd gesponsord door 
de Nederlandse ambassade. 
Deze grensoverschrijdende projecten 
zijn niet de enige educatieprogram-

ma’s die zich buiten de muren van het 
MCO afspelen. Niet alle scholen zijn 
immers in staat om naar Hilversum af 
te reizen. Zo vinden de bijeenkomsten 
op scholen voor speciaal onderwijs 
vaak in hun eigen gebouw plaats. 
Maar een repetitiebezoek in één van 
de immense studio’s van het MCO 
blijft toch wel een hoogtepunt van een 
workshopdag, dus als het even kan, 
laat het MCO leerlingen naar Hilver-
sum komen. En als je geluk hebt, kom 
je ook nog een beroemde dirigent of 
solist tegen zoals Jaap van Zweden of 
Al Jarreau.
Met de afdeling Educatie wil het MCO 
kinderen van 4 tot 18 jaar enthousiast 
maken voor muziekstijlen die ze nog 
niet zo goed kennen: jazz, klassiek en 
wereldmuziek. Helaas zijn niet alle 
platenkasten van ouders tegenwoordig 
nog gevuld met bijvoorbeeld klassieke 
muziek. Daarom probeert MCO-
educatie het culturele erfgoed door 
te geven. Het zou doodzonde zijn als 
dat zou afbrokkelen bij de nieuwe 
generatie…. 

Ook voor de musici gaat tijdens de workshops een wereld        open. foto Esther de Bruijn 

• Voor meer informatie over de activiteiten van 
het MCO zie: www.mco.nl/educatie

Helaas zijn niet alle 
platenkasten gevuld 
met klassieke muziek

Muzikanten kunnen voor advies over 
de aard en behandeling van muziek-
blessures terecht op www.muzieken-
zorg.nl. Op de geheel vernieuwde 
site is alles te vinden over blessures, 
preventie, behandeling en de behan-
delaars ervan. De Blessurewijzer helpt 
met de diagnose van de muziekbles-
sure en geeft advies hoe ze te voorko-
men. De site benoemt bovendien de 
risico’s per instrument en geeft tips ter 
preventie. Niet alleen klassieke musici 
krijgen met blessures te maken, in 
de harmonie- en fanfarewereld, op 
muziekscholen, conservatoria en in de 
pop en jazz speelt dezelfde problema-
tiek. Ook voor hen is muziekenzorg.nl 
een vrij toegankelijk kenniscentrum.

W E B S I T E

Hulpwijzer bij 
muziekblessures

SAM Overijssel zet van vrijdag 30 
september tot en met zondag 2 ok-
tober in Summercamp in Heino het 
jaarlijks hafabra-jeugdweekend voor 
jonge amateurmuzikanten op touw. 
Onder leiding van Sijtze van der Hoek 
wordt gezamenlijk gerepeteerd en 
gemusiceerd met de bedoeling om het 
individuele spelniveau op te krikken. 
Het repertoire is afgestemd op de 
doelgroep. Daarnaast is volop gele-
genheid tot ontspanning en vertier. 
De inschrijfprijs is maximaal 85 euro. 
Een componist maakt ter plaatse een 
compositie die tijdens het slotconcert 
uitgevoerd wordt. Ook het proces van 
de verwerking tot bladmuziek wordt 
getoond. Opgave en informatie: secre-
taris@sam-overijssel.nl.

S U M M E R C A M P

Jeugdweekend 
in Overijssel

Met een gratis adviestraject helpt Buro 
Reprise uit Beilen culturele stich-
tingen en muziekverenigingen om 
een ‘financieel crescendo te maken’. 
“Inkomsten uit subsidies lopen terug, 
en er zijn nog maar weinig verenigin-
gen die een sponsorbeleid hebben”, 
licht Jeannet Boverhof de werkzaam-
heden van haar adviesbureau toe. 
Een belangrijke voorwaarde voor het 
verkrijgen van subsidies is het zorg-
vuldig uitwerken van aanvragen. Die 
moeten passen bij de voorwaarden 
van de fondsen en volgens de juiste 
procedures tijdig ingediend worden. 
“Kortom, je moet de weg weten, let-
terlijk en figuurlijk”, zegt Boverhof, die 
ook adviezen geeft op het gebied van 
publiciteit en imago-opbouw. Meer 
informatie op www.buroreprise.nl.

S U B S I D I E

Financieel advies
voor cultuursector
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Nieuw
P	het	handgemaakte	S-Cut	kopstuk	maakt	het	de	
	 speler	mogelijk	om	door	de	iets	grotere	blaas-	
	 weerstand	een	persoonlijke,	kleurrijke	en	volle		
	 klank	te	verkrijgen.

P	de	fluit	beschikt	over	een	uitgebalanceerde	lichte	
	 aanspraak	in	het	hele	fluitenscala

P	het	professionele	french	style	keydesign	van	het	
	 mechaniek	zorgt	voor	een	verhoogde	stabiliteit	,		
	 ook	tijdens	het	intensief	oefenen

     Fluiten met zilveren kopstuk van de Serie S2
	 958	Britannia	zilveren	kopstuk	met	een	925	sterling	zilveren	mondplaat/schoorsteen,	
	 french	style	keys.

    Fluiten met zilveren kopstuk en zilveren buis van de serie S3
	 958	Britannia	zilveren	kopstuk	met	een	925	sterling	zilveren	mondplaat/schoorsteen,	
	 958	britannia	zilveren	buis,	french	style	keys

De nieuwe AZUMI S-Cut serie voor fluitisten met ambitie die 
hoge eisen stellen aan klank en design

... nu bij uw AZUMI aktiedealer testen:
NL 4703 GD Roosendaal, Muziekcentrum van Gorp, www.muziekcentrumvangorp.nl

NL 5331 PM  Kerkdriel, Unisono Blaasinstrumenten, www.unisono.nl

NL 5427 AP Boekel, van der Aa Blaasinstrumenten, www.petervanderaa.nl

NL 6014 DA Ittervoort, Adams Muziekcentrale, www.adams-music.nl

NL 6522 KK Nijmegen, Frans van Geffen Fluitreparaties, www.flutemagic.nl

NL 6604 CV Wijchen, Schreeven Brass, www.schreeven.nl

NL 8440 AB Heerenveen, Van der Glas, www.vanderglas.nl

B 2100 Deurne (Antwerpen), L.E.M.C.A., www.lemca.com

B 3290 Diest Webbekom, Adams Muziek, www.adams-music.be

B 9160 Lokeren, Papageno, www.papagenowoodwinds.be

NL 1054 XT Amsterdam, Amsterdam Winds, www.amsterdamwinds.nl

NL 2201 CX Noordwijk, Music All In, www.musicallin.nl

NL 3311 CT Dordrecht, Dal Segno, www.dal-segno.nl

www.azumi.eu

Sa
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Harry Bakker

De speciaalzaak voor de saxofonist
Grootste assortiment nieuwe & gebruikte

Harry Bakker Muziek

� Gespecialiseerd 
in verhuur !

� Alle denkbare 
accessoires op voorraad

� Eigen reparatie altelier 
met 3 topreparateurs

� De beste service en garantie!

SaxofoonsSaxofoons
dwarsfluiten & klarinettendwarsfluiten & klarinetten

Huur met Kooprecht

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

Dorpsstraat 12 
1399 GV Muiderberg

Tel.: 0294 262049
www.saxtrader.nl
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r e p o r t a g e

Joan Wessels is er helemaal 
voor van Zoetermeer naar het 
Limburgse Sint Odiliënberg 
gekomen. Vol overgave zet ze 
haar eigen vertolking van de 

hit Valerie van Amy Winehouse op 
de planken. De jury, bestaande uit 
Babz Verhoeven (zangdocent aan de 
Rockacademie van Fontys in Tilburg) 
en jazzzanger Gé Titulaer (vader van 
oud-Idols-winnaar Boris), is al net zo 
kritisch als televisiecollega’s Gordon, 
Angela, Stacey en Van Velzen. “Je 
hebt een geweldige attitude, bent hip 
en stylisch gekleed, maar als artiest 
mag je jezelf wel wat meer vergroten”, 
adviseert Verhoeven.
Even later staat Joan uit te puffen van 
haar performance. Of ze teleurgesteld 
is in de kritiek van de jury? “Nee, 
hoor”, zegt de 18-jarige zangeres. “Ik 
kan me er prima in vinden en ik ga 
er vast en zeker ook aan werken”. De 
tweedejaars studente aan de Dutch 
Academy of Performing Arts (DEPA) 
doet wel vaker mee aan talenten-
jachten en audities. Maar van het 
optreden in Sint Odiliënberg heeft 
ze extra genoten. “De kans om te 
zingen met begeleiding van zo’n groot 
orkest, krijg je niet zo vaak”, vertelt 
ze enthousiast. “Het is echt gaaf om 
met zo’n mooi orkest achter je op te 
treden.”
Idols, The Voice of Holland, X-factor 
en hoe ze ook allemaal mogen heten, 
houden iedere vrijdagavond miljoe-
nen kijkers aan de buis gekluisterd. 
Het succes van de talentenjachten is 
ook overgeslagen op de amateurmu-
zieksector. Tal van verenigingen pro-
beren met varianten op de populaire 
programma’s de blaasmuziek bij een 
breder publiek onder de aandacht te 
brengen. Zo ook harmonie Juliana 
uit Sint Odiliënberg. Het gezelschap 
stapt regelmatig van de geijkte paden 
af. Onder leiding van Ad Lamerigts is 
het orkest voortdurend op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. Dat resulteerde 
al in diverse projecten met uiteenlo-
pende muziekstijlen zoals jazz, klas-
siek en latin. Sinds enkele jaren zet de 
harmonie de Rocknach op de plan-
ken. Een avondvullend concert waarin 
het accent ligt op pop- en rockmuziek. 

Het harmonieorkest fungeert in deze 
setting samen met een professio-
nele rockband als begeleidingsorkest 
voor zangers en zangeressen. Als 
voorproefje op de vierde editie van 

Rocknach, die op 15 oktober op de 
agenda staat, zette de harmonie een 
openbare auditie voor vocalisten 
op touw. Uit het hele land kwamen 
25 aanmeldingen binnen. Achttien 
kandidaten mochten op 19 juni hun 
talent tonen met als inzet een plek in 
het hoofdprogramma van Rocknach 
2011. De deelnemers konden uit een 

repertoirelijst met onder andere hits 
zoals Drops of Jupiter van Train, I’m 
so excited   van The Pointer Sisters, 
Rolling in the Deep van Adele en A 
Night Like This van Caro Emerald 
twee nummers uitzoeken en instude-
ren. Tijdens de auditie kregen ze de 
kans om één van de twee liedje met 
begeleiding van de harmonie uit te 
voeren. Uiteindelijk verzekerden zes 
kandidaten zich van deelname aan de 
Rocknach 2011. 
“We proberen al een aantal jaren ons 
steentje bij te dragen aan de vernieu-
wing van de blaasmuziek”, legde diri-
gent Ad Lamerigts de opzet van het 
evenement uit aan het publiek. “We 
willen ons breder oriënteren. Niet 
alleen op pop- en rockmuziek, maar 
ook op jazz en latin, zonder dat we de 
traditionele blaasmuziek uit het oog 

verliezen. We laten geen muziekstijl 
onaangeroerd en merken dat muzi-
kanten en publiek dat leuk vinden. 
Bovendien hopen we hiermee een 
jonger publiek kennis te laten maken 
met de blaasmuziek.”

Enthousiasme ook achter de jurytafel. 
“Dit soort initiatieven zijn heel goed”, 
weet Gé Titulaer. “Geweldig dat een 
harmonieorkest zich op deze manier 
in de gemeenschap profileert. Ik ben 
hier een groot voorstander van.” Ook 
Babz Verhoeven is blij verrast. “Voor 
mijn leerlingen is auditeren een leer-
zame ervaring. Daardoor krijgen ze 
het totaalpakket veel vlugger onder de 
knie. Zowel het niveau van de zangers 
als van het orkest is goed. Ze hebben 
zich goed voorbereid. Dit concept is 
echt heel tof.”

Idols inspireert muzieksector 

Op de televisie is de ene talentenjacht nog niet afgelopen of de volgende flitst alweer over het scherm. Idols, 
The Voice of Holland, X-factor, So you think you can dance en Holland’s got talent wisselen elkaar af. De kijker 
krijgt niet eens de kans om eens een weekje op adem te komen. De formule van al deze kijkcijferkanonnen 
zorgt ook in de amateurmuzieksector voor nieuwe inspiratie.

Achttien kandidaten streden met begeleiding van harmonie Juliana om een plek op het affiche van Rocknach 2011. foto FV Media Producties 

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

‘Dit soort initiatieven 
zijn heel goed ‘ 
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Wie is Annelies van Kempen? 
“Een hard werkende vrouw die altijd het onderste 
uit de kan wil halen. Niet alleen voor zichzelf maar 
ook voor de mensen met wie ze werkt.” 

Verdere hobby’s? 
“Gezellige uitstapjes met familie en vrienden. Tui-
nieren als inspiratiebron.”
 
Hoe bent u in de majorette- en showwereld terecht gekomen? 
“Mijn vader was actief in de het lokale verenigings-
leven. Op mijn zevende ben ik als dansmarietje bij 
carnavalsvereniging De Piepkukes uit Nederweert-
Eind begonnen met dansen. Meteen daarna ben 
ik klassieke balletlessen gaan volgen. Rond mijn 
achttiende ben ik zelf les gaan geven. Eerst bij de 
dansmarietjes en later als instructrice bij majoret-
tevereniging Sint Lucie. Nadat ik de instructrice-
opleidingen ging volgen, stond ik in een mum van 
tijd elke avond les te geven.”

Hoe bent u choreografieën gaan schrijven?
“Ik kwam er op jonge leeftijd achter dat ik veel 
fantasie had. In het begin was het best moeilijk om 
daaraan toe te geven. Maar op een gegeven mo-
ment stapte ik daar overheen en begon ik gewoon 
te schrijven. Op mijn 24e debuteerde ik met de 
Weerter operette Jan van der Kroon. Het echte werk 
kwam met de dansgroep Let’s do it, een onderdeel 
van majorettegroep de Mèhlse Dörskes uit Meijel. 
We traden op bij het kerstconcert van Grad Damen 
in een uitverkochte Maaspoort in ’s-Hertogenbosch 
Een tv-optreden met DJ Goldfinger in het pro-
gramma De Nationale Muziekparade volgde. Ook 
werkten we voor MTV en TMF. Een geweldige tijd.”

En van het een kwam het ander?
“Ja, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in eigen 
producties waarbij ik werk met eigen of ingehuurde 
dansers en muzikanten. Dat begon met een optreden 
tijdens het Grand Gala Concert van de European 
Brass Band voor 3000 toeschouwers in de Martinihal 
in Groningen. Daarna volgden de Hotspot Innova-
tion Awards Party in Rotterdam en optredens in het 
WTC en op de Gamebeurs in Utrecht. En uiteinde-
lijk ook in het buitenland. Ik heb in veel Europese 
landen gewerkt, lesgegeven of gejureerd.”

Wat betekent choreografieën schrijven voor u? 
“Naast mijn gezin is choreografieën schrijven mijn 
leven. Het is niet altijd even gemakkelijk. Soms 
ontbreekt de inspiratie en fantasie. Belangrijk is 
constante bijscholing en kritisch blijven op jezelf. 
Goed is goed, maar het kan altijd beter.”

Voor welke gelegenheden schrijft u?
“De ene keer voor theaterproducties zoals showbal-
letten, revues, musicals of operettes. De andere keer 
showoptredens en dance-acts met nationale of in-
ternationale artiesten, in televisieclips, bij awarduit-

reikingen of presentaties. Maar ook voor majorettes, 
showkorpsen en slagwerkgroepen.”

Hoeveel shows/producties schrijft u gemiddeld per jaar?
“Ongeveer twintig. Variërend van een vier uur du-
rende theatervoorstelling tot een solistenshow van 
anderhalve minuut.”

Waar zijn uw choreografieën/producties aan te herkennen?
“Ik werk veel met effecten. Die komen vaak het 
meest spectaculair over. Het publiek moet kunnen 
zien wat het hoort. Ook probeer ik net iets anders te 
doen dan anderen. Tradities te doorbreken.”

Waaraan moet een goede choreografie/show voldoen? 
“Een goede choreografie moet voldoen aan wat 
de opdrachtgever wil. Daarna kijk ik wat voor 
materiaal ik heb. Zijn het professionele mensen of 
amateurs? Dat is een wereld van verschil. Bij profes-
sionele producties is meestal ook geld voor licht, 
geluid en effectapparatuur. Zonder beperkingen kan 
ik precies doen wat ik in mijn hoofd heb. Bij een 
amateurorkest of -koor werk ik altijd vanuit respect 
voor de capaciteiten van deze mensen.”

Wat is uw beste productie/choreografie tot nu toe? 
“Kan ik niet zeggen. Het theaterconcert van het 
Nationale Jeugd Slagwerk Ensemble, de marspa-
rade van Excelsior Montfort op het WMC in 2001, 
MTV/TMF, de theaterproductie met Cor Bakker 
of het theaterprogramma Slagroom van Shuffle 
Percussion Group uit Groenlo. Ze waren allemaal 
bijzonder. De slotact bij het bezoek van de konink-
lijke familie op Koninginnedag aan Weert zit nog 
vers in het geheugen. Van deze roze wolk kom ik 
moeilijk af. Tijdens de kwartier durende show met 
160 muzikanten, zangers en dansers op muziek van 
O Fortuna uit Carmina Burana kon ik mijn lang 
gekoesterde wens van een trapladderact realiseren.” 

Wat vindt u van de kwaliteit van de shows tegenwoordig? 
“Ze zijn vaak onmuzikaal. Daarnaast zijn de eisen, 
de fases die aan de klassen hangen, voor sommige 
majorettes niet haalbaar. Ze willen daardoor vaak 
te moeilijke technieken laten zien die ze niet goed 
beheersen. Een stapje terug zou hun ontwikkeling 
ten goede komen.”

Het gaat niet zo goed met de majorettewereld. 
“Nou dat valt wel mee. Naar mijn gevoel gaat het 
landelijk gezien in de majorettesector het beste van 
alle sectoren. Kijk alleen maar eens naar het aantal 
wedstrijden. Alles is goed geregeld. De opleidingen 
zijn breed van opzet. Je kunt er vele kanten mee op.”

Wat zou er in artistiek opzicht moeten veranderen om meer 
belangstelling te creëren voor de majorettesector? 
“Andere dingen erom heen doen. Bijvoorbeeld het 
theater in met de plaatselijke harmonie of slagwerk-
groep. Entertainment. Dat trekt volle zalen. Mensen 
gaan niet naar een majorettewedstrijd kijken als er 
geen bekenden meedoen.” 

Waar zou u nog eens graag een choreografie voor willen 
schrijven? 
“Voor André Rieu, Percossa Percussion Group en 
voor het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
Lijkt me supertof.” 

Wie zijn de creatieve geesten achter 
de muziekwerken die iedere week 
op de lessenaars verschijnen? In de 
serie De Componist leert u de mens 
achter de noten kennen. In deze 
zevende aflevering maakt u voor de 
verandering eens kennis met een 
componist van dansen: choreograaf 
Annelies van Kempen. 

‘Het kan nog altijd beter’
d e  c o m p o n i s t

Annelies van Kempen. foto FV Media Producties

Door onze redactie

S H O W

Annelies van Kempen
Geboortedatum: 12 januari 1955.
Geboorteplaats: Nederweert-Eind.
Woonplaats: Nederweert.

Opleidingen: Hoger kaderopleiding. Nationale en interna-
tionale cursussen als jurylid, docent en examinator op tal 
van onderdelen in de majorette- en showsector. 

Verenigingen in het verleden: Kerkelijke harmonie Sint 
Joseph Weert, fluit- en tamboerkorps Sint Job Leuken-
Weert, drumband Fatima Weert, majorettegroepen Sint 
Lucie Nederweert, Sempre Avanti Tegelen en Mèhlse 
Dörskes Meijel.

Momenteel choreograaf voor: Shuffle percussiongroup 
Groenlo, showkorps Sint Joris Hoogeloon, majorettegroe-
pen Sint Lucie Nederweert en Sempre Avanti Tegelen.

Overige functies/activiteiten: Nationaal en internationaal 
jurylid, docent en examinator voor de druma-, dans- en 
showsector. Choreograaf voor nationale en internationale 
organisaties en ad hoc-opdrachtgevers.  
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Spelen met de top   van Nederland
Samen met professionele musici 
uit de belangrijkste Nederlandse 
symfonieorkesten een concert 
verzorgen tijdens het zestigja-
rig jubileum van het Wereld 
Muziek Concours (WMC). Wie 
wil dat nu niet? Auditie voor 
een plekje in het jongNeder-
landse Blazers Ensemble 
(jongNBE).

Beelden van de auditie voor het jongNederlands Blazers Ensemble Limburg dat op 
26 september samen met het echte NBE een concert verzorgt bij gelegenheid van het 
zestigjarig jubileum van de WMC in Kerkade. foto’s FV Media Producties 

Diepgaand beraad in het audi-
tielokaal. Twee jonge meiden 
hebben zojuist geauditeerd 
voor één beschikbare plek. 
In speelstijl zijn het twee 

totaal verschillende werelden. Maar 
bij beiden is het muzikaal talent 
onmiskenbaar in overvloed aanwezig. 
De driekoppige selectiecommissie, be-
staande uit de NBE-leden Irma Kort 
en Dick Verhoef en WMC-intendant 
Jos Frusch, heeft het er knap lastig 

mee. Maar er 
moet een keuze 
gemaakt worden. 
Na lang aarzelen, 
hakt de proefspel-
commissie de knoop 
door. “Maar laat de afge-
vallen kandidaat wel weten 
dat we zeer onder de indruk 
van haar waren”, voegt Verhoef 
aan het besluit toe.

TANDARTS
De gang op de derde verdieping van 
de Campus in Kerkrade lijkt wel de 
wachtruimte bij de tandarts. Mu-
zikanten zitten er met spanning te 
wachten tot ze naar binnen worden 

N E D E R L A N D S  B L A Z E R S  E N S E M B L E

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) is 
een groep van ruim twintig enthousiaste 
en eersteklas blazers uit de grote 
Nederlandse symfonieorkesten. 
Het ensemble is opgericht in 1959. 
Zo’n zestig keer per jaar komen ze 
bij elkaar om bijzondere pro-
gramma’s te spelen in binnen- en 
buitenland. De muzikale leiding 
is in handen van de Nederlandse 
hoboïst Bart Schneemann. Het 
NBE heeft eigen concertseries in het 
Concertgebouw, Paradiso en het Mu-
ziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. De 
musici houden van avontuurlijke, nieuwe 

en bijzondere programma’s. De verbinding 
met jongeren, scholieren, amateurs en 

jonge componisten is het NBE op het 
lijf geschreven. Met de compositie-

wedstrijd Op weg naar het nieuw-
jaarsconcert, de familieconcerten, 
het educatieve project Het Half 
Uur en samenwerking met lokale 
amateurverenigingen biedt het 
NBE een open podium voor talenten 

van de jonge generatie. Het jongNBE 
en jong²NBE vormen de kweekvijver 

voor het NBE. In jongNBE schitteren 
topstudenten van Nederlandse conserva-

toria en net afgestudeerden. 

f e s t i v a l

★ ★ ★ ★ ★ ★

Door Frank Vergoossen

geroepen voor hun auditie. In een van 
de inspeellokalen neemt altsaxofoniste 
Greetje Pletzers nog even het verplicht 
proefspelwerk Vocalise van Rachma-
ninov door. Waarom ze meedoet aan 
de auditie voor het jongNBE? “Het 
lijkt met fantastisch om eens met hele 
grote saxofonisten als Johan van der 
Linden en Willem van Merkwijk te 
werken. Die kans krijg je niet vaak”, 
lacht de 17-jarige muzikante van 
harmonie Sint Agnes uit Bunde. Voor 
Liesbeth Rompelberg van harmonie 
Sainte Cécile uit Eijsden zit het proef-
spel erop. Ze hoopt dat ze met haar 
vertolking van Adagio van Beethoven 
een plekje heeft gescoord in het jong 
NBE. “Ik verwacht erg veel te kunnen 
leren van dit project”, weet de 15-jari-
ge fagottiste. Haar clubgenote Frederi-
que Purnot speelt al in het Jeugd

B L A A S M U Z I E K

 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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Spelen met de top   van Nederland
het hoge niveau van de kandidaten 
voor het WMC-project. Twee jonge 
blazers kregen zelfs een uitnodiging 
om proefspel te doen voor het zogehe-
ten jong2NBE, een landelijk ensemble 
voor zeer jonge talenten. “We hebben 
heel veel muzikaliteit aangetroffen”, 
zegt hoboïste Irma Koot. “Je merkt dat 
hier in het zuiden een langere traditie 
van muziekonderwijs bestaat.”

KANS
Jeugd een kans geven staat niet alleen 
bij het NBE, maar ook bij het WMC 
hoog in het vaandel. Frusch: “Bij het 
contracteren van het NBE hebben we 
overlegd of we hier een project voor 
jongeren aan konden vastplakken. Als 
WMC vinden we het belangrijk om de 
jeugd op deze manier te integreren in 
onze concertcyclus. Daarom zijn we 
altijd op zoek naar samenwerkings-
verbanden tussen professionals en 
amateurs. Het WMC ziet het als zijn 
taak om daarin een rol te spelen.”

Orkest 
Nederland (JON). Bij het 
NBE hoopt de 16-jarige 
fluitiste weer een nieuwe 
ervaring op te doen. “Bij 
het JON probeer je met 

de fluitsectie een zo mooi 
mogelijke klank te produce-

ren. Bij het NBE speel je meer 
in samenspel met de andere 

blazers. Het lijkt me interessant om 
die ervaring mee te nemen.” 

Bij het proefspel voor een plek 
in het jongNBE wordt niet 
over een nacht ijs gegaan. Al-
leen voor de beste muzikan-
ten is een plaatsje weggelegd. 

Twee auditierondes zijn er uitge-
schreven om het kaf van het koren te 
scheiden. Jonge Limburgse talenten 
zijn opgeroepen om deel te nemen 
aan dit bijzondere project. Zo’n 45 
muzikanten reageerden. De eerste 
schifting vond twee weken eerder 
plaats. Drie musici van het NBE, slag-
werker Christiaan Saris, houtblazer 
Marieke Stordiau en koperblazer Dick 
Verhoef, maakten toen samen met 
dirigent Jan Cober een voorselectie. 
Twintig kandidaten bleven over voor 
deze tweede auditieronde in Kerkrade. 
Dat betekent dat er vandaag nog eens 
tien moeten afvallen. 

Inzet is een 
plekje in het 
jongNBE. 
Dit ensem-
ble van jong 

Limburgs talent 
treedt op 26 
september 
samen met 
het NBE op 
in de Rodahal 
van Kerkrade. 
Maar dat is nog 
niet alles. In 

de aanloop naar 
het concert gaan 

NBE-leden tijdens 
diverse repetities en 

workshops intensief 
met het aanstormend 

talent aan de slag. “Welk 
kind krijgt de kans om te wer-

ken met de absolute top?”, schetst 
Jos Frusch de bijzondere betekenis 
van het project. 

INTENDANT
Als intendant van het WMC strikte hij 
het NBE voor het concert. “Ze gaan 
straks letterlijk meespelen met de 
beste blazers van Nederland. Voor een 
blazer is dit het hoogst haalbare. Dat 
telt echt wel mee op je cv. De jongeren 
beseffen dat ook. Ze zijn erg gemo-
tiveerd om geselecteerd te worden. 
Ze doen er alles voor. Als je hiervoor 
geselecteerd wordt, heb je echt wel wat 
in je mars.” 
Het jongNBE treedt op 26 september 
op in dezelfde bezetting als het echte 
NBE, maar dan wel in een enkelvou-
dige ensemblebezetting. Om voor 
een van de tien felbegeerde plaatsen 
in aanmerking te komen is muzikaal 
talent niet het enige criterium. De 
muzikanten moeten zowel solistisch 
als in ensembleverband goed uit de 
voeten kunnen. Ook allerlei peda-
gogische aspecten tellen mee. Zo 
probeert de selectiecommissie ook in 
te schatten of de kandidaat zich vrij 
voelt op het podium, zich kan inleven 
in choreografieën en zonder parti-
tuur kan spelen. “We willen met onze 
educatieve activiteiten voor jongeren 
de traditie en blazerscultuur van het 
NBE voortzetten en verbreiden”, legt 
NBE-hoornist Dick Verhoef uit. De 
beide NBE-musici zijn verrast over 

 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
• Concert NBE en JongNBE: maandag 26 sep-

tember Rodahal Kerkrade, 20.00 uur. Tickets: 
www.regiotickets.nl

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

Podiumervaring opdoen met je eigen jeugdorkest. Dat is het doel van het Jeugdor-
kestenfestival van de CBMGD. Sinds jaar en dag vinden jeugdorkesten in het Groningse 
Zuidhorn hun eigen podium. Ooit begonnen als eenmalig project is het evenement uitge-
groeid tot een jaarlijks terugkerend festijn. 
Op 25 juni traden in het sfeervolle kerkje aan de Gast elf orkesten en ensembles voor het 
voetlicht. In een gemoedelijke sfeer en op ieders eigen niveau komen voor de deelnemers 
alle facetten van een concoursoptreden aan de orde. De spanning voor een optreden, het 
inspelen, hoe stel je een orkest op om snel en ordelijk de plaats op het podium in te nemen, 
het in ontvangst nemen van het publieksapplaus en natuurlijk een opbouwend verslag 
van de jury. Bienze IJlstra jureerde de optredens en gaf aan het eind van de dag een korte 
toelichting op de geschreven beoordelingen. 
foto Geert Boiten

Wie:
Sanne Ridderbos (9)
Christelijke Muziekvereniging 
Oranje Grootegast

Wat:
CBMGD Jeugdfestival 

Waar:
Zuidhorn (Groningen)

Wanneer:
25 juni 2011

B E Z E T T I N G  J O N G N B E

Tijdens de twee auditierondes 
werden de volgende muzikanten 
geselecteerd voor een plekje in het 
JongNBE: 
Angelique Hollands (hobo, Simpel-
veld), Liesbeth Rompelberg (fagot, 
Eijsden), Erik Stevens (trombone, 
Heerlen), Fréderique Purnot (fluit, 
Eijsden), Anne Widdershoven (klarinet, 
Heerlen), Celine Brouns (saxofoon, 
Ittervoort), Dennis Frenken (trompet, 
Bunde), Anke Berg (hoorn, Maas-
tricht), Rick Blom (drums, Valkenburg) 
en Peter Coenen (slagwerk, Greven-
bicht). 



16   7/8 | 2011

up close & personal

www.adams.nlwww.adams.nl

ADV ADAMS CUSTOM BUGEL 262x376.indd   1 29-11-2010   13:18:23



7/8 | 2011  17

Laten we maar meteen met de 
deur in huis vallen: Vereni-
gingen die op alle terreinen 
(artistiek, educatie, organisatie, 
communicatie en sociaal) een 

actief beleid voeren zijn het meest 
succesvol. Dat is de rode draad in de 
afstudeerscriptie ‘De weg naar succes’ 
van dirigent Jos Zegers. De 28-jarige 
musicus wilde met dit onderzoek een 
antwoord krijgen op een vraag die 
hem al van jongs af aan boeide. “Je 
hebt vereniging A met vijftig ama-
teurmuzikanten en vereniging B met 
vijftig amateurmuzikanten. En toch 
doet de ene club het beduidend beter 
dan de andere. Hoe kan dat?” 
Zegers hield voor zijn onderzoek 
een enquête onder blaasorkesten in 
Nederland. Van 125 orkesten uit alle 
delen van het land kreeg hij antwoord. 
De studie richtte zich alleen op 
fanfares en harmonieën. De deelne-
mers kregen een lijst met 47 vragen 
voorgelegd. Voor de uitwerking van 
de antwoorden werd een indeling ge-
maakt in hoofdcategorieën educatie, 
organisatie en communicatie, muzi-
kaal en sociale aspecten. De vraagstel-
ling was zodanig dat alleen objectief 
te meten factoren werden getoetst: 
Wat is de huidige omvang van het 

orkest? Heeft uw vereniging een eigen 
jeugdopleiding? Heeft uw vereniging 
een beleidsplan? Enzovoort. Verder 
kon uit een aantal vragen de ontwik-
keling van de vereniging gedurende 
de afgelopen tien jaar in kaart worden 
gebracht. Gevoelsmatige onderwer-
pen over bijvoorbeeld de sfeer in de 
vereniging of de relatie met de diri-
gent zijn moeilijk meetbaar en werden 
daarom niet meegewogen. Dat geldt 
ook voor andere factoren die van 

invloed kunnen zijn zoals bijvoor-
beeld demografische omstandigheden 
of ingrijpende voorvallen binnen de 
vereniging. Voor zover valt te achter-
halen is nooit eerder een onderzoek 
gedaan naar succesbepalende factoren 
bij blaasorkesten. 
Aan de hand van de antwoorden 
stelde Zegers een top 25 van meest 
succesvolle orkesten samen en een 
flop 25 van minst succesvolle vereni-
gingen. Verenigingen uit de top 25 
hebben gemiddeld 70,88 leden, spelen 
ergens tussen de eerste en tweede 
divisie (1,32) en zijn de afgelopen 
jaren in niveau ruim een kwart divisie 
gestegen. Orkesten uit de flop 25 
hebben gemiddeld 33,16 leden, spelen 
tussen de derde en vierde divisie 
(3,24) en zakten sinds 2001 bijna een 
halve divisie in niveau. Opmerkelijk is 
dat het ledental van verenigingen uit 

de top 25 de afgelopen tien jaar steeg 
(met gemiddeld 5,6 leden), terwijl 
verenigingen uit de flop 25 een fors 
ledenverlies leden (gemiddeld 18,7 
leden). Nog enkele resultaten: van 
de succesvolle verenigingen houdt 
72 procent er een eigen opleiding op 
na, heeft 84 procent een beleidsplan, 
communiceert 84 procent met een 
nieuwsbrief, voldoet 96 procent aan 
de vijfjaarlijkse concoursverplichting 
en zet 72 procent regelmatig concert-
reizen op touw. Bij de minst succes-
volle orkesten liggen de percentages 
bij deze onderdelen beduidend lager: 
respectievelijk 44, 48, 64, 40 en 20 
procent. Conclusie: succesvolle orkes-
ten voeren een actiever beleid.
Zegers wil met de resultaten van 
zijn onderzoek niet pretenderen dat 
hij het recept heeft gevonden om 
van iedere noodlijdende vereniging 

in een klap een welvarende club te 
maken. “Door de eigenschappen van 
verenigingen naast elkaar te leggen, 
heb ik inzichtelijk proberen te maken 
of er parallellen zijn te ontdekken bij 
verenigingen die succesvol en minder 
succesvol zijn. Dat was tot nu toe niet 
bekend. Conclusies moet ieder voor 
zich trekken.” Toch komen er enkele 
opmerkelijke zaken aan het licht. 
Zo is het opvallend dat succesvolle 
verenigingen veel aandacht schenken 
aan sociale activiteiten. Concertrei-

zen en jeugdkampen scoren in deze 
categorie hoog. “Eigenlijk niet zo 
verwonderlijk”, zegt Zegers. “Zelf 
bewaar ik aan deze activiteiten ook 
goede herinneringen. Dat vooral de 
toppers op dit onderdeel hoog scoren 
is opvallend. Met een klein korps kun 
je dit soort activiteiten natuurlijk net 
zo goed organiseren. Daar hoef je 
geen grote vereniging voor te hebben. 
Datzelfde geldt voor een onderdeel 
zoals communicatie. Ook dat staat 
voor honderd procent los van de 
mogelijkheden die je met een kleine 
vereniging hebt.” 

Zegers hoopt dat hij heeft laten zien 
dat verenigingen door het maken van 
verstandige beleidskeuzes hun lot toch 
ook voor een deel in eigen handen 
hebben. Tegelijkertijd beseft hij 
echter dat een dagje pretpark of een 
beleidsplan alleen een vereniging nog 
niet succesvol maken. Het zit dieper. 
Zegers: “Bepalend is de structuur 
vanuit de wortels van de vereniging. 
Met name op bestuurlijk gebied is 
het nodig dat er eens wat vaker op de 
resetknop wordt gedrukt. Bestuurders 
zouden zich eens wat vaker moeten 
afvragen: we doen wel fijn wat we al-
tijd al doen, maar is dat wel zo goed?” 
 

Als afstudeerscriptie voor zijn opleiding Hafabra-directie aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag deed Jos Zegers onderzoek naar de bepalende 
succesfactoren bij harmonie- en fanfareorkesten. Resultaat: enkele interessante 
conclusies en patronen.

Toporkesten zijn actiever 

Jos Zegers zette de succesfactoren van muziekverenigingen op een rij. foto FV Media Producties

i n f o r m a t i e f

Door onze redactie

A LG E M E E N

• Belangstellenden kunnen de volledige scriptie 
van Jos Zegers opvragen via: info@joszegers.nl

Ledental bij top 25 
steeg in tien jaar met 
gemiddeld 5,6 leden

Verenigingen hebben 
hun lot voor een deel 
zelf in handen
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Door onze redactie 

Niet alleen praktische en logistieke overwegingen speelden mee bij het besluit om een 
gezamenlijk examenconcert op touw te zetten. Aline Schipper, Rolf Verbeek en Gerben 
Pol wilden van hun afstudeerconcert vooral een boeiende muziekavond maken. Dat plan 
kwam prima uit de verf. De drie leerlingen van Tijmen Botma en Klaas van der Woude 
zorgen met de keuze van hun examenorkesten voor een aantrekkelijk affiche. Het is geen 
straf om op één avond Fanfarekorps Psalm 150 uit Dinxperloo, de Provinciale Brassband 
Groningen en Vriezenveense Harmonie aan het werk te zien. De Grote Kerk in Vriezenveen 
zat met ongeveer 500 belangstellenden dan ook lekker vol. “Een feestelijke afsluiting van 
een heel drukke tijd”, kijkt Gerben Pol terug op het examenconcert. De 27-jarige Assenaar 
leidde de Vriezenveense Harmonie onder meer door het Russisch Paasfeest van Nikolai 
Rimsky-Korsakov en het Pianoconcert nr. 2 van Dmitri Shostakovich met Hannes Minnaar 
als solist. Als eigen arrangeerwerk klonk Father Time van Bob Mintzer met David Wilschut 
op tenorsaxofoon. Pol: “Als dirigent van drie fanfareorkesten wilde ik me in mijn vierde jaar 
stevig verdiepen in bezetting, instrumentarium, repertoire en alle andere aspecten van een 
harmonieorkest. Van de Vriezenveense Harmonie heb ik deze kans gekregen.”

Rolf Verbeek beet met Psalm 150 uit Dinxperlo het spits af. Hij had zijn examenorkest onder 
andere The Lost Labyrint van Kevin Houben op de lessenaars gelegd met sopraan Dorien 
Verheijden als solist. De opdracht om twee eigen arrangementen te spelen, vulde hij in met 
bewerkingen van Danzon no. 2 van Arturo Maquez en het derde deel uit de Symphony de 
Psaumes van Igor Stravinsky met begeleiding van het Achterhoeks Bachkoor. “Ik wilde een 
gevarieerd programma spelen met werken die allemaal uitdagend zijn op diverse vlakken”, 
kijkt de 22-jarige Haagenaar tevreden terug. “Het was een ontzettend leuke periode om het 
programma met dit orkest in te studeren.”

Aline Schipper speelt normaal als euphoniumspeler mee bij de Provinciale Brassband 
Groningen. Voor de verandering stond ze nu eens een keer voor het orkest. “Erg gaaf om 
met zo´n goed orkest examen te doen”, zegt de 24-jarige Groningse. Het grote werk was On 
the Shoulders of Giants van Peter Graham. Verder klonk onder andere het derde deel uit het 
Trombone Concert van Derek Bourgeois met als solist Wilbert Zwier. Straighten Up and Fly 
Right van Nat King Cole/Irving Mills met zangsoliste Fardau van der Woude en Oxygen van 
Carl Wittrock waren haar arrangeerwerken. “Het orkest deed super z’n best om er een mooi 
concert van te maken. Dat waardeer ik heel erg. Het was erg genieten.”
Zo kon de examencommissie bestaande uit Jos van der Sijde (voorzitter), Leendert Runia, 
Arnold Span en de trotse docenten Klaas van der Woude en Tijmen Botma aan het slot van 
een lange concertavond haar handtekening zetten onder de diploma’s van drie kersverse 
hafabra-dirigenten.  

Het Prins Claus Conservatorium in Groningen leverde in één klap drie hafabra-dirigenten 
af. Aline Schipper, Rolf Verbeek en Gerben Pol huurden De Grote Kerk in Vriezenveen af voor 
hun gezamenlijk afstudeerconcert. 

De nieuwbakken dirigenten: v.l.n.r. Rolf Verbeek, Aline Schipper en Gerben Pol.

‘Het was erg genieten’

De Friese atlete Foekje Dillema (1926) 
steeg in de jaren na de Tweede We-
reldoorlog het sprintfenomeen Fanny 
Blankers-Koen naar de kroon. Op de 
drempel van haar internationale door-
braak maakte een dubieuze seksetekst 
een abrupt einde aan haar veelbelo-
vende carrière. Foekje werd levenslang 
geschorst en leidde tot haar dood in 
2007 een teruggetrokken bestaan. Na 
haar dood is aangetoond dat ze ten 
onrechte uit de competitie is gezet. 
Het dramatische verhaal van Foekje 
Dillema inspireerde de stichting 
Calliope tot de doorlopende muzikale 
beleving Draaf Foekje Draaf. Vrijdag 9 
september gaat de productie om 20.15 
uur in stadsschouwburg De Harmonie 
in Leeuwarden in première. Uitvoe-
renden zijn Brassband Soli Brass 
aangevuld met acht percussionisten 
en het koor Cantatrix. De muzikale 
leiding is in handen van Frans-Aert 
Burghgraef. Componist Lowell Dijk-
stra schreef de muziek in minimal 
music-stijl. De teksten zijn van de 
Friese dramaturg, toneelschrijver en 
theaterproducent Bouke Oldenhof. 
De NPS levert origineel beeldmateri-
aal als visuele ondersteuning. Verdere 

voorstellingen zijn er in Groningen, 
Sint Jacobiparochie, Amsterdam en 
Drachten.
De première van Draaf Foekje Draaf 
vormt de aftrap van het blaasmuziek-
festival Blow Your Mind! Op 9, 10 en 
11 september vormt stadsschouwburg 
De Harmonie in Leeuwarden het 
decor voor de eerste aflevering van 
dit driedaags evenement. De rode 
draad van het festival is ‘vernieuwend 
programmeren’. Orkesten, ensembles, 
koren, solisten en dirigenten zoomen 
tijdens concerten, recitals, workshops, 
discussies en openbare repetities in op 
het centrale thema.
Behalve de première van Draaf Foekje 
Draaf zijn er nog twee bijzondere con-
certen. Zaterdag 10 september leidt 
de Engelse dirigent Allan Withington 
een vernieuwend pop-art  programma 
met de titel Mr. Warholl are you real? 
Een spectaculair eigentijds muzikaal 
concept met muziek en dans, waar-
voor onder de naam Dutch Brass 
Orchestra een speciaal gelegenheids-
orkest is gevormd van geselecteerde 
brassbandmusici. Zondag 11 septem-
ber, precies tien jaar na de terroristi-
sche aanslagen op de Twin Towers in 
New York, wordt de Mis voor Vrede  
The Armed Man van Karl Jenkins 
uitgevoerd door een festivalkoor en 
het Frysk Fanfare Orkest. 

Fries festival 
brengt ode aan 
vergeten atlete   

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

Bij de Brabantse en Limburgse bond 
zijn diverse muzikanten in het zon-
netje gezet vanwege hun langdurig 
lidmaatschap. Zestigjarige jubilaris-
sen zijn: Anton Beljaars en Kees van 
Kastel (beiden Koninklijke fanfare 
Oefening Kweekt Kennis Zeven-
bergschenhoek), Joop Reiling en Jan 
Eilers (beiden muziekvereniging De 
Heerlijkheid Sterksel), B. Wetzels en 
H. Maassen (beiden Koninklijke Phil-
harmonie Bocholtz), J.H.J. Bouwens 
(fanfare Sint Caecilia Spaubeek) en 
J.J. Lukassen (harmonie Sint Cecilia 
Mechelen). Huub Beurskens, Cor 
Lambers en Jan Waeijen kregen een 
koninklijke onderscheiding voor 
hun inzet voor harmonie Philomena 
Haelen. Voor overige jubilarissen zie 
berichten op www.klankwijzer.nl. 

O N D E R S C H E I D I N G

Jubilarissen en 
ridders gehuldigd

De klassieke muziekzender BravaNL 
besteedt in het programma Wind-
kracht 10 op woensdag van 18.00 uur 
tot 19.00 uur aandacht aan blaasmu-
ziek. Op 27 juli zijn er opnames te 
zien van onder meer fanfare Kunst 
en Vriendschap Partij-Wittem, het 
Gelders Fanfare Orkest en muziek-
vereniging Door Samenwerking Sterk 
Aarlanderveen. De uitzending van 
3 augustus staat in het teken van de 
brassbandmuziek met onder meer Soli 
Brass Leeuwarden.
Op 10 en 17 augustus komt Spaanse 
muziek aan bod met onder andere de 
harmonieën Wilhelmina Maastricht, 
Concordia Melick en Sainte Cécile 
Eijsden. De uitzending van 24 augus-
tus is geheel gewijd aan het WMC 
2009 voor brassbands. 

B L A A S M U Z I E K

Windkracht 10 op
tv-zender BravaNL 

• Kaarten: www.harmonie.nl 
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Musicus Willem Loff heeft 
in zijn lange carrière al 
heel wat examens afge-
nomen. Maar wat hij in 
Wezep meemaakte, sloeg 

alle records. “Meestal doen één of 
hooguit twee leden van een vereniging 
D-examen. Maar vijf tegelijk is echt 
bijzonder. En dan alle vijf zo fantas-
tisch goed. Subliem van techniek en 
klank. In mijn dertigjarige loopbaan 
als examinator heb ik nog nooit een 
tien gegeven. Nu zelfs drie keer en de 
rest allemaal een 9,5. Zo’n stel heb ik 
nog nooit meegemaakt.”
Dat stel is Anouk Mijnheer (18 jaar, 
altsaxofoon), Erica van Hooren (19 
jaar, sopraansaxofoon), Mellanie 
Kroeze (19 jaar, sopraansaxofoon), 
Rianne van Ittersum (20 jaar, bu-
gel) en Merel van Bekkum (17 jaar, 
altsaxofoon). Het vijftal deed op 2 juli 
examen voor het D-diploma. En hoe! 
Nadat de vijf jonge vrouwen overdag 
al het theoriegedeelte en de technische 
oefeningen met goed gevolg hadden 
doorstaan, stond ’s avonds in het kerk-
gebouw Noorderlicht het openbare 
praktijkexamen op het programma. 
Voor bijna 300 toeschouwers lieten de 
kandidaten tijdens een solo-optreden 
met begeleiding van hun eigen orkest 
horen dat ze een uitzonderlijke lich-
ting vormen. Het vijftal doorstond de 
proeve van bekwaamheid met klin-
kende cijfers. Vier van de vijf deden 
dat zelfs met het predicaat cum laude.  
Vijf D-kandidaten binnen dezelfde 

vereniging op één dag. Dat komt 
niet alle dagen voor. Een bijzonder 
moment ook voor docent en dirigent 
Hendry van Loo. Hij had het succes 
al een tijdje zien aankomen. Vanaf het 
moment dat hij het vijftal negen jaar 
geleden als beginnende leerlingen on-
der zijn hoede kreeg, voelde hij al dat 
hij goud in handen had. “Toen ze A-
examen deden, wist ik dat deze groep 
heel ver zou kunnen komen. Op het 
moment dat ze het instrument tegen 
hun mond zetten, kon je al horen dat 
het uitzonderlijke talenten waren.” 

Met het behalen van het D-examen 
kwam er een einde aan een negen jaar 
durend traject waarin Van Loo ‘zijn 
meiden’ stapje voor stapje naar een 
hoger niveau tilde. “Dit is de slagroom 
op de taart”, kijkt de docent voldaan 
terug. “In welke onderwijsvorm komt 
het nog voor dat je kinderen negen 
jaar achter elkaar kunt begeleiden in 
hun ontwikkeling. We hebben er heel 
hard voor gewerkt, maar het is een 

dankbare tijd geweest. Superleuk om 
dit mee te maken.”
Het succes van de vijf jonge muzikan-
ten staat niet op zichzelf. Het is het 
resultaat van een doordacht opge-
zette jeugdopleiding. De Eendracht 
breekt al jaren een lans voor lessen 
in groepsverband. Saillant is dat Van 
Loo’s inmiddels overleden vader Henk 
een kwart eeuw geleden aan de wieg 
stond van deze opleidingsstructuur. 
Van Loo: “We hebben niet het wiel 
opnieuw uitgevonden. De methode is 
gebaseerd op het American classroom 
teaching en de theorie die Henk van 
Lijnschooten veertig jaar geleden al 
huldigde. Die theorie gaat ervan uit 
dat het toepassen van kennisover-
dracht binnen een groep versterkt 
wordt. Doordat kinderen van elkaar 
leren, stimuleren ze elkaar. Daar-
bij werkt klassikaal onderwijs met 
heterogene groepen beter dan met 
homogene groepen. Door verschil-
lende instrumenten bij elkaar te zetten 
ontwikkelen leerlingen hun gevoel 
voor klankkleuren beter. Bovendien 
draagt het werken in groepen bij aan 
de sociale vorming van een kind.”
Van Loo legt uit dat de invoering van 
de groepsles min of meer de redding 
is geweest voor De Eendracht. Op het 
moment dat het systeem werd inge-
voerd, zag de toekomst van de fanfare 

van Wezep er wat ledental betreft alles 
behalve rooskleurig uit. Sindsdien 
gaat het met De Eendracht bergop-

waarts. Van Loo: “We beschikken 
nu over een A-, B,- en C-orkest. Het 
A-orkest speelt inmiddels op eerste 
divisieniveau. Het B-orkest staat in de 
derde divisie, maar zou eigenlijk in 
de tweede divisie mogen uitkomen. 
Omdat het verschil met het A-orkest 
dan te gering wordt, zien we daar 
vanaf. Ook de toeloop van nieuwe 
leden is sinds de invoering van de 
groepslessen toegenomen. Tot enkele 
jaren geleden kregen we jaarlijks der-
tig leerlingen bij. Die tijd is weliswaar 
voorbij, maar we kunnen nu toch nog 
altijd gemiddeld tien nieuwe leden per 
jaar bijschrijven.” 
Dat successen en goede voorbeelden 
aanstekelijk werken, blijkt ook in We-
zep. Van de leerlingen die op dezelfde 
dag slaagden voor hun C-diploma 
gaan er vier de uitdaging aan om ook 
voor het D-diploma te gaan.

‘Nog nooit zo’n stel gezien’
Een topdag bij de christe-
lijke muziekvereniging De 
Eendracht uit Wezep. Vijf 
jonge meiden slaagden 
tijdens een gezamenlijk 
examenconcert met be-
geleiding van hun eigen 
orkest gelijktijdig voor 
hun D-diploma. De rijke 
oogst van een succesvolle  
eigen opleiding met les-
sen in groepsverband als 
uitgangspunt. 

De vijf geslaagde muzikanten: v.l.n.r. Merel van Bekkum, Mellanie Kroeze, Erica van Hooren, Rianne van Ittersum, Anouk Mijnheer. foto Gert Mijnheer

‘Doordat kinderen 
van elkaar leren, 
stimuleren ze elkaar’ 

Door onze redactie
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‘We kunnen ieder 
jaar circa tien nieuwe 
leden bijschrijven’
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TONEELSTUK MEISJE IN BAKEL
Meisje houdt van haar Bumbalu-ijsje 
een fluitje over. Ze wil muzikant wor-
den. Met de kinderen van de groepen 
1 en 2 bekijkt ze wat er allemaal nodig 
is om muzikant te kunnen worden. 
Lucht, adem een mond en natuurlijk 
een instrument. Ze heeft het allemaal. 
Maar ze gebruikt het fluitje helemaal 
verkeerd. De kinderen van groep 1 
en 2 helpen haar. Eindelijk lukt het 
Meisje om er een toon uit te krijgen. 
Hé, wat is dat nu? Het geluid van de 
fluit wordt van achter een scherm 
beantwoord met een hemels mooie 
melodie. Even later komt de ‘mistery 
gast’ tevoorschijn. Het is Attieman. 
Ze heeft een fluit, een toonladder en 
een blitse tas met daarin een cadeautje 
voor Meisje: een echte fluit! Attie-
man leert Meisje de toonladder en 
hoe ze fluit moet spelen. Samen met 
de kinderen zingen en spelen ze het 
liedje ‘Do re mi, wij zijn de harmonie’. 
Iedereen krijgt instrumentjes en in 
polonaise lopen de kinderen spelend 
en zingend achter Meisje aan. 

Zie daar in een notendop de inhoud 
van de kleutervoorstelling ‘Ik wil 
muzikant worden’. Betje Verachtert 
van harmonie Musis Sacrum uit Bakel 
schreef het toneelstukje om kinderen 
al op jonge leeftijd enthousiast te ma-
ken voor blaasmuziek. “De werkgroep 
Schoolvoorstelling van de harmonie 
wil proberen dat jonge mensen hun 
antennes richten op muziek en de 
harmonie”, verklaart Verachtert de 
aanleiding voor het toneelspel. “Dat 

heeft me op het idee gebracht om 
zelf een voorstelling te schrijven. 
Omdat we naar mijn mening bij de 
basis moeten beginnen, richt het stuk 
zich op de groepen 1 en 2.” De dertig 
minuten durende voorstelling werd 
door leden van de harmonie met 
succes uitgevoerd op de twee Bakelse 
bassischolen Sint Willibrordus en 
De Kleine Kapitein. Verachtert: “We 
hebben er met medewerking van de 
schooldirectie een heel project van 
kunnen maken. De week voor de 
uitvoering van het stuk is in de lessen 
aandacht besteed aan de harmonie en 
fanfare, is er een liedje ingestudeerd, 
zijn er instrumentjes gemaakt, een 
kleurwedstrijd gehouden en hebben 
leden van de harmonie demonstraties 
gegeven in de kleuterklassen.”
Belangstellenden kunnen het script 
van de voorstelling ‘Ik wil muzikant 
worden’ voor vijftig euro bestellen via 
e.verachtert@chello.nl. De opbrengst 
van het toneelstukje gaat naar harmo-
nie Musis Sacrum uit Bakel.

TIJGERORKEST IN SOMEREN
Nog een educatief project om kin-
deren al op jonge leeftijd in contact 
te brengen met blaasmuziek. Mu-
ziekvereniging Somerens Lust uit 
Someren heeft in samenwerking met 
de Weerter muziekschool Rick een 
tijgerorkest opgericht. De kinderen 
volgen AMV-les en muziekles bij de 
muziekschool en spelen daarnaast 
een keer per week 45 minuten samen 
in het tijgerorkest. “Het voordeel ten 
opzichte van het normale traject is dat 
de kinderen nu meteen zonder enige 
voorkennis aan de slag gaan in een 
samenspeelgroep”, legt Manon Rosier 
van harmonie Somerens Lust uit. 
Het tijgerorkest maakt gebruik van 
speciale instrumenten. Deze zijn qua 

gewicht een stuk lichter en de afstan-
den tussen de grepen en kleppen zijn 
kleiner. Kinderen kunnen hierdoor 
al snel beginnen met het bespelen 
van een instrument. Door de geel en 
zwart gekleurde tijgerprint zien ze 
er bovendien extra hip uit. “Met het 
tijgerorkest hopen we de kinderen al 
op jonge leeftijd enthousiast te maken 
om hierna over te stappen op een ge-
woon instrument en door te stromen 
naar het opleidingsorkest.”

‘BLAASMUZIEK, DOE JE MEE?’ IN OMMEL
Met een concert in gemeenschapshuis 
De Kluis sloten alle leerlingen van de 
combinatiegroep 5/6 van basisschool 
Sint Pieter in Ommel samen met de 
plaatselijke fanfare Sancta Maria het 
project ‘Blaasmuziek, doe je mee?’ 
af. Onder leiding van muziekdocent 

Anusia Witte van muziekschool Rick 
en dirigent Theo Lokin van fanfare 
Sancta Maria brachten de kinderen 
samen met de fanfare Recorder Samba 
ten gehore. De leerlingen maakten 
daarbij gebruik van het klokkenspel 
waarop ze het hele schooljaar al 
oefenden. Ook musiceerden fanfare 
en leerlingen samen in de Bycicle 
Race waarbij de kinderen de fanfare 
begeleidden met fietsbellen. Als klap-
stuk deden de scholieren mee aan een 
dirigeerwedstrijd. 
Tijdens het project ‘Blaasmuziek, doe 
je mee?’ kregen de leerlingen gedu-
rende een aantal weken tijdens de mu-
ziekles op school een kijkje achter de 
schermen bij de fanfare en studeerden 
ze enkele muziekstukken in voor het 
slotconcert. Gerry Haazen van fanfare 
Sancta Maria legt uit: ‘Blaasmuziek, 

Onze oproep om goede voorbeelden te 
melden van ledenwerfacties, vernieu-
wende bestuursstructuren of andere in-
novatieve vondsten levert een boel crea-
tieve ideeën op om de muziekwereld van 
nieuwe impulsen te voorzien. Rode draad 
in alle reacties: probeer kinderen vooral 
op zo jong mogelijke leeftijd in contact te 
brengen met muziek. Een bloemlezing.

b e s t  p r a c t i c e

Jong geleerd met Meisje en Attieman

De Ommelse jeugd vol overgave in actie in Recorder Samba met begeleiding van fanfare Sacta Maria. foto Henri Smits

Door onze redactie

A LG E M E E N
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Jong geleerd met Meisje en Attieman

De Ommelse jeugd vol overgave in actie in Recorder Samba met begeleiding van fanfare Sacta Maria. foto Henri Smits

doe je mee?’ vormt een onderdeel van 
een groter geheel. Vanaf het begin van 
dit schooljaar participeren de basis-
school, muziekschool Rick en fanfare 
Sancta Maria in een tweetal projecten 
op school. In de combinatieklas groep 
5/6 loopt het hele schooljaar ‘De 
muziekwinkel’, waarbij de leerlin-
gen geschoold worden in algemene 
muzikale vorming, zoals noten lezen 
en hoe je met behulp van deze noten 
muziek kunt maken. Met deze basis 
in hun bagage zijn de kinderen klaar 
om gericht les te gaan krijgen op een 
muziekinstrument. Met het project 
‘Blaasmuziek, doe je mee?’ binnen ‘De 
muziekwinkel’ probeert de fanfare de 
aandacht van de leerlingen te trekken 
richting blaasmuziek. In de hoop op 
deze manier de aanwas voor de fan-
fare van de toekomst veilig te stellen.”

Behalve in ‘De muziekwinkel’ in groep 
5/6 participeren dezelfde partners ook 
nog in het project ‘Iedereen Mag Mee-
doen Orkest’ in groep 7/8. Zoals de 
naam al aangeeft, leren de leerlingen 
binnen dit project spelen op allerlei 
instrumenten om samen een orkest 
te vormen. Tijdens het Lenteconcert 
van de fanfare in maart trad het orkest 
voor het eerst voor het voetlicht.
Haazen: “We gaan volgend jaar zeker 
door met het project in groep 5/6. 
Het is zeer belangrijk om in een vroeg 
stadium kinderen te interesseren voor 
de muziek en waar kun je beter begin-
nen dan op de basisschool? Zeker nu 
het project ook door de schoolleiding 
wordt ondersteund. We zien het als 
een investering in de toekomst. Het 
rendement zal pas over enkele jaren te 
meten zijn.” 

SAMO Drenthe haalt met het project 
Sw!ng-!nn de lichte muziek voor het 
voetlicht. Zaterdag 1 oktober is in 
Beilen (Midden-Drenthe) een play-in 
voor amateurmuzikanten (blazers en 
orkestslagwerkers) van alle leeftijden 
vanaf niveau A/B. Ook als je (bas)
gitaar of elektrische piano speelt, mag 
je meedoen. Met begeleiding van 
een ritmesectie worden drie nieuwe 
composities van het lichte genre 
ingestudeerd. De componisten Peter 
Kleine Schaars, Carron Schilders en 
Eric Swiggers zijn zelf aanwezig om 
hun werken met het play-in-orkest te 
repeteren. Verder zijn er workshops 
(onder andere improvisatie), kun je je 
laten fotograferen met je instrument 
en is er een een informatiemarkt. De 
dag eindigt met een korte publiekspre-
sentatie. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op www.swinginn.info. 

L I C H T E  M U Z I E K

Inschrijving 
Sw!ng-!nn gestart

SAMO Friesland houdt dit najaar 
allerlei activiteiten. In september start 
een majorette/twirl cursus fase 3. Do-
centen zijn Heleen Hollander en Jenny 
Nijkamp. Zaterdag 1 oktober is in De 
Rinkelbom in Heerenveen een play-in 
voor blazers van 25 jaar en ouder. Met 
Jacob Slagter wordt een programma 
ingestudeerd dat om 20.00 uur gepre-
senteerd wordt tijdens een concert 
waaraan African Brass Projectorkest 
en Fryslân Brass meewerken. 
In Sportcentrum Drachten vindt 
donderdag 20 oktober voor de tweede 
keer Twirl 5 Unlimited plaats voor 
majorettes en twirlsters vanaf 12 jaar. 
Op het programma staan workshops 
twirltechnieken, dance twirl, vlag-
gen, exercitie en cheerleading en 
een demonstratie door de Sensation 
Cheerleaders. Opgave via de inschrijf-
formulieren op www.keunstwurk.nl

N A J A A R

Activiteiten
SAMO Friesland 

BESTUURSLEDEN, MUZIKANTEN , DIRIGENTEN GEZOCHT

Koperensemble Gelre Brass Harderwijk zoekt versterking voor de secties: klein koper, 
bariton, hoorn en bas. Informatie over Gelre Brass: www.gelrebrass.nl. Verdere inlichtingen 
bij secretaris P.H. Kerkhoff: p.h.kerkhoff@planet.nl.

Heilooër Harmonieorkest Caecilia (55 leden) zoekt per medio januari 2012 een dirigent voor 
het A-orkest en jeugdorkest. Repetities op dinsdagavond. Uitgebreide vacaturetekst en 
informatie op de website: www.caecilia-heiloo.nl of info@caecilia-heiloo.nl. 

Muziekvereniging Sint Gregorius (eerste divisie) Haaren zoekt per 1 februari 2012 een diri-
gent voor het harmonieorkest met 65 muzikanten. De instroom ligt op niveau C. Repetitie  
op dinsdagavond. Voor uitgebreide informatie en/of sollicitatie: Secretariaat Kon. erkende 
Muziekvereniging Sint Gregorius, Langvennen-Oost 21, 5061 DC Oisterwijk, Brigitte Vugs, 
tel.: 06 13550217; e-mail: secretariaat@sintgregorius.nl.

 TE KOOP AANGEBODEN 

Sint Caecillia Heeten biedt het 2,5 jaar oude slagwerkinstrumentarium te koop aan. Ook de 
oude set is nog te koop. Informatie: F. Ritsema, info@frankritsema.nl. 

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

Gratis adverteren voor abonnees (maximaal 50 woorden). Niet-abonnees betalen € 14,00 
per advertentie (maximaal 50 woorden). Advertenties opgeven via het tabblad ‘Adverten-
ties’ op de website www.klankwijzer.nl onder vermelding van Lezersservice.

 

verkoop, verhuur, reparatie en revisie 
van uitsluitend hobo’s en hobo 

accessoires.

nieuwe hobo’s vanaf €1295,00

prima hoborieten €14,00

               

Zuider Buiten Spaarne 150

2012 AE Haarlem
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HOBO-ATELIER VAN DER HEIDE Wij zijn gevestigd 

op twee adressen

Peezeweg 9, 

7722 VX Oudleusen 

(gem. Dalfsen)

Tel. 023-5351727. 

E-mail: oboe@oboe.n l
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• Uitstekende service
• Ruim, steeds wisselend aanbod
• Deskundige reparateurs
• Advies op maat
• Goede prijs/kwaliteit verhouding

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

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133

1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221

06 51278301www.rimskys-horns.com

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns  08-11-2010  10:55  Pagina 1

Specialist�in�blaasinstrumenten,�slagwerk,

percussie�en�akoestische�gitaren

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

Leverancier�van�alle�merken

'smaandags�gesloten,

donderdag�koopavond�tot�20:00�uur

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

>>>
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Een dikke pluim voor Nikki. 
Haar show als verpleegster op 
een ziekenauto wordt vanaf de 
volgepakte tribune onthaald op 
een luid applaus. Ook de jury 

is ervan onder de indruk. “Wat een 
mooie attributen allemaal”, compli-
menteert jurylid Angelique Hees. “Bij 
jou zou ik ook wel ziek willen zijn.” 
Nikki glundert. Haar debuut op de 
wedstrijdvloer is een klinkend succes. 
Met een stralende lach op haar gezicht 
duwt ze de ambulance aan de kant 
om plaats te maken voor de volgende 
deelnemer.

Sporthal De Beek in Bakel is het 
decor voor de eerste uitgave van de 
Next Generation Cup. Een wedstrijd 
speciaal voor jeugdige majorettes. 
Meisjes en natuurlijk ook jongens 
tot en met twaalf jaar kunnen er 
aan deelnemen. Als solist, maar ook 
als duo, team en groep. Majorettes 
zonder wedstrijdervaring doen mee in 
de starterscategorie. De rest start in de 
wedstrijdcategorie. “Kinderen zitten 
vaak al vanaf zes jaar op majorette. 
Maar het duurt een tijd voordat ze aan 
wedstrijden kunnen meedoen. Hier 
kunnen ze alvast ervaring opdoen”, 
legt wedstrijdleider Ingrid Diender 
de achterliggende gedachte uit van de 
nieuwe formule. Ook de beoordeling 
wijkt af van reguliere wedstrijden. 
Elk optreden wordt beoordeeld op 
drie categorieën: inhoud, uitvoering 
en presentatie/uitstraling. Voor elk 
onderdeel zijn honderd punten te 
behalen. Vergelijking met de punten-
waardering op normale wedstrijden is 
daardoor onmogelijk. De deelnemers 
zijn niet ingedeeld op niveau of sectie, 
maar op leeftijd. Iedereen in een 
leeftijdscategorie strijdt tegen elkaar. 
Of het nu solisten zijn of teams. Alle 
kandidaten maken binnen hun eigen 

leeftijdscategorie evenveel kans om 
te winnen. Voor de winnaars staat er 
een fonkelende cup klaar. Ook zijn er 
medailles en bekers te winnen. Bo-
vendien krijgt iedere deelnemer een 
op band ingesproken juryverslag mee 
met tips en adviezen. Daar kunnen ze 
verder mee aan de slag. “Zo krijgen 
starters mee hoe het in een echte wed-
strijd gaat”, merkt Diender op. “En 
voor majorettes die later dit jaar aan 
een officiële wedstrijd meedoen, levert 
het nuttige aanwijzingen op waar ze 
verder aan kunnen werken.” 
 De wedstrijdformule haakt ook in op 
de populariteit van de talentenjachten 
op de televisie. Net als bij Idols en 
Popstars geeft de jury onmiddellijk 
na ieder optreden live commentaar. 
Ook Cheyenna beleeft haar vuurdoop 
op de wedstrijdvloer. Haar optreden 
in de Jeugd 2 Starterscategorie is 
top. “Helemaal geweldig”, roept jury 
Annelies van Kempen. “Je hebt een 
waardig optreden laten zien. Ik heb er 
echt van genoten”.

De Next Generation Cup is een 
coproductie van de majorettecom-
missies van de Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen en de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen. Beide 
commissies timmeren met nieuwe 
initiatieven enthousiast aan de weg. 
Zo presenteerde de Brabantse bond 
eerder dit jaar al een nieuwe wed-

strijdvorm waarin het teambelang 
centraal stond. Aan de Next Generati-
on Cup doen zeventien Limburgse en 
Brabantse verenigingen met in totaal 
175 majorettes mee. 
De Next Generation Cup is meer dan 
alleen een wedstrijd. Op een fraaie en 
kleurige website hebben de deelne-
mers al kunnen zien wat er allemaal 
te doen is. Naast de optredens zijn er 
allerlei activiteiten op touw gezet om 
de deelnemers tijdens hun verblijf in 
Bakel te vermaken. Alles draait om 
‘fun’. Er is een knutselhoek ingericht 
waar de kinderen samen met broer-
tjes en zusjes allerlei leuke dingen 

in elkaar kunnen zetten. Ook is er 
een puzzelwedstrijd en een ontwerp-
wedstrijd waarbij de deelnemers hun 
eigen majorettepakje kunnen ontwer-
pen. Het winnende ontwerp wordt 
door de firma Lagretto daadwerkelijk 
uitgewerkt tot een echt flitsend kos-
tuum. In een naastgelegen ruimte is 
er gelegenheid om samen met andere 
deelnemers een dansje in te studeren 
dat aan het eind van de dag gezamen-
lijk wordt gepresenteerd. “We willen 
met dit initiatief eens een andersoor-
tige wedstrijd introduceren”, verklaart 
Diender. In die opzet is de organisatie 
hoe dan ook geslaagd. 

Fundag voor jeugdig talent
Jeugdige majorettes spe-
lenderwijs laten snuffelen 
aan het grote werk. Dat is 
de Next Generation Cup. 
Een nieuwe wedstrijdfor-
mule als kweekvijver voor 
aanstormend majoretteta-
lent. Het Brabantse Bakel 
had de primeur.

Jong majorettetalent doet tijdens de Next Generation Cup spelenderwijs wedstrijdervaring op. foto FV Media Producties 

Door Frank Vergoossen

S H O W

Drukte in de knutselhoek tijdens de Next Generation Cup. foto FV Media Producties 
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Muziekhandel

Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
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netherlands

meer informatie op
www.wmc.nl

where the world meets in music

meer informatie op
www.wmc.nl
meer informatie op
www.wmc.nl
meer informatie op

met onder andere de volgende evenementen:

22-09-2011 

Opera “The Priest and His Servant Balda” 

23-09-2011 

Carlton Main Frickley Colliery Band

26-09-2011 

Jong NBE Limburg

28-09-2011 

New Cool Collective

29-09-2011 

WDR Bigband & Wolfgang Niedecken

01/02-10-2011

Dutch Open  Concertafdeling 

01/02-10-2011

Internationale Ensemble en 

Solisten Concours

van 22/9 tot 2/10

Spectaculaire activiteiten in 

het buitenfestival

meer informatie opmeer informatie opmeer informatie op

de 
kaartverkoop 
is begonnen!

tickets 
bestellen?

www.wmc.nl
meer informatie op
www.wmc.nl
meer informatie op

bestellen?

WMC Founders & Subsidizers                                                                                                                       Media Partners
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“Het was de eerste keer 
dat ik mijn zomer-
vakantie liet schieten 
om met een orkest 
op tournee te gaan”. 

Jörgen van Rijen kan zich zijn deel-
name aan het ZON nog helemaal voor 
de geest halen. Hij was zestien jaar 
toen hij in 1991 voor het eerst met het 
ZON op stap ging. Dat beviel hem zo 
goed dat hij een jaar later opnieuw 
van de partij was. “Ik heb heel goede 
herinneringen aan het ZON”, vertelt 
de solotrombonist van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. “We traden 
meestal twee keer per dag op. Als je 
op de concertlocatie aankwam, was 
het uitpakken en binnen tien minuten 
zat je te spelen. De ene dag in de hitte 
en een dag later in de kou.” Ook in 
muzikaal opzicht deed hij in het ZON 
veel ervaring op. “Het was de eerste 
keer dat ik in een orkest van geselec-
teerde muzikanten speelde. Hoewel 
ik zelf uit een goede harmonie kom, 
was het niveau behoorlijk hoog. Ik 
weet nog dat ik mijn eerste solootjes 
mocht spelen. Je deed enorme routine 
op.” Ook maakte hij bij het ZON ken-
nis met de sociale aspecten van het 
toeren in een grote groep. “Leuk was 
dat we allemaal van ongeveer dezelfde 
leeftijd waren. Allemaal enthousiaste 
jongeren die houden van muziek. We 
hadden veel lol met elkaar. Maar als 
er gespeeld moest worden, gingen we 
er voor.”
Enthousiasme en spontaniteit. Dat 
zijn de karaktereigenschappen van 
het ZON. Meer dan duizend jonge 

muzikanten hebben de afgelopen 
jaren het ZON-gevoel aan den lijve 
mogen ervaren. Deze zomer viert het 
projectorkest feest. Voor de 25e keer 
brengt het jongerengezelschap het 
publiek in alle hoeken van Nederland 

op een spontane manier in contact 
met blaasmuziek. Ook Jan Bosveld 
kijkt er met veel plezier op terug. Hij 
was in 1989 en 1990 dirigent van het 
ZON. “Een ervaring voor het leven”, 
vertelt hij. “De routine die ik als jonge 
ambitieuze dirigent opdeed was op 
velerlei gebied enorm en vormend. 
In drie repetitieweekenden een groot 
programma instuderen met een goed 
en gemotiveerd orkest is zeer inten-
sief. Iets dat je met een amateurorkest 
bijna nooit meemaakt”. De Gelderse 
componist en dirigent herinnert zich 
nog dat ook de tournee veel energie 
vergde. “In tien dagen zeventien 

concerten geven plus alle after party’s 
is fysiek maar ook mentaal een hele 
opgave. Op de mooie concertplaatsen 
met veel publiek gaat het allemaal 
vanzelf maar het orkest scherp en 
geconcentreerd houden tot het laatste 
concert vergt meer van de dirigent 
dan alleen het concert dirigeren.”

Het ZON ging in 1987 voor het eerst 
op tournee. Promoten van de blaas-
muziek in de ruimste zin van het 
woord is nog steeds de doelstelling 
van het orkest. Niet als concurrent 
van de reguliere verenigingen, maar 
juist met de bedoeling om deelnemers 
en toehoorders te stimuleren blaas-
muziek te spelen in de plaatselijke 
orkesten. De bezetting wordt elk jaar 
opnieuw samengesteld uit amateurs 
en conservatoriumstudenten van 16 
tot en met 23 jaar afkomstig uit heel 
Nederland. Jonge en getalenteerde 
dirigenten krijgen de kans om een 
goed en enthousiast orkest te leiden. 
Handelsmerk van het ZON is de 
ongedwongen sfeer tijdens de optre-
dens. Zo speelt het orkest niet in de 
traditionele concertzalen maar zoekt 
het publiek op in winkelcentra, op 
terrasjes en pleinen. Ook de dresscode 

is aangepast aan de frisse uitstraling: 
korte broek en T-shirt. Het repertoire 
varieert van barok tot rock. Alles met 
de bedoeling om de blaasmuziek bij 
een breed publiek in de etalage te 
zetten.

De 25e tournee van het ZON2011 
start op 29 juli. De tourlijst vermeldt 
twaalf concerten in acht dagen. Ook 
dit jaar is speciaal voor de rond-
reis weer een compositieopdracht 
verstrekt. Eric Swiggers verklankt in 
The Legend of Amaterasu de vertel-
ling van de Japanse godin van de 
zon. Ieder jaar voert het ZON een 
solowerk uit met een jonge talentvolle 
muzikant in de hoofdrol. Die eer valt 
dit jaar te beurt aan de 24-jarige trom-
bonist Peter-Paul Geraats uit Weert. 
Hij soleert in Poème à la carte van 
Manfred Schneider. Ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan verschijnt 
onder andere een jubileum-cd met de 
hoogtepunten van de afgelopen jaren. 
De tournee sluit op zaterdag 6 augus-
tus met een jubileumconcert in Breda 
met gastsolist Sophie Veldhuizen.

ZON: ervaring voor het leven!
Het ZomerOrkest Ne-
derland, kortweg ZON, 
bezorgt ieder jaar vijftig 
talentvolle jongeren een 
onvergetelijke muzikale 
vakantie. Door op te tre-
den op verrassende open-
luchtlocaties laat het ZON 
het publiek in een onge-
dwongen sfeer snuffelen 
aan de diversiteit van de 
blaasmuziek. Deze zomer 
voor de 25e keer.

Het ZomerOrkest Nederland speelt deze zomer voor de 25e keer op markten en pleinen in alle hoeken van ons land. foto Melissa van der Steeg

‘Het was uitpakken 
en binnen tien 
minuten spelen’

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

• Meer informatie over het ZON met het 
tourschema: www.zomerorkest.nl 
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Vrijdag 29 juli 
GEMERT | BINDERSEIND | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Zaterdag 30 juli 
WEERT | MARKT | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Zondag 31 juli 
SILVOLDE | MARKT | 14.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 
WAGENINGEN | MARKT | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Dinsdag 2 augustus 
ENSCHEDE | OUDE MARKT | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 
DIEPENHEIM | GROTESTRAAT | 14.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Woensdag 3 augustus 
ZEIST | SLOTTUINTHEATER | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Donderdag 4 augustus 
OISTERWIJK | TILIANDER | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Vrijdag 5 augustus 
GOES | GROTE MARKT | 20.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 
GORINCHEM | GROTE MARKT | 14.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON). 

Zaterdag 6 augustus 
BREDA | PRINCENHAGE | 14.00 UUR 
Concert door Zomer Orkest Nederland (ZON) met 
Sophie Veldhuizen. 

Vrijdag 26 augustus 
VALKENBURG AAN DE GEUL | OPENLUCHTTHEATER | 
20.00 UUR 
Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine.
 
Zaterdag 27 augustus 
BOXMEER | HOTEL RICHE | 20.00 UUR 
Concert door de Oostenrijkse groep da Blechhauf’n. 
Kaarten via tickets@boxmeerscheharmonie.nl. 
DRACHTEN | DE LAWEI 
Holland Brass Festival met Cory Band Wales. 
HARLINGEN | VISSERIJDAGEN | 20.00 UUR
Avondconcert Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zondag 28 augustus 
AMSTERDAM | CONCERTGEBOUW 
Holland Brass Festival met Cory Band Wales. 

Zaterdag 3 september 
VORDEN | SPORTHAL ‘T JEBBINK | 20.00 UUR 
Promsconcert Journey to Britain met Bronckhorst 
Wind Symphony o.l.v. Joop Boerstoel met de zange-
ressen Nathaly Masclé en Maartje Epema, tenor Frank 
Fritschy, vocalgroup Eigenwijs Lochem, Bronckhorst 
Kinderkoor en Concord Pipe Band Hengelo. Informa-
tie: www.cultuurfondsvorden.nl. 

Zondag 4 september 
VORDEN | SPORTHAL ‘T JEBBING | 14.30 UUR 
Promsconcert Journey to Britain met Bronckhorst 
Wind Symphony o.l.v. Joop Boerstoel met de zange-

ressen Nathaly Masclé en Maartje Epema, tenor Frank 
Fritschy, vocalgroup Eigenwijs Lochem, Bronckhorst 
Kinderkoor en Concord Pipe Band Hengelo. Informa-
tie: www.cultuurfondsvorden.nl. 

Vrijdag 9 september 
GORINCHEM | BINNENSTAD 
Het tweede klassieke Lingehavenconcert met de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine. 
LEEUWARDEN | DE HARMONIE | 20.15 UUR 
Theaterproductie Draaf Foekje Draaf door Brassband 
Soli Brass, percussionisten en het kamerkoor Cantatrix 
o.l.v. Frans-Aert Burghgraef. Info: www.blaasmuziek-
festival.nl of www.calliopeconcerten.nl. 

Zaterdag 10 september 
LEEUWARDEN | DE HARMONIE | 20.15 UUR 
Festival Blow Your Mind! met pop-art programma Mr. 
Warholl are you real? Door Dutch Brass Orchester o.l.v. 
Allan Withington. Info: www.blaamuziekfestival.nl. 

Zondag 11 september 
EINDHOVEN | WIM VAN DOORNE KIOSK | 14.00 UUR 
Proms Eindhoven  met Philips Symfonisch Blaasorkest 
Eindhoven 
LEEUWARDEN | DE HARMONIE | 15.00 UUR 
Festival Blow Your Mind! met uitvoering van de Mis 
voor Vrede The Armed Man van Karl Jenkins door 
Frysk Fanfare Orkest en een festivalkoor. Info: www.
blaamuziekfestival.nl. 

Donderdag 15 september 
DEN HELDER | SCHOUWBURG DE KAMPANJE 
Benefietconcert door Marinierskapel der Koninklijke 
Marine in kader van 75-jarig jubileum Odd Fellows 
Den Helder. 

Vrijdag 16 september 
KERKRADE | PARKSTAD LIMBURG THEATER | 20.00 UUR 
Concert Koninklijke Philharmonie Bocholtz. 
ZUIDLAND | SPORTHAL DE DRENKWAARD | 20.00 UUR 
Conbcert door Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zaterdag 17 september 
AMSTERDAM | DE MEERVAART | 20.15 UUR 
Promsconcert door muziekverenigingen en solisten 
uit het stadsdeel Nieuw-West. 
GOEDEREEDE | HAVEN 
Concert door de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum 
van de Koninklijke Fanfare Apollo Goedereede. 

Zondag 18 september 
AMSTERDAM | DE MEERVAART | 14.30 UUR 
Promsconcert door muziekverenigingen en solisten 
uit het stadsdeel Nieuw-West. 
GRONINGEN | DE OOSTERPOORT | 15.00 UUR 
Theaterproductie Draaf Foekje Draaf door Brassband 
Soli Brass, percussionisten en het kamerkoor Cantatrix 
o.l.v. Frans-Aert Burghgraef. Info: www.calliopecon-
certen.nl 

Donderdag 22 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 uur 
Opening WMC60 met cross-over opera The Priest 
and his Servant Balda van Dimitri Sjostakovitsj door 
ensemble van harmonie Ste. Cécile Eijsden, Studium 
Chorale Maastricht en solisten van Opera Zuid en het 
Maastrichts Conservatorium. Directie en regie: Odd 
Terje Lysebo. Kaarten: www.wmc.nl 

Vrijdag 23 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 UUR 

Concert door Carlton Main Frickley Colliery Band, 
harmonie Sint Aemiliaan Bleijerheide en harmonie 
Sint Pancratius Nulland in het kader van WMC60. 
Kaarten: www.wmc.nl. 

Zaterdag 24 september 
BERLICUM | D’N DURPSHERD 
Kampioenswedstrijd solisten blazers. Organisatie 
Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
ST. JACOBIPAROCHIE | DE GROATE KERK| 20.00 UUR 
Theaterproductie Draaf Foekje Draaf door Brassband 
Soli Brass, percussionisten en het kamerkoor Cantatrix 
o.l.v. Frans-Aert Burghgraef. Info: www.calliopecon-
certen.nl 

Zondag 25 september 
AMSTERDAM | FELIX MERITUS | 15.00 UUR 
Theaterproductie Draaf Foekje Draaf door Brassband 
Soli Brass, percussionisten en het kamerkoor Cantatrix 
o.l.v. Frans-Aert Burghgraef. Info: www.calliopecon-
certen.nl. 

Maandag 26 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 UUR 
Concert door het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) 
met jong Limburgs talent in jongNBE Limburg in het 
kader van WMC60. Kaarten www.wmc.nl. 

Woensdag 28 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 UUR 
Concert door New Cool Collective (NCC) in het kader 
van WMC60. Kaarten: www.wmc.nl. 

Donderdag 29 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 UUR 
WMC60-concert door WDR Bigband & BAB-zanger 
Wolfgang Niedecken. Kaarten: www.wmc.nl. 

Zaterdag 1 oktober  - zondag 2 oktober 

KERKRADE | CAMPUS | 10.00 UUR 
WMC60 met Internationale Ensemble & Solisten 
Concours (IESC) voor solisten en ensembles in de 
categorieën hout/koper, slagwerk, big band en jazz 
combo. 

Zaterdag 1 oktober 
BEILEN | DRENTHE HAL | 10.00 UUR 
Play-in voor lichte muziek in het kader van het 
project Swing-inn! bestemd voor muzikanten van 
alle leeftijden A/B-niveau. Inschrijven via www.
swinginn.info. 
DORDRECHT | SCHOUWBURG KUNSTMIN | 20.00 UUR 
Concert door Canadian Brass. 
HEERENVEEN | DE RINKELBOM | 10.00 UUR 
Play-in voor hafabra-muzikanten vanaf 25 jaar onder 
leiding van Jacob Slagter met om 20.00 uur afsluiting 
door het projectorkest en optredens van het African 
Brass Projectorkest en Fryslân Brass. Organisatie 
SAMO Friesland. 
KERKRADE | RODAHAL | 12.00 UUR 
WMC60 met Open Nederlandse Kampioenschappen 
in de Concertdivisie voor brassbands. Kaarten: www.
wmc.nl. 
WEERT | MUNTTHEATER | 20.00 UUR 
Concert door Banda Sinfonica Portuguesa uit Porto. 
Kaarten: www.munttheater.nl 

Zondag 2 oktober 
DRACHTEN | DE LAWEI | 15.00 UUR 
Theaterproductie Draaf Foekje Draaf door Brassband 
Soli Brass, percussionisten en het kamerkoor 
Cantatrix o.l.v. Frans-Aert Burghgraef. Info: www.
calliopeconcerten.nl. 
KERKRADE | RODAHAL | 13.30 UUR 
WMC60 met Open Nederlandse Kampioenschappen 
in de Concertdivisie voor fanfares en harmonieën. 
Kaarten: www.wmc.nl. 

A G E N D A

B L A A S M U Z I E K

De Marinierskapel de Koninklijke Marine is na de zomerstop vanaf half september weer te beluisteren tijdens tal       van concerten verspreid over het hele land. foto Ad Kruize



7/8 | 2011  27

A G E N D A

Zondag 4 september 
CADIER EN KEER | DORPSSTRAAT | 14.30 UUR 
36e Mars- en showwedstrijd van de Muziekfederatie 
Limburg Zuid West met Ruud Böhmer als jury. 

Vrijdag 23 september 
KERKRADE | CENTRUM | 16.00 UUR 
Percussion & Break Dance Battle in het kader van WMC60. 

Zaterdag 24 september 
KAMPEN | SPORTHAL DE REVE 
Mars- en majoretteconcours van de CBOW.

Zaterdag 1 oktober 
KERKRADE | DIVERSE LOKATIES | 10.00 UUR 
Day of Percussion met workshops, masterclass, clinics, 
presentaties en demonstraties. Organisatie: LBT, WMC, 
Percussive Arts Society Nederland en het Huis voor de 
Kunsten Limburg.

Zaterdag 13 augustus 
RIJNSBURG | KOOMANSPLEIN 
Taptoe met Floraband Rijnsburg en St. Jeanne d-Arc 
Noordwijkerhout. 

Vrijdag 19 augustus 
HEINO | SPORTPARK | 20.00 UUR 
Taptoe met (jeugd) Irene Ede, DAP Apeldoorn en Sint 
Sebastianus Gendt. 

Zaterdag 20 augustus 
YERSEKE | HAVENTERREIN 
Taptoe met fanfarekorps der Genie Vught en Wilhel-

mus Sliedrecht. 
ZEVENHUIZEN | 20.00 
Taptoe met Con Spirito Joure, DAP Apeldoorn, Concor-
dia Ulrum en DOS Ulrum. 

Vrijdag 26 augustus  - zaterdag 27 augustus 
NIEUW-DIJK | BIEVANKWEG 
Schutterij Sint Antonius Nieuw-Dijk viert het 90-jarig 
bestaan met onder meer een wereldrecordpoging 
vendelen. 

Zaterdag 27 augustus 
DORDRECHT 
Grote prijs met Adest Musica Sassenheim, Rijnmond-
band te Schiedam, Floraband Rijnsburg, Beatrix 
Hilversum, Jubal, Irene Ede en Excelsior Delft. 
DUIVEN | REWMIGIUSPLEIN |20.00 UUR 
Taptoe met De Bazuin Leerdam, METRO Scheveningen, 
Crescendo te Opende, Mr. HM v.d. Zandt Velp, Liemers 
Harmonie Velp. 
GRONINGEN | VISMARKT | 20.00 UUR 
Taptoe Bommen Berend met Jubal Dedemsvaart, VIOS 
Groningen, AMIGO Leiden, Van Limburg Stirum Band 
Wezep. 
VOLLENHOVE | CENTRUM | 10.00 UUR 
Jeugdcorso met Vollenhoofsch Fanfare, Wilhelmina 
Sleeuwijk, Soli Deo Gloria Sint Jansklooster, Jong DAP 
Apeldoorn. 
VOLLENHOVE | SPORTPARK | 16.45 UUR 
Middagshow met Juliana Amersfoort, Wilhelmina 
Sleeuwijk, Irene Werkendam, Sint Joris Hoogeloon, 
Showband RSF, Jong DAP Apeldoorn en Vollenhoofsch 
Fanfare. 

Zaterdag 3 september 
EELDE 
Corso met Grunos Postharmonie Groningen, 
Scheepjeswolharmonie Veenendaal, AMIGO Leiden, 
Showband Marum, DOS Ulrum. 

NIEUWKUIJK | SPORTPARK | 18.00 UUR 
Taptoe met Die Tambourijnen van die stadt Eyndhoven, 
Beatrix Dongen, TTH Hazerswoude-dorp, Wilhelmina 
Sleeuwijk, Jong Leven Gerven, Drumband Rhenen, 
Showband Nieuwkuijk. 

Zondag 4 september 
ZUNDERT 
Corso met Jong ADVENDO Sneek, Euroband Rotterdam, 
Kunst & Genoegen Leiden, Rijnmondband Schiedam, 
Pasveerkorps Leeuwarden. 

Zaterdag 10 september 
OLDEBROEK | SPORTPARK | 17.00 UUR 
Taptoe met Kunst & Genoegen Leiden, ADVENDO 
Sneek, Pasveerkorps Leeuwarden, Van Limburg Stirum 
Band Wezep, Crescendo te Opende, Junioren Door 
Vriendschap Sterk Katwijk. 
OOSTERWOLDE | 19.30 UUR 
Taptoe Kunst en Genoegen Leiden, Advendo Sneek, 
Jong DVS Katwijk, Pasveerkorps Leeuwarden, Van 
Limburg Stirum Band Wezep, Crescendo Opende. 
PURMEREND | KOEMARKT | 20.00 UUR 
Taptoe Floraband Rijnsburg, De Bazuin Leerdam, DAP 
Apeldoorn, Excelsior Delft. 
ROLDE | GROTE BRINK | 19.00 UUR 
Taptoe met Mercurius Assen. 
WOERDEN | KERKPLEIN 
Taptoe met Rijnmondband Schiedam, Door Vriend-
schap Sterk Katwijk. 

Zondag 11 september 
LICHTENVOORDE 
Bloemencorso met Damiate Band Haarlem, MCC Laren, 
De Schanskloppers Lievelde, Antonius Vragender, Sint 
Willibrord Lievelde, Sint Caecilia Lichtenvoorde, Edel-
weiss Heerlen, Pasveerkorps Leeuwarden, Switbertus 
Lichtenvoorde. 

Vrijdag 16 september 
ALBLASSERDAM | RAADHUISPLEIN | 20.00 UUR 
Taptoe met Dutch Pipes and Drums Tilburg, Rijnmond-
band Schiedam, Wilhelmina Sleeuwijk. 
EDE | MARKTPLEIN 
Airborne met Irene Ede. 
GRAVE | MARKTPLEIN |20.30 UUR 
Prins Willem-Alexander Elst (Gld). 

Zaterdag 17 september 
ALKMAAR | WAAGPLEIN 
Taptoe met Floraband Rijnsburg, Rijnmondband 
Schiedam. 
ALPHEN AAN DEN RIJN | THORBECKEPLEIN | 21.00 UUR 
Taptoe met EXEMPEL Empel, METRO Scheveningen. 
AMERSFOORT | DE HOF | 20.00 UUR 
Taptoe met Bernhard Amersfoort, Juliana Amersfoort, 
Adest Musica Sassenheim, Fanfare Korps Nationale 
Reserve Amersfoort, Con Spirito Joure. 
AXEL | KENNEDYPLEIN | 19.15 UUR 
Bevrijdingstaptoe met Hosanna Axel, Door Vriend-
schap Sterk Katwijk, Muziekkapel van de Antwerpse 
Politie Antwerpen, Blue Phoenix Axel. 
HARDENBERG | MARKT | 20.00 UUR 
Taptoe met De Bazuin Leerdam, Irene Ede, Jubal 
Dedemsvaart, Van Limburg Stirum Band Wezep. 
MUSSELKANAAL | SPORTHAL DE VEENHORST | 09.00 UUR 
Majorettewedstrijd CBMGD. 
OOSTERBEEK | RAADHUISPLEIN | 20.00 UUR 
Taptoe met Airborne Malletband Oosterbeek, Kunst en 
Genoegen Leiden, Scheepjeswolharmonie Veenendaal, 
Kamper Trompetter Korps.  
SLEEUWIJK | PARK NOTENLAAN | 20.00 UUR 
Taptoe met Da Capo Lisse, Wilhelmina Sleeuwijk, 

Cornu Copiae, Pasveerkorps Leeuwarden. 

Zondag 18 september 
AMSTERDAM | MERCATORPLEIN | 20.00 UUR 
Taptoe met Showband Rheden, DaCapo Lisse, Corio 
Collective Heerlen. 
HOOGERHEIDE | MFC DE KLOOSTERHOF 
Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organi-
satie Brabantse Bond. 

Zaterdag 24 september 
BRAKEL 
Taptoe met ATM Amsterdam, Bazuin Leerdam, Wilhel-
mus Sliedrecht. 
KAMPEN | SPORTHAL DE REVE 
Mars- en majoretteconcours van de CBOW. 
KAPELLE | SPORTPARK | 19.00 UUR 
Taptoe met Showband Corio, Rijnmondband Schie-
dam, Jonge Kracht Kapelle-Biezelinge. 
KERKRADE | PARKSTAD STADION LIMBURG | 10.00 UUR 
Europees kampioenschap Corps Style Class. Organisatie 
WMC en Drum Corps Europe. 
LISSE | SPORTPARK TER SPECKE | 20.00 UUR 
Taptoe Lisse met Da Capo Lisse, Irene Ede en Kunst & 
Genoegen Leiden. 
RODEN | 13.30 UUR 
Parade met Grunos Postharmonie Groningen, Show-
band Noordenveld Roden. 
ZIERKZEE | SPORTCENTRUM ONDERDAK 
KNFM-DruMafestival voor drumbands, drumfanfa-
res en majorettegroepen. Meer informatie: info@
marchingbandschouwen-duivenland.nl. 

Donderdag 29 september - zondag 2 oktober 
ROTTERDAM | AHOY 
Zesde Nationale Taptoe. Informatie: www.nationa-
letaptoe.nl. 

Zaterdag 1 oktober 
BOLSWARD | SPORTHAL DE MIDDELZEE 
Solistenwedstrijd marjorette en twirl. Organisatie 
CBMF. 

Zondag 2 oktober 
BAARLE NASSAU | SPORTHAL 
Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organi-
satie Brabantse Bond.

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

Vrijdag 30 september 
KERKRADE | ROLDUC | 10.00 UUR 
Internationale Ronde Tafel Conferente (IRTC) over 
de blaasmuzieksector in het kader van WMC60.

De Marinierskapel de Koninklijke Marine is na de zomerstop vanaf half september weer te beluisteren tijdens tal       van concerten verspreid over het hele land. foto Ad Kruize

Vermeldingen voor de agenda-
rubriek: de 25ste van iedere maand 
voor plaatsing in de daarop volgende 
maand. Tips voor redactionele arti-
kelen: aanmelden voor de eerste van 
de maand voor plaatsing in de daarop 
volgende maand. Berichten voor de 
website: dagelijkse verwerking. 

• redactie@klankwijzer.nl
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