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Meer dan één op de drie muzikanten 
die de komende maanden de con-
coursarena’s van de diverse VNM-
bonden betreden, is jonger dan 25 
jaar. Dat blijkt uit een onderzoek 
van Klankwijzer onder de concours-
deelnemers. Dit najaar doen 133 
harmonieën, fanfares, brassbands en 
slagwerkgroepen met in totaal 5180 
muzikanten mee aan de wedstrijden 
van de verschillende VNM-bonden. 
Daarvan hebben er 1835 (35,24 pro-
cent) de leeftijd van 25 jaar nog niet 
overschreden. Bijna negen procent 
van de concoursmuzikanten (455) 
is zelfs nog geen 15 jaar. 681 (13,1 
procent) muzikanten zijn tussen de 15 

en 20 jaar oud en 699 (13,5 procent) 
tussen de 20 en 25 jaar.
De cijfers tonen andermaal aan dat 
het beeld dat door de buitenwereld 
regelmatig gecreëerd wordt over de 
amateurmuziek volkomen uit de lucht 
gegrepen is. Het grote publiek is vaak 
in de veronderstelling dat blaasmuziek 
vooral door ouderen wordt beoefend. 
Het onderzoek onder de bewijst dat 
muziek maken in verenigingsverband 
een vrijetijdsbesteding is die door 
jong en oud samen op gelijkwaardig 
niveau beoefend wordt. 
Uit de gegevens blijkt dat de inbreng 
van jongeren in de slagwerksector 
groter is dan in de blaasmuziek. Van 
de 1148 slagwerkers op concours is 
ruim de helft (588) 25 jaar of jonger. 
Bij de blazers is dat 29,5 procent. Een 
dikke vijftien procent van de slagwer-
kers is nog geen vijftien jaar. Bij de 
blazers ligt dat percentage op 6,7. Een 

groot aantal van deze jonge muzikan-
ten beleeft de komende maanden zijn 
vuurdoop op het concourspodium.
Tijdens de podiumwedstrijd voor 
slagwerkgroepen in Noord-Brabant 
komen relatief de meeste jongeren aan 
de start. Zo’n zeventig procent van de 
muzikanten in Etten-Leur is hoog-
uit 25 jaar. Bij de concoursen voor 
blaasorkesten is het aandeel jongeren 
in Brabant juist het laagst. Daar is nog 
geen kwart 25 jaar of jonger. 
Nog enkele opmerkelijk statistische 
gegevens uit het onderzoek. Afgaande 
op de divisie-indeling wordt op de 
podiumwedstrijd in Etten-Leur op 
het hoogste niveau gemusiceerd. Er 
komen alleen korpsen uit de drie 
hoogste divisies aan de start. Bij de 
blaasorkesten is dat in Limburg. 
De Limburgse verenigingen komen 
gemiddeld uit op een niveau dat net 
onder de tweede divisie ligt. 

Opvallend is ook dat slagwerkgroepen 
frequenter aan concoursen meedoen 
dan hun blazende collega’s. Vereni-
gingen uit de percussiesector gaan 
gemiddeld een keer in de 3,5 jaar op 
concours. Blaasorkesten onderwerpen 
zich eens in de 4,8 jaar aan een jury-
oordeel. In Limburg wordt nog wat 
langer gewacht: 6,3 jaar.
Wat de gemiddelde bezetting van 
de concourskandidaten betreft zijn 
de blaasorkesten in Limburg met 
58 leden het grootst, gevolgd door 
de blazers in Brabant met 52 leden. 
Bij de blaasorkesten van de CBOW 
(43 leden) en in Friesland (40 leden) 
wordt het ledental beïnvloed door de 
aanwezigheid van meer brassbands. 
De slagwerkgroepen/tamboerkorpsen 
in Limburg tellen gemiddeld 27 leden.    
De drumbands en percussieensembles 
bij de CBOW/Hollandse Bond en in 
Brabant hebben gemiddeld 19 leden. 

Éen op de drie muzikanten 
op concours is nog geen 25

In stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is op 9 september de muzikale voorstelling Draaf Foekje Draaf in première gegaan. De musical ver-
telt het levensverhaal van de Friese atlete Foekje Dillema (1926). Op de drempel van haar internationale doorbraak op de sprintnummers werd ze na 
een dubieuze seksetest ten onrechte levenslang geschorst. Uitvoerenden zijn Brassband Soli Brass uit Leeuwarden, acht percussionisten en het koor 
Cantatrix. Er zijn nog voorstellinen in Sint Jacobiparochie en Amsterdam (24 en 25 september) en Drachten (23 oktober). foto Meindert de Koning
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De Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM) houdt op 24 september de eerste 
Nederlandse kampioenswedstrijd voor 
solisten en kleine ensembles van blazers. 
Voor de titelstrijd hebben muzikanten 
van vrijwel alle aangesloten bonden 
ingeschreven. Aan de start komen 22 
solisten en ensembles verdeeld over zes 
divisies. De kandidaten hebben zich eer-
der dit jaar tijdens solistenwedstrijden 
van hun bond voor het kampioenschap 
gekwalificeerd. Het NK Blazers wordt 
gehouden in sociaal-cultureel Centrum 
Den Durpsherd in Berwlicum. Aanvang 
13.00 uur. Op 29 oktober organiseert de 
VNM ook de eerste Nederlandse kam-
pioenswedstrijd voor solisten en kleine 
ensembles drumbandmuzikanten. Deze 
titelstrijd wordt eveneens gehouden 
in  Den Durpsherd in Berlicum. Solisten 
en ensembles uit het hele land hebben 
een uitnodiging ontvangen om aan het 
kampioenschap deel te nemen.

Solisten spelen 
om eerste VNM-
titels in Berlicum
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“De Rinkelbom” Heerenveen 
gra�s entree!
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Arjan Jongsma
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Repertoria door de wasstraat 12
De inrichting van een Repertoire Informatie Centrum (RIC) door de belangrijkste 
organisaties op het gebied van de amateurmuziek verloopt uiterst voortvarend. Voor 
volgend jaar ligt er al een spiksplinternieuw verplicht repertorium op de plank. Een 
kijkje in de keuken van het RIC. Pagina 4

‘Portfolio is geen papieren tijger’ 16
 

Harmonie Sint Michaël van Thorn documenteerde de totale stroom aan muzikale 
activiteiten van de afgelopen vijf jaar in een portfolio. Op basis van dit document 
oordeelde een speciale commissie dat het orkest het niveau van de Concertdivisie 
waardig is. Over de achtergrond van dit alternatieve beoordelingssysteem. Pagina 10

Liever met het ZON dan naar Cherso 25
Zo’n duizend jongeren beleefden de afgelopen jaren als lid van het ZomerOrkest 
Nederland (ZON) een onvergetelijke vakantie. Afgelopen zomer zette het gelegen-
heidsgezelschap voor de 25e keer op markten, pleinen, terrassen en winkelcentra in 
alle hoeken van Nederland zijn tent op. Pagina 16

‘Een xylofoon is geen trom’  25
Al dertig jaar beoordeelt de Belgische musicus André Willems wedstrijden van ama-
teurverenigingen in alle bezettingen. Vooral achter de jurytafel bij de slagwerkgroe-
pen is hij overal in Nederland een bekend gezicht. Ook voor de komende najaars-
wedstrijden doen weer diverse bonden een beroep op zijn expertise. Pagina 20

Met z’n allen de schoolbanken in 25
Workshops, cursussen, play ins en bandcoaching. Aan educatieve projecten geen 
gebrek. Wie zijn muzikale horizon wil verbreden, kan de komende maanden overal 
in het land zijn licht opsteken. Opleidingen te kust en te keur voor zowel muzikanten 
als dirigenten. Een overzicht. Pagina 24
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Concourskoorts

Zodra de bladeren aan de bomen begin-
nen te verschieten, steekt overal in het 
land de concourskoorts op. Een jaarlijks 
terugkerend virus dat zich hardnekkig 
verspreidt onder amateurmuzikanten 

in Nederland. Deze uitgave van Klankwijzer 
helpt u om alvast in de stemming te komen. We 
blikken vooruit op de najaarswedstrijden van de 
verschillende bonden. 

Bij de samenstelling van deze special viel op hoe 
verschillend er in iedere provincie naar de con-
coursen wordt toegewerkt. Die mengelmoes van 
culturen maakt de muzieksector juist zo mar-
kant. We spelen allemaal dezelfde noten, maar 
musiceren vaak met een heel andere beleving. 
Het is goed dat al die cultuurverschillen bin-
nen de Verenigde Nederlandse Muziekbonden 
(VNM) ruim baan krijgen en dat niet getracht 
wordt er een eenheidsworst van te smeden. 
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Laten we 
dat vooral zo houden.

Ook andere onderwerpen in deze uitgave 
hebben een link met het thema concours. Het 
Repertoire Informatie Centrum (RIC) heeft een 
vliegende start gemaakt. Voor volgend jaar ligt 
al een rigoureus vernieuwd klein repertorium 
op de plank. Klankwijzer keek in de keuken bij 
het kloppend hart van het RIC in Arnhem. 
In de Concertdivisie bestaat sinds kort een 
alternatieve vorm van beoordeling. Harmonie 
Sint Michaël van Thorn liet het portfolio-
systeem het levenslicht zien. Een gemakkelijke 
manier om onder de concoursverplichting uit 
te komen of toch een methode met een die-
pere betekenis? U leest het in deze uitgave van 
Klankwijzer.

Kijkt u net als vele honderden muziekliefheb-
bers ook regelmatig op onze website? Vereni-
gingen maken er gretig gebruik van. Iedere dag 
verschijnen er nieuwe berichten. Blijf vooral via 
redactie@klankwijzer.nl uw verenigingsnieuws 
insturen en zet www.klankwijzer.nl bij uw 
favorieten.

Frank Vergoossen
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Directeur Bert Aalders neemt 
ons in het smaakvol inge-
richte Muziekuitleen- en 
Informatiecentrum (MUI) 
in Arnhem mee naar een 

archiefruimte. Trots laat hij ons de 
buit zien die de afgelopen weken door 
de postbode is binnen gesjouwd. Mu-
ziekuitgevers hebben massaal gehoor 
gegeven aan de oproep om werken in 
te zenden voor opname in het groot 
repertorium. “We zijn overladen 
met partituren”, lacht Aalders. “Ook 
uitgeverijen die al jaren geen stuk-
ken meer hebben ingestuurd, hebben 
gereageerd. Zowel Nederlandse als 
buitenlandse uitgevers.”
Het onlangs opgerichte Repertoire 
Informatie Centrum (RIC) is slag-
vaardig uit de startblokken geschoten. 
Alle zeilen worden bijgezet om een 
nieuw verplicht repertorium samen te 
stellen. Orkesten die volgend jaar op 
concours gaan, kunnen inmiddels al 
kiezen uit een geheel vernieuwde lijst 
met verplichte werken. Vernieuwing 
van de repertoria is hard nodig, licht 
Aalders toe. “De afgelopen jaren heeft 
de vernieuwing van het repertorium 
vrijwel stilgestaan.”
Het RIC is een initiatief van de 
festivalorganisaties Wereld Muziek 
Concours (WMC), Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen 
(NBK) en Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen (ONFK) en het 
Muziekuitleen- en Informatiecentrum 
(MUI). Door een samenwerkings-

verband met de landelijke muziekor-
ganisaties Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekverenigingen 
(KNFM) en Verenigde Nederlandse 
Muziekbonden (VNM) en de instel-
ling Kunstbalie in Tilburg zijn alle 
belangrijke belangenbehartigers in de 
amateurmuzieksector bij het RIC be-
trokken. Aalders: “Al deze organisaties 
hebben een gemeenschappelijk doel. 
We willen allemaal de blaasmuziek 
promoten en hebben een gezamenlijk 
belang bij de ontwikkeling van het 
repertoire. Door onze krachten te 
bundelen kunnen we meer bereiken 
dan dat we ieder apart te werk gaan. 
Voor de verdeling van de beschikbare 
gelden is het van groot belang dat er 
wordt samengewerkt. Samen bij het 
ministerie of fondsen aankloppen, 
vergroot de kans op succes.”
De selectie van de ingestuurde mu-
ziekwerken is in volle gang. Aalders 
legt uit hoe die procedure verloopt. 
Voor alle binnengekomen stuk-
ken wordt een formulier aangelegd. 
Vervolgens vindt een voorselectie 
plaats. Deze voorselectie gebeurt door 
zogeheten poortwachters. 

Voor de sectie fanfare is dat Andries 
de Haan, voor de sectie harmo-
nie Joop Boerstoel, voor de sectie 
brassband Jacob Dijkstra en voor de 
podiumensembles slagwerk Ria Kor-
net. De poortwachters bekijken aan 
de hand van een lijst met criteria of de 
partituur voldoet aan de kaders voor 

eventuele opname in het repertorium. 
Stukken die de voorselectie overleven, 
worden voor het uiteindelijke besluit 
voorgelegd aan de selectiecommissie 
bestaande uit drie experts per sectie. 
Het MUI stelt als thuisbasis van de 
repertoireselectie inhoudelijke kennis, 
menskracht en verdere faciliteiten 
beschikbaar. “Belangrijk is dat wij als 
MUI een onafhankelijke positie inne-
men. We staan er voor in dat het hele 
proces transparant verloopt. Zo zal er 
bijvoorbeeld een terugkoppeling met 
de uitgever plaatsvinden. Daarmee 
hopen we ook weer het vertrouwen 
van de uitgeverijen terug te winnen. 
Het contact met de uitgevers was de 
laatste jaren niet zoals het moest zijn. 
Sommigen stuurden al jaren geen 
nieuwe werken meer in. We vinden 
het samen belangrijk dat dat hele 
proces nu goed wordt ingezet.” 

Dirigenten klagen er in toenemende 
mate over dat bij de samenstelling van 
het verplicht repertorium onvoldoen-
de rekening wordt gehouden met de 
beperkte bezettingsmogelijkheden van 
veel orkesten. Alleen al om te kun-
nen voldoen aan de in de partituur 
voorgeschreven bezetting, worden 
verenigingen vaak gedwongen om van 
buitenaf muzikanten aan te trekken. 
Volgens Aalders is naar die geluiden 
uit het veld goed geluisterd. “Bij het 
vaststellen van de criteria is rekening 
gehouden met de problemen in de 
praktijk. De mensen die bij dit proces 
betrokken zijn, weten drommels goed 
wat er te koop is.  We hebben daar 
heel duidelijke kaders voor aangege-
ven. Speelbaarheid van de stukken is 
bij de selectie een van de belangrijkste 
uitgangspunten. De compositie moet 
beschikken over een evenwichtige 

De inrichting van een Repertoire Informa-
tie Centrum (RIC) door de belangrijkste 
organisaties op het gebied van de ama-
teurmuziek verloopt uiterst voortvarend. 
Voor volgend jaar ligt er al een drastisch 
vernieuwd verplicht repertorium op de 
plank. En dat is nog maar het begin. Zo-
wel het klein als groot repertorium voor 
de concertwedstrijden van harmonieën, 
fanfares en brassbands gaat de komende 
jaren radicaal op de schop.

r e p o r t a g e

Repertoria door de wasstraat

Door Frank Vergoossen

A LG E M E E N

MUI-directeur Bert Aalders: “Bij het vaststellen van de criteria is rekening gehouden met de problemen in de        praktijk.” foto FV Media Producties 

‘We zijn overladen 
met partituren’
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moeilijkheidsgraad. Die evenwichtig-
heid geldt niet alleen op technisch ge-
bied tussen hout en koper, maar voor 
het aandeel van de diverse instrumen-
tengroepen in het geheel. Ook wordt 
er op toegezien dat de moeilijkheids-
graad van de soli in verhouding staat 

met het algemeen technisch beeld van 
de partituur. We willen voorkomen 
dat een orkest een werk kiest met veel 
solistische passages en door op die 
plekken goede solisten in te huren 
hoog kan scoren.”
Naast de vernieuwing van de be-
staande repertoria wordt ook gewerkt 

aan de invoering van een verplicht 
repertorium voor de Concertdivisie. 
Ook de opname van beeldbepalende 
werken uit het verleden wordt meege-
nomen. Een aantal van deze stukken 
uit het ijzeren repertoire zal speciaal 
hiervoor opnieuw worden geïnstru-
menteerd. 

Momenteel leggen de partners bin-
nen RIC de laatste hand aan een 
beschrijving van de inrichting van het 
centrum. Ook worden per discipline 
(harmonie, fanfares, brassband en 
slagwerk) nieuwe beoordelingscom-

missies benoemd.

‘Naar geluiden uit 
het veld is geluisterd’

MUI-directeur Bert Aalders: “Bij het vaststellen van de criteria is rekening gehouden met de problemen in de        praktijk.” foto FV Media Producties 

M I N I - I N T E R V I E W

door onze redactie 

Wat was de aanleiding voor de fusie?
“In het kader van 1NMO was het de bedoeling dat er per provincie een autonome bond zou 
komen. Dan zou er weer een Zuid- en een Noord-Hollandse bond zijn ontstaan. Helaas is dat 
niet door gegaan, maar vervolgens sloot de CBOW zich aan bij de VNM. Omdat de CBOW ook 
werkzaam is in Noord- en Zuid-Holland is bekeken of het niet beter is dat de bij de Hollandse 
Bond aangesloten verenigingen zich aansluiten bij de CBOW. Uiteraard is dit alles terdege 
besproken met de verenigingen. Zo is besloten de Hollandse Bond van Muziekverenigingen 
te ontbinden en de verenigingen collectief aan te sluiten bij de CBOW. Met zeventig leden 
was de Hollandse Bond ook erg klein. We kregen concoursen niet meer goed bezet.”

Liep het ledental van de Hollandse Bond dan terug?
“Nee, dat niet. Dat is sinds de samenvoeging van de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse 
Bond in 1999 ongeveer hetzelfde gebleven. Uit de voormalige Muziekbond voor Midden 
en Oost-Nederland hebben we er zelfs leden bij gekregen. Maar binnen de FKM en nu ook 
binnen de VNM waren we de kleinste bond.”

Hoe viel dit plan bij de leden?
“Het leverde twee discussiepunten op. We hadden graag gezien dat de CBOW de C van 
christelijke uit de naam zou halen. Een ander punt was het houden van concoursen op 
zondag. Aan de naamswijziging wilde de CBOW niet aan. Nou ja, daar hebben maar niet te 
veel problemen over gemaakt. Wat het tweede punt betreft is de CBOW ons wel tegemoet 
gekomen. Er worden percussie- en concertwedstrijden op zondag ingepland. Maar als daar 
geen animo voor is, houdt het natuurlijk op.”

Wat zijn de gevolgen voor de leden?
“Niet zo veel. Financieel verandert er voor de Hollandse verenigingen niets. De contributie 
blijft gelijk. Maar een grotere bond heeft natuurlijk wel voordelen. Door de aansluiting 
van de Hollandse Bond telt de CBOW nu tweehonderd leden. Daarmee kunnen ze aardig 
tegenwicht bieden aan de zuiderlingen.”

Wat gebeurt er met de zittende bestuursleden?
“De bestuursleden Peter Steur, Gerard Sneek en Herman Borg gaan mee naar de CBOW. 
Penningmeester Bart van der Ploeg en ik stoppen ermee. We waren beiden negentien jaar 
in functie. Dan mag dat ook wel. Bovendien mag ik als penningmeester en dagelijks be-
stuurslid van VNM toch geen bestuurlijke functie bij de CBOW innemen. Het huidige bestuur 
gaat wel de zaak formeel afhandelen.”

De leden van de Hollandse Bond van Muziekverenigingen zijn akkoord gegaan met het 
voorstel van het bestuur om te fuseren met de Christelijke Bond voor Muziekverenigingen in 
Oost en West Nederland (CBOW). Aftredend voorzitter Henk de Bruin geeft een toelichting.  

Aftredend voorzitter Henk de Bruin: “Met zeventig leden was de Hollandse bond te klein om con-
coursen goed gevuld te krijgen.” foto FV Media Producties

‘We kregen concoursen niet bezet’

• Op de nieuwe website van VNM zijn de 
verplichte repertoria 2012 per onder-
deel (harmonie, fanfare, brassband) te 
downloaden. Zie www.vnm-nederland.
nl/blaasmuziek/repertoria
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 www.pearl� ute.com

Pearl Piccolo presteert op hoog niveau!

De Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers kiezen 
voor de Pearl Piccolo.

De Pearl PFP-165E Piccolo  is uniek door zijn;
• Grenadite Corpus 
• Nieuwe Houten Kopstuk 
• Nieuwe Syntetische Omnipads 
• E-mechaniek
• Pinless Construction
• Bestendigheid in alle omstandigheden

De Pearl Piccolo is daardoor een volwaardige 
ondersteuning voor de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine.
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c o n c e r t  v a n  d e  m a a n d

Literatuur vormt door de 
eeuwen heen een dankbare 
inspiratiebron voor compo-
nisten. Het pas één jaar oude 
Orkest Orventus gaat tijdens de 

miniserie Verklankte Verhalen op 15 
en 16 oktober uitvoerig in op zowel 
het literaire verhaal als de muzikale 
verbeelding. Bestuurslid Martijn van 
de Klok legt uit dat daarbij alle facet-
ten aan bod komen: de verhaallijn 
zelf, de geschiedenis van het verhaal 
en de auteur, de muzikale interpretatie 
van het verhaal door de componist, 
de geschiedenis van de compositie en 
de componist. “Met dit alles tezamen 
hopen we het publiek te laten genieten 
van mooie muziek maar tegelijkertijd 
iets mee te geven van de interessante 
overwegingen van auteurs en compo-
nisten”, zegt Van de Klok. “We willen 
dit bereiken door deze achtergrond-
informatie op te nemen in de presen-
tatie van beide concerten, publicaties 
vooraf op diverse digitale media en in 
een programmaboekje.”
Richard Strauss zette in 1885 het 
gedicht Allerseelen (Allerzielen) van 
de Duitser Hermann von Gilm op 
muziek. Het toneelstuk MacBeth 
van William Shakespeare inspireerde 
de jonge Engelse componist Peter 
Meechan (1980) tot een oorspronke-

lijk voor brassband geschreven com-
positie. Alfred Reed schreef op basis 
van de tragedie Othello van William 
Shakespeare een symfonisch portret. 
Het literair-filosofisch en humoris-
tisch verhaal Candide, ou l’optimisme 
van Voltaire uit 1759 was de bron 
van de musical Candide van Leonard 
Bernstein. En het epische verhaal van 
de Romeinse slavenleider Spartacus 
zette Aram Khachaturian aan tot een 
ballet waaruit drie orkestsuites volg-
den. Het is een greep uit de stukken 
die tijdens de concertserie Verklankte 
Verhalen van Orkest Orventus voorbij 
komen. 
Orventus zag een jaar geleden op 
initiatief van dirigent Jacco Nefs 
(voormalig klarinettist van de Mari-
nierskapel) het levenslicht. Nefs liep al 
langer met het idee rond om met een 
klein bezet harmonieorkest bijzon-
dere stukken uit het originele reper-
toire voor het voetlicht te halen. Als 
voorbeelden dienden het Tokyo Wind 
Orchestra en het Eastman Wind 
Ensemble. Door de enkele bezetting 
(uitgezonderd de klarinetten) kan er 
flexibeler gewerkt worden en is de 
klank transparanter. Orventus hoopt 
daarmee een buitenbeentje te zijn in 
de blaasmuziekcultuur in Nederland. 
Van de Klok: “Zo’n kleine bezetting 
zorgt voor een verhoogde kwetsbaar-
heid. Daarom hebben we van begin af 
aan gestuurd op de kwaliteit van het 
orkest. De musici die we benaderen 
zijn topamateurs en afgestudeerden 
en/of beroepsmusici, waarbij we zeer 

zorgvuldig kijken naar gelijkgestemd-
heid in ambities en betrokkenheid.”
Orkest Orventus richt zijn pijlen zo-
veel mogelijk op origineel repertoire. 
Van de Klok: “In dit segment zijn 
schitterende composities te vinden. 
Er ligt een schat aan serieus mate-
riaal dat je niet of nauwelijks hoort. 
Amateurverenigingen pakken het niet 
op omdat de kwaliteit van de muzi-
kanten niet toereikend is of omdat dit 
repertoire niet aansluit bij de wensen 
van de programmacommissies van de 
amateurorkesten. Orkest Orventus wil 
dit gat vullen.”
Of er daadwerkelijk een markt is voor 
dit repertoire in deze orkestbezetting 
is niet wetenschappelijk onderzocht. 
“We hebben er wel veelvuldig over 
gesproken in onze kringen van muzi-
kanten. Het feit dat we al heel snel een 
orkest bij elkaar kregen en eigenlijk 
geen verloop hebben geeft aan dat 
muzikanten zich aangetrokken voelen 
tot ons concept.”
Orventus bestaat voor veertig procent 
uit muzikanten die een beroepsoplei-
ding hebben gevolgd of nog volgen. 
Ook leden of oud-leden van de Dou-
ane Harmonie, Het Brabants Orkest, 
de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine, het Trompetterkorps der 
Koninklijke Marechaussee en het 
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 
Bereden Wapens spelen mee. “Muzi-
kanten worden door ons benaderd. 
We zijn nadrukkelijk geen projector-
kest en beschikken dus over een vaste 
bezetting. Onze leden willen bij ons 

orkest niet de verplichtingen van een 
traditionele muziekvereniging. Orkest 
Orventus biedt deze muzikanten de 
mogelijkheid om tweemaal per jaar 
twee kwalitatief goede concerten te 
geven, met een korte effectieve voor-
bereiding. Daarnaast proberen we ons 
op het gebied van de programmering 
te onderscheiden door bijzonder wer-
ken te selecteren.”

Orventus wil gat vullen  
In de serie Concert van de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties 
met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie een vooruitblik op de con-
certserie Verklankte Verhalen waarin het Orkest Orventus de kunstvormen literatuur en muziek samenbrengt. 

Orkest Orventus laat in de concertserie Verklankte Verhalen de kunstvormen literatuur en muziek samensmelten. foto Coen van Walbeek

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

• Verklankte Verhalen door Orkest Orventus: 
15 oktober, Cultureel centrum De Boodschap, 
Rijen, 20.00 uur; 16 oktober, Theater Tillian-
der, Oisterwijk, 14.00 uur. Kaarten via www.
orventus.nl, de websites van de theaters en 
aan de zaalkassa.

Door onze redactie
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Soli Brass zoekt dirigent
Soli Brass uit Leeuwarden is een dynamische brassband, met voornamelijk jonge 
musici, die uitkomt in de kampioensdivisie. 
In een ontspannen sfeer proberen wij, gevoed door ambitie en enthousiasme, 
het maximaal haalbare uit onszelf te halen. 
Vernieuwende projecten, concerten, concoursen en andere activiteiten staan 
jaarlijks op de agenda.

Soli Brass zoekt een dirigent die:
•	 open	staat	voor	zeer	uiteenlopende	muzikale	projecten	(het	artistiek	mee	
 denken en uitvoeren is onderdeel van de functie) 
•	 staat	voor	een	heldere	visie,	uitstraling	heeft,	ambitieus	en	inspirerend	is	
•	 over	eigenschappen	en/of	vaardigheden	beschikt	om	band	en	muzikanten		
 naar een hoger plan te brengen 
•	 kan	samenwerken	en	flexibel	is
•	 beschikt	over	relevante	repertoirekennis	
•	 in	staat	is	muzikanten	te	coachen	
•	 communicatief	en	sociaal	vaardig	is
•	 in	het	bezit	is	van	een	HaFaBra	directiediploma	of	vergelijkbare	kwalifica	
 ties om onze band te leiden

Is	bovenstaand	profiel	op	jou	van	toepassing?	Stuur	of	mail	dan	je	motivatie	met	
CV voor 30 september a.s. naar:

Secretariaat Soli Brass
T.a.v.	dhr.	H.	Folkertsma
Ljipstrjitte 20
9051 AS Stiens
secretariaat@solibrass.nl

Wanneer alle inzendingen binnen zijn zullen wij mogelijkerwijs een keuze maken a.d.h.v. 
een proefdirectie
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v o o r b e s c h o u w i n g

Voorzitter Chris Timmer heeft 
het deelnemersveld eens 
onder de loep genomen. De 
concertwedstrijd in IJssels-
tein levert puur getalsmatig 

een mooi bezet programma op. Vol-
geboekt zelfs. Vanwege de deelname 
van een behoorlijk aantal tweede en 
eerste divisieorkesten konden maar elf 
verenigingen worden toegelaten. De 
rest is doorverwezen naar het CBOW/
CBMGD-concours in Hoogezand-
Sappemeer en KNFM-wedstrijden. 
Maar bij nadere bestudering blijkt 
dat er maar vijf CBOW-verenigingen 
het podium van het Fulcotheater 
betreden. “Dat kan veel beter”, stelt 
Timmer. “Eigenlijk zou je als huidige 
CBOW met de voormalige Hollandse 
Bond samen zeker twee goed ge-
vulde concoursdagen moeten kunnen 
organiseren.” Timmer kan niet anders 
concluderen dan dat de concours-
deelname een teruglopende tendens 
vertoont. “Gevoelsmatig zijn de 

belangrijkste redenen daarvoor onder 
andere de beperkte muziekkeuze in 
het klein repertorium, de moeilijk-
heidsgraad van de muziekwerken, de 
wijze van beoordelen en natuurlijk 
het feit dat leden meer hebben dan 
alleen muziek. Er moeten keuzes 
gemaakt worden. Mogelijk speelt ook 
het kostenaspect door extra repetities 
en reiskosten een rol. Zoals het er nu 
voorstaat ben ik niet echt positief over 
het concoursbezoek. Ik heb een vaag 
vermoeden dat hooguit twintig pro-
cent van alle aangesloten verenigingen 
aan de vijfjaarlijkse concoursverplich-
ting voldoet.”
Meer tevreden is Timmer over de be-
zetting van de mars- en concertwed-
strijd in Hoogwoud. Veertien mar-
cherende-concerterende optredens en 

één podiumoptreden. Het concours 
werd vastgesteld en voorbereid onder 
auspiciën van de Hollandse Bond. De 
praktische uitvoering is al jaren in 
vertrouwde handen van drumband 
De Woudklappers uit Hoogwoud. 
De CBOW heeft de wedstrijd over-
genomen en voor 2012 alvast op de 
kalender gezet.

Tijdens de concertwedstrijd in IJs-
selstein neemt de stedelijke harmonie 
Caecilia uit Gouda voor het eerst 
sinds tien jaar weer deel aan een wed-
strijd. Het orkest hoopt de beloning 
te krijgen voor het harde werken in 
de laatste jaren. Ook harmonie De 
Spaarnebazuin uit Haarlem heeft alle 
registers opengetrokken om in IJssel-
stein goed voor de dag te komen. Het 
orkest heeft zich in de voorbereiding 
via een speciaal coachingstraject laten 
bijstaan door professionele musici. 
Fanfare AMDG uit Beilen promoveer-
de in 2007 naar de eerste divisie maar 
maakt van dat recht geen gebruik om 
de vele jeugdleden te laten instromen. 
De christelijke muziekvereniging 
Excelsior Bunschoten is daardoor de 

enige kandidaat in de eerste divisie. 
De gecombineerde mars/podiumwed-
strijd in Hoogwoud brengt korpsen in 
verschillende bezettingen en samen-
stellingen aan de start. Er is een festi-
valgedeelte en een wedstrijdgedeelte. 
Het zwaartepunt ligt in de middag-
uren. Dan komen korpsen uit Almere, 
Wognum, Zaandijk, Lutjebroek en 
Numansdorp achtereenvolgens uit in 
de eerste divisie.

CBOW: het kan altijd beter

De Christelijke Bond voor Muziekverenigingen in Oost en West Nederland (CBOW) kan vanaf dit jaar een nieu-
we wedstrijd op de kalender zetten. Door de samenvoeging met de Hollandse Bond van Muziekverenigingen 
valt de jaarlijkse mars- en podiumwedstrijd voor drumbands in Hoogwoud voortaan onder de vlag van de 
CBOW. Bovendien presenteert de bond op 26 november in IJsselstein een volgeboekte concertwedstrijd. Toch 
is CBOW-voorzitter Chris Timmer niet helemaal tevreden.

Scoutingband Helders Jachthoornkorps uit Den Helder is een van de veertien deelnemers aan de marswedstrijd in Hoogwoud.

Door onze redactie
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Datum: zondag 2 oktober.
Locatie: sporthal De Weijver Hoogwoud.
Aanvang: 11.30 uur.
Jury: Maarten Rongen, Rob Balfoort, Theo 
van Kruistum.   
Deelnemers: De Woudklappers Hoogwoud; 
Domuko Dokkum; Da Capo Alkmaar; 
Showband Hoorn; Sint Caecilia Lutjebroek; 
Helders Jachthoornkorps Den Helder; 
Ons Genoegen Wognum; EDG Ermelo; 
Wilhelmina Numansdorp; De Adelaar 
Weesp; Sint Cecilia Voorhout; Showgroep 
Edam Volendam; Sint Caecilia Geesteren; 
Almere; De Saen Zaandijk. 

M A R S C O N C O U R S  C B O W

Datum: zaterdag 26 november.
Locatie: Fulcotheater IJsselstein.
Aanvang: 10.00 uur.
Jury: Gert Buitenhuis, Jacob de Haan, 
Kees Schoonebeek en Fried Dobbelstein 
(stagiaire).

Deelnemers: Caecilia Gouda; Euterpe 
Maasland; Concordia Oldebroek; Wilhel-
mina Volendam; Juliana Doornspijk; Kunst 
na Arbeid Hierden; De Spaarnebazuin 
Haarlem; Kunst na Arbeid Uithoorn; 
Oefening Baart Kunst Driebruggen; AMDG 
Beilen; Excelsior Bunschoten. 

C O N C E R T W E D S T R I J D  C B O W
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Nee, er is binnen de muziek-
wereld niet overal even 
enthousiast gereageerd. 
Maar dat hadden ze bij Har-
monie Sint Michaël ook niet 

verwacht. Toch zien de grondleggers 
van het portfoliomodel dat ze met 
hun ideeën langzaam terrein winnen. 
Fronsende wenkbrauwen trekken bij 
zodra ze de kans krijgen om de ach-
terliggende gedachte van het systeem 
uit de doeken te doen. “We maken 
mee dat meningen en vooroordelen 
ter plekke worden bijgesteld”, beweert 
voorzitter Maurice Wulms. 
Harmonie Sint Michaël uit Thorn 
heeft aan zijn toch al imposante 
geschiedenis een nieuwe mijlpaal 
toegevoegd. Het is het eerste blaas-
orkest dat niet op basis van een 
enkele podiumuitvoering tijdens een 
muziekwedstrijd is beoordeeld, maar 
aan de hand van de totale stroom aan 
muzikale activiteiten in de afgelopen 
vijf jaar. Die activiteiten zijn gedo-
cumenteerd en onderbouwd via een 
portfolio. Een beoordelingscommis-
sie, bestaande uit musici en deskun-
digen op het gebied van management 
en organisatie, heeft op basis van 
een zorgvuldige omschrijving van 
programma’s van concerten en audio- 
en video-opnamen de muzikale en 
artistieke verrichtingen gewaardeerd. 
Ook elementen zoals concertlocaties, 
media-aandacht, samenwerking met 
professionals en het verstrekken van 
compositieopdrachten wogen mee. De 
commissie heeft het totale pakket aan 
muzikale activiteiten positief beoor-
deeld. Daarmee heeft Sint Michaël 
aangetoond het niveau van de Con-
certdivisie waardig te zijn. Ondanks 

dat het orkest daardoor de komende 
jaren is vrijgesteld van concoursdeel-
name is de Thorner harmonie zondag 
2 oktober van de partij tijdens de 
Open Nederlandse Kampioenschap-
pen in de Concertdivisie op het mini-
WMC in Kerkrade.  
Twaalf jaar heeft de ontwikkeling van 
het portfoliosysteem geduurd. Een 
handjevol orkesten uit de Concertdi-
visie stak destijds de koppen bij elkaar 
om van gedachte te wisselen over een 
alternatief beoordelingssysteem. Sint 
Michaël was het eerste orkest dat via 
een pilot een portfolio indiende. Vol-
gens de initiatiefnemers is er geduren-
de de rit  een verkeerd beeld ontstaan 
over de vernieuwende methodiek. 
Het portfolio is vaak afgeschilderd als 
een gemakkelijke manier om onder 
de concoursverplichting uit te komen. 
Als het achteraf overschrijven van de 
agenda. “Het wordt veel mensen nu 
pas duidelijk wat de werkelijke bedoe-
ling van het portfoliosysteem is”, zegt 
Frank Crasborn, bestuurslid muzikale 
zaken. Crasborn legt uit dat puur 
muzikale en artistieke uitgangspunten 
de grondslag vormen van het systeem. 
“Het is nooit onze intentie geweest om 
het concours af te schaffen. Het idee 
is geboren uit de drijfveer om muziek 
te maken. Om door organiseren en 
initiëren van projecten de symfoni-
sche blaasmuziek op de kaart te zetten 
en verder te ontwikkelen. Dat is een 
proces waar wij continue bezig zijn. 
Aan de hand van het portfolio kunnen 
we laten zien wat we doen, waar we 
voor staan en wat we willen”. 
Crasborn vervolgt: “We vinden het 
belangrijk om niet alleen voor een 
incidenteel concours, maar voortdu-
rend muzikale doelen te stellen en 
voor de realisatie daarvan dan ook 
officiële erkenning en waardering te 
krijgen. Iedereen die ons portfolio 
leest, zal ontdekken dat het niet een 
bureaucratische oplossing is om onder 

de concoursverplichting uit te komen. 
Het is absoluut geen papieren tijger. 
Als je als vereniging muzikaal niets 
onderneemt, kun je geen overtuigend 

portfolio samenstellen. Het portfolio 
is een kijkje in onze muzikale keuken. 
Bestuurders, muzikanten en liefheb-
bers van symfonische blaasmuziek 
krijgen daarmee voor het eerst een 
concreet beeld van wat een orkest-
portfolio inhoudt. Het document 
ontkracht het vooroordeel dat gebruik 
maken van het portfoliosysteem 
gemakkelijker zou zijn dan deelname 

aan een muziekwedstrijd. Het laat 
zien dat het eerder andersom is.“
Voorzitter Maurice Wulms: “Een con-
cours is al honderd jaar een middel 
om de kwaliteit te stimuleren en je als 
orkest te meten. Maar voor ons gevoel 
is het in de loop van de tijd meer een 
doel dan een middel geworden. We 
vinden namelijk dat er meer interes-
sante doelen zijn. Je ziet nu orkesten 
die één keer in de vijf jaar alles bij 
elkaar halen om op concours goed te 
presteren en vervolgens terugscha-
kelen. Wij hebben echter de ambities 
om ook in de tussenliggende jaren te 
blijven musiceren op niveau. En dan 
is het fijn als je daar van een commis-
sie een certificering of een erkenning 
voor kunt krijgen”. Vrijstelling of 
uitstel van de concoursverplichting is 
volgens de beide bestuurders slechts 
een bijkomend aspect. Het kan in 
voorkomende gevallen van pas ko-

Harmonie Sint Michaël van Thorn werkte samen 
met de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen jarenlang aan de verdere ontwikkeling van 
het reeds in 2006 ingevoerde portfoliosysteem. 
Een speciale commissie beloonde de muzikale 
activiteiten van de afgelopen vijf jaar met een 
vrijstelling van concoursdeelname. Maar vrij-
stelling of niet, het orkest neemt gewoon deel 
aan het mini-WMC. 

a c h t e r g r o n d

‘Portfolio is geen papi eren tijger’

Harmonie Sint Michaël van Thorn repeteert onder leiding van Ivan Meylemans voor de deelname aan de Open      Nederlandse Kampioenschappen in de Concertdivisie. foto FV Media Producties

Door Frank Vergoossen

‘We stellen 
voortdurend 
muzikale doelen’

B L A A S M U Z I E K
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men. Maar het is niet de belangrijkste 
reden geweest voor de ontwikkeling 
van het systeem. “Bij het streven om 
constant op hoog niveau te musiceren 
en interessante projecten aan te gaan, 
kan het voorkomen dat een concours 
juist in een periode valt waarin dat 
niet goed uitkomt. Het zou jammer 
zijn als je dan toch gedwongen wordt 
om op concours te gaan.” Wulms wijst 
er verder op dat het initiatief ook vol-
ledig past in het beeld van deze tijd, 
waarin orkesten door het teruglopen 
van overheidssteun hun broek meer 
en meer zelf moeten zien op te hou-
den. “Als culturele vereniging zul je 
steeds meer ondernemerschap moeten 
tonen. Een kwaliteitswaarmerk kan 
je helpen bij je acquisitie. Daar kun je 
mee aankomen bij mensen en orga-
nisaties met wie je wilt samenwerken. 
Of bij muzikanten die bij ons willen 
komen spelen. Thorn heeft weliswaar 

een goede naam en een grote aantrek-
kingskracht. Toch kunnen we het ons 
niet permitteren om op onze lauweren 
te zitten. We moeten voortdurend 
de kwaliteit bewaken. Dat betekent 
dat concert- en projectaanvragen en 
ook gemotiveerde muzikanten altijd 
welkom zijn.”
Het portfoliosysteem is per 1 janu-
ari 2006 door de toenmalige FKM 
officieel ingevoerd. Het door Sint Mi-
chaël ingezette pilottraject was vooral 
bedoeld om een aantal uitvoeringsa-
specten in de praktijk te brengen. De 
Thorner harmonie heeft inmiddels 
een presentatie gehouden voor de 
inhoudelijke commissie Blaasmuziek 
van de VNM. Die zal gaan bekijken 
of het systeem ook toepasbaar is voor 
andere divisies.

‘Portfolio is geen papi eren tijger’

Harmonie Sint Michaël van Thorn repeteert onder leiding van Ivan Meylemans voor de deelname aan de Open      Nederlandse Kampioenschappen in de Concertdivisie. foto FV Media Producties

• Het volledige portfolio van harmonie Sint 
Michaël: www.harmoniethorn.nl. 

De beide Nederlandse kandidaten 
tijdens de Open Nederlandse Kampi-
oenschappen in de Concertdivisie op 
2 oktober in de Rodahal in Kerkrade 
presenteren een programma dat 
volledig is opgebouwd uit originele 
blaasmuziek. 
Fanfare Eensgezindheid uit Maas-
bracht-Beek heeft traditiegetrouw 
weer opdrachten verstrekt voor enkele 
bijzondere composities die in Kerk-
rade in première gaan. Vincent Cox 
schreef speciaal voor het WMC-optre-
den een compositie voor fanfareorkest 
met uitgebreid slagwerkensemble. In 
An Endless Dream laat de componist 
de toehoorder zelf beslissen of hij de 
droom als werkelijkheid ervaart of de 
werkelijkheid als droom. Van de hand 
van Jean Lambrechts komt Concerto 
pour Lulu voor saxofoon en orkest 
met Koen Maas als solist. Lambrechts 
schreef dit werk in opdracht van de 
vrienden fanfare Eensgezindheid in 
de traditie van de Franse klassieke 
saxofoon. Naast het verplichte werk 
Fantasia per la vita e la mort van 
Bert Appermont klinkt de Armenian 
Rhapsody Nr. 2 opus 32 van Alexan-
der Comitas (Ed de Boer). Het stuk 
is in 1997 gecomponeerd in opdracht 
van muziekvereniging Sint Caecilia 

uit Horst-America en geschreven voor 
fanfareorkest met klarinetten. 
Harmonie Sint Michaël van Thorn 
mocht in het begin van de jaren ze-
ventig met speciale toestemming van 
de componist als eerste amateurorkest 
Rites van Jean Absil op het repertoire 
zetten. Veertig jaar later ligt het oor-
spronkelijk voor de Belgische Gidsen 
geschreven driedelige werk opnieuw 
op de lessenaars als verplicht werk in 
de sectie harmonie. Het programma 
vermeldt verder El conquistador van 
Maurice Hamers met baritonzanger 
Falco Hönisch in de rol van de verove-
raar. In the memory of Clearwater, 
waarin de hedendaagse Estlandse 
componiste Erkki-Sven Tüür aandacht 
vraagt voor de negatieve gevolgen van 
de vervuiling van het water, beleeft in 
Kerkrade zijn Nederlandse première. 
Thorn brengt verder de tweedelige 
Symphonie Brillante van Ida Got-
kovsky.

De Dutch Open beginnen op zater-
dag 1 oktober met de wedstrijd voor 
de brassbands. Hiervoor hebben zes 
orkesten uit Zwitserland, België en 
Groot Brittanië ingeschreven. De 
titelstrijd maakt deel uit van het pro-
gramma rond het zestigjarig bestaan 
van het WMC. Van donderdag 22 sep-
tember tot en met zondag 2 oktober 
zijn er tal van jubileumfestiviteiten. 

Originele 
blaasmuziek 
op Dutch Open

Door onze redactie
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Dutch Open Championships Concert Division.
Locatie: Rodahal, Kerkrade.
Jury op beide dagen: Gert Buitenhuis, Jan van den Eijnden, Blaise Héritier, Rob Goorhuis, 
Edward Gregson en Pierre Kuijpers.

Datum: zaterdag 1 oktober, sectie brassband.
Aanvang: 12.00 uur start eerste deel; 17.00 uur start tweede deel.  
Volgorde van optreden door loting. 
Deelnemers: Brass Band Treize Étoiles (Zwitserland); Brass Band Willebroek (België); Brass 
Band Buizingen (België); Festival Brass Band (België); Brass Band Heist (België); Desford Col-
liery Band (Groot Brittanië).
Verplicht werk: Music for Battle Creek - Philip Sparke.

Datum: zondag 2 oktober, secties fanfare en harmonie.
13.30 uur: Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. 
15.00 uur: Symphonisches Blasorchester Ried im Innkreis (Oostenrijk). 
18.00 uur: Banda Sinfonica Portugesa (Portugal).
19:30 uur: Harmonieorkest Sint Michaël Thorn. (NL) 
Verplicht werk sectie harmonie: Rites - Jean Absil.
Verplicht werk sectie fanfare: Fantasia per la vita e la morte - Bert Appermont.

P R O G R A M M A  D U T C H  O P E N  C O N C E R T D I V I S I E

• Zie voor het volledige WMC60-program-
ma: www.wmc.nl 
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Wie is Jacob de Haan?
“Een man wiens passie muziek een groot deel van 
zijn leven bepaalt. Getrouwd. Vader van een doch-
ter van 20 en een zoon van 18. Wonende in de stad 
Utrecht, maar om nieuwe inspiratie op te doen re-
gelmatig te vinden in Veerste Veldhuis bij Sellingen 
in Groningen.”

Hobby’s buiten de muziek?
“Ik lees graag romans. Gerard Reve, Hugo Claus, 
Arnon Grunberg, W.F. Hermans en L. Couperus 
en buitenlandse schrijvers zoals F. Dostojevski, F. 
Céline, M. Houellebecq en Ph. Roth. Kijk graag 
voetbal en bezoek met mijn zoon regelmatig thuis-
wedstrijden van Feyenoord.”

Hoe bent u in de muziekwereld terecht gekomen?
“Muziek is mij met de spreekwoordelijke paplepel 
ingegoten. Mijn vader was amateurtrombonist en 
muziekinstrumentenmaker bij de firma Van der 
Glas. Mijn oudste broer Jan was met zijn muziek-
studie aan de Muziek Pedagogische Aacademie in 
Leeuwarden en zijn activiteiten als componist en di-
rigent mijn voorbeeld en mentor. Ook als directeur 
van De Haske was hij een inspirator.”

Hoe bent u tot componeren gekomen?
“Al vanaf mijn eerste pianolessen had ik tot groot 
ongenoegen van mijn pianoleraar de neiging om te 
improviseren. Hij wilde me liever bij de les houden. 
Vanaf mijn veertiende schreef ik echt composities. 
Mijn eerste uitgegeven compositie was East-Anglia, 
uitgegeven bij Chandos in Londen. Sindsdien zijn al 
mijn composities bij De Haske verschenen.”

Wat betekent componeren voor u?
“Componeren geeft me de mogelijkheid om mijn 
gevoelens en fantasieën in muziek uit te drukken 
en een muzikale boodschap te delen met een breed, 
internationaal scala aan muzikanten en publiek. 
Maar het betekent vaak ook ergernis en stress 
omdat je niet altijd direct de ‘goede’ noten vindt. 
Verder voorziet componeren op een prettige manier 
in mijn levensonderhoud.”

Voor welke bezettingen schrijft u?
“Meestal voor harmonie, fanfare en brassband, maar 

ook voor koor of solostem - vaak in combinatie met 
hafabra - en verder theaterproducties en musicals. 
Ook veel didactisch materiaal voor diverse instru-
menten en instrumentgroepen.” 

Hoeveel composities staan er inmiddels op uw naam?
“Ongeveer 150.”
 
Bent u fulltime componist?
“Ja, ik ben in principe fulltime componist. Op mijn 
29e stopte ik als leraar muziek om mij geheel te 
wijden aan het componeren.”

Hoeveel composities schrijft u gemiddeld per jaar?
“Dat is afhankelijk van het aantal en de aard van 
de opdrachten. Afgelopen jaar heb ik een musical 
gecomponeerd. Dat vergt veel tijd en gaat ten koste 
van het aannemen van andere opdrachten. Voor 
blaasorkesten schrijf ik gemiddeld drie concert-
werken per jaar en daarnaast ongeveer zes kleinere 
composities.”

Waar is uw muziek aan te herkennen?
“Ongeacht het niveau is er altijd een blauwdruk 
van muzikale elementen waaraan mijn muziek te 
herkennen is. Het is een persoonlijke omgang met 
thematiek, harmonieën en structuur, die samen 
leiden tot een gemene deler die herkenbaar is voor 
mijn stijl.”
 
Hoe zou u uw stijl willen omschrijven?
“Meestal klinkend vanuit een romantisch 
klankideaal met vaak lyrische melodieën 
gecombineerd met interessante akkoordlijnen. 
Veel mensen vergelijken  mijn muziek met filmmu-
ziek: beeldend en gebruikmakend van veel effect 
en expressiviteit.” 

U bent in de verplichte repertoria van alle secties met meerdere 
werken vertegenwoordigd. Heeft u een ‘neusje’ om concours-
werken te schrijven?
“Nee, dat kun je niet stellen. Wel laat ik zoveel mo-
gelijk de moeilijkheidsgraad van de verschillende 
instrumenten corresponderen met het vereiste 
divisieniveau.” 

Waar moet een goed concourswerk aan voldoen?
“Het moet technisch gezien maar ook qua zeggings-
kracht een uitdaging betekenen. Van alle instru-
mentengroepen en sommige solisten mag het een 
en ander gevraagd worden om zich te onderschei-
den. Er moet ook een zekere aantrekkingskracht 
vanuit gaan, zowel voor dirigent, muzikanten als 
publiek.” 

Wat beschouwt u als uw beste werk?
“The Book of Urizen, een werk voor sopraan, 
spreekstem, harmonieorkest en audiofragmenten 
op teksten van de Engelse dichter William Blake. 
Later heb ik er een extra derde deel aan toegevoegd 
inclusief koor. Het is mijn meest avontuurlijke werk, 
een uitdaging voor de uitvoerenden en zeer aan-
trekkelijk voor het publiek. Oregon is mijn meest 
gespeelde werk ooit. Ook Missa Katharina, een mis 
voor sopraan, koor en blaasorkest, wordt in diverse 
landen veel uitgevoerd.” 

Wie zijn uw favoriete componisten?
“Mijn drie klassieke helden zijn Bach, Mozart en 
Wagner. Verder ook  operacomponisten zoals R. 
Strauß, Puccini, Verdi etc. En dan natuurlijk  film-
muziekcomponisten. Vooral Ennio Morricone.” 

Hebben ze invloed op uw eigen werk?
“Ja, alle namen hebben op een of andere manier 
mijn werk beïnvloed. Ik laat mij vooral graag door 
opera beïnvloeden. De dramatische emotie die 
opera’s oproepen, inspireren mij enorm.”
 
Gebeurt dat bewust of onbewust?
“Componeren is eigenlijk nooit een pure vorm van 
productie maar altijd deels een vorm van reproduc-
tie. Een compositie is toch vaak een smeltkroes van 
invloeden die je als componist in je opneemt. Soms 
bewust, soms onbewust. Ik werk als componist in 
ieder geval altijd zeer intuïtief.”

Wat zou u nog eens graag willen componeren?
“Na het voorafgaande zal je dat niet verbazen: een 
opera.” 

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 
achtste aflevering Jacob de Haan, 
met diverse werken vertegenwoor-
digd in de verplichte repertoria van 
de drie blaasmuzieksecties. 

‘Concourswerk moet uitdagen’
d e  c o m p o n i s t

Jacob de Haan

Door onze redactie

Jacob de Haan

Geboortedatum: 28 maart 1959.
Geboorteplaats: Heerenveen.
Woonplaats: Utrecht.

Instrumenten: Orgel, piano, trompet, flugelhorn, cornet.

Opleidingen: Hoofdvakken Orgel en Schoolmuziek aan de 

Muziek Pedagogische Academie (MPA) in Leeuwarden.

Overige functies: Gastdirigent, workshopleider en jurylid in 
binnen- en buitenland.

B L A A S M U Z I E K
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v o o r b e s c h o u w i n g

Ieder jaar op concours. Bij de 
brassbands is het in hun cul-
tuur ingebakken. Maar fanfares 
en harmonieën slaan doorgaans 
graag een jaartje over. Muziek-

verenging Eendracht Maakt Macht 
(EMM) uit Oudega (W) vormt daarop 
een uitzondering. Het orkest draait 
er zijn hand niet voor om om ieder 
jaar de concoursarena te betreden. 
De kruitdampen van de ene wed-
strijd zijn nog niet opgetrokken of de 
stukken voor het volgende concours 
liggen alweer op de lessenaars. Ook 
tijdens het concours op 5 november in 
Drachten is EMM weer van de partij. 
In totaal komen er zeventien orkesten 
tijdens de najaarswedstrijd van de 
CBMF in actie. “We hadden er twee 
of drie meer kunnen hebben”, zegt 
voorzitter Durk Dam tevreden. “Toch 
is de dag behoorlijk bezet, temeer ook 
daar Omrop Fryslan de hele dag van 
alle verenigingen opnames maakt om 
later uit te zenden.” Dam constateert 
dat het concoursgedrag van de Friese 
verenigingen aan veranderingen 
onderhevig is. “Er is een tendens 
waarneembaar dat er in het voorjaar 
meer verenigingen op concours gaan. 
Vandaar ook dat we in maart twee 
dagen gepland hebben.”
EMM Oudega is op het Friese 
bondsconcours de enige kandidaat 
in de eerste divisie. Sinds 1999 is de 
vereniging zonder onderbreking ieder 
jaar wel ergens in het land op een con-

courspodium verschenen. Is het niet 
één van de jaarlijkse Friese wedstrij-
den, dan is het wel het Wereld Muziek 
Concours (WMC) in Kerkrade waar 
het orkest eveneens kind aan huis is. 
En niet zonder succes. Overal werden 
eerste prijzen, gouden medailles en 
overwinningstrofeeën in de wacht 
gesleept. De afgelopen jaren jaar won 
EMM twee keer de Open Nederlandse 
(Friese) Fanfare Kampioenschappen. 
Wat drijft de 54 muzikanten toch 
om telkens weer het strijdtoneel op 
te zoeken? Zijn het prijzenjagers in 
Oudega? “Nee”, zegt voorzitter Hans 
Buren. “We zijn idealisten. EMM ziet 
elk concours en kampioenschap als 
een tussenstation op weg naar een 
hoger niveau. We hebben een heel 
jonge ploeg. Die heeft podiumerva-
ring nodig. Daar worden muzikanten 
beter van.” Buren wijst erop dat EMM 
grote aantrekkingskracht heeft op 
muzikanten uit de omgeving. “Omdat 
we op een goed niveau spelen en een 
interessant programma afwerken, 
zoeken ze bij ons de uitdaging. Die 
cultuur zit er al sinds de jaren zeventig 
ingebakken.” Toch heeft EMM naast 
de drukke concoursagenda ook nog 
tijd voor interessante projecten. Zo 
deelde het orkest de afgelopen jaren 
het podium met solisten van faam 
zoals Jörgen van Rijen, Frits Damrow 
en David Childs en komt begin vol-

gend jaar Wim van Hasselt op bezoek. 
Daarna richt EMM weer het vizier op 
het concourspodium. Met als grote 
mikpunt het WMC 2013. Daar wil 
EMM absoluut vlammen. Alle andere 
toernooien in de aanloop daar naar 
toe gelden als voorbereiding. Buren: 
“De concoursen zijn nodig om het 
niveau op te bouwen. Het is belangrijk 
om te spelen op plekken waar we op 
het puntje van de stoel moeten zitten 
om te presteren. Zo willen we iedere 
keer een stapje hoger komen om 
uiteindelijk te pieken op het WMC 
2013.”
De wedstrijd in Drachten brengt vijf 
deelnemers in de vijfde divisie aan de 
start. De christelijke muziekvereni-
ging Volharding uit Kampen maakt 
in Friesland een comeback op het 
concourspodium. Het 36 leden tellend 
orkest heeft zich sinds 1998 niet meer 
aan een juryoordeel laten onder-
werpen. Het gezelschap grijpt het 
negentigjarig bestaan aan om zich in 
de vijfde divisie opnieuw te presente-
ren aan de jury. 
Ook Brassband Tzum, Prijst den Heer, 
pakt na enkele concoursloze jaren 
de draad weer op in de vijfde divisie. 
Door een terugloop in leden was het 
orkest tijdelijk niet meer in staat om 
op concours te gaan. Na een fase van 
opbouw kan Tzum nu weer op volle 
kracht op concours. De band moet het 

in Drachten wel doen zonder vaste 
dirigent Roelof Bakker. Hij verblijft 
momenteel voor een jaar in Zweden. 
Marten Miedema is bereid gevonden 
om de honneurs waar te nemen. 
Opmerkelijk is verder de deelname 
van christelijke muziekvereniging 
Crescendo uit Drachten. Het orkest 
heeft tijdens de thuiswedstrijd in De 
Lawei twee ijzers in het vuur. Het A-
orkest komt uit in de tweede divisie, 
terwijl het B-orkest aantreedt in de 
vijfde divisie.

Verschuivingen in Friesland
Steeds meer Friese orkes-
ten kiezen het voorjaar 
om op concours te gaan. 
Toch is de concertwed-
strijd van de Christelijke 
Bond van Muziekver-
enigingen in Friesland 
(CBMF) op 5 november 
in De Lawei in Drachten 
met zeventien kandidaten 
goed bezet.

De christelijke muziekvereniging Excelsior uit Schraard is in Drachten van de partij. foto Jacobus de Boer

Door onze redactie

Datum: zaterdag 5 november.
Locatie: De Lawei Drachten.
Juryteam 1:  Jacob Slagter, Tijmen Botma 
en Lex van Diepen.  
Juryteam 2: Arie Stolk, Gert Buitenhuis en 
Luuk Tuinstra. 

Deelnemers: Crescendo B Drachten; De 
Volharding Kampen; Harmonie Beetgum; 
Speelt Wel Suawoude; Prijst den Heer 
Tzum; Halleluja Menaldum; Stedelijk 
Orkest Kampen; De Bazuin Schoonebeek; 
Euphonia Ternaard; Excelsior Nijland; De 
Harmonie Wolvega; Euphonia Engwierum; 
Harmonie 67 Groningen; Crescendo A 
Drachten; Excelsior Schraard; Constantia 
Menaldum; Eendracht Maakt Macht 
Oudega. 

C O N C E R T W E D S T R I J D  C B M F

B L A A S M U Z I E K
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SINT  PETERSBURG
Bes-bas € 2.950,-
(adviesprijs model 202, Besbas, 4-ventiels, beker Ø 41,5 cm, gelakt of vernikkeld)

Bes, Es, en C bastuba’s van Sint Petersburg zijn verkrijgbaar bij:

Brassatelier De Wilde Spoordwarsstraat 6k IJsselmuiden

Muziekcentrum Van Gorp Kade 87 Roosendaal

Muziekcentrum Meijer ’t Holland 4 Duiven

Sint Petersburg Instr. Imp. Helenaveenseweg 15 Grashoek

www.sintpetersburg.net   contact@sintpetersburg.net

SPIERO MUZIEK TILBURG

Concertserie 
Verrassende Ontmoetingen

meer info op: www.verrassendeontmoetingen.nl

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen, solist Lisanne Soeterbroek; viool

Sainte Cécile Eijsden
o.l.v. Jan Cober

Sophia’s Vereeniging Loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen, solist Jasper de Waal; hoorn

Kolpings Zonen Bergen op Zoom
o.l.v. Ton van Grevenbroek

06
nov
14:30
Tilburg

27
nov
14:30
Bergen 

op Zoom

L’echo des Montagnes
o.l.v. Jack Otten, solist Ramon Wolkenfelt; trompet

Oefening en Uitspanning Beek en Donk
o.l.v. Fried Dobbelstein

07
jan
20:30
Tilburg

Onmogelijke 
Liefde...

Zondag 9 Okt
14:30 uur

Theaters 
Tilburg

Souvenir des Montagnards
Operakoor  
o.l.v. Lex Wiersma

Theatercompagnie
o.l.v. Berrie Kolmans 

Jeugdkoor
o.l.v. Peggy Hegeman

Harmonie St. Petrus & Paulus
Wolder - Maastricht
o.l.v. Matty Cilissen 

Programma:
Het zaad van Satan

- Bert Appermont

Le Roy d’Ys 
- Eduard Lalo

Danse Bacchanale
- Camille Saint-Saëns

en werken van o.a. 
Bernstein, Sondheim, 

Gounod en Puccini

kaarten via www.verrassendeontmoetingen.nl of 013 543 22 20
entree €15,-  incl. garderobe, programma en pauzedrankje

Koninklijke Harmonie Orpheus
o.l.v. Hardy Mertens, solisten Jules van de Loo; altsax
en Joost van Genugten; bastuba

Harmonie de Vriendenkrans Heel
o.l.v. Martien Maas

03
feb
20:30

Eindhoven

STERLING TESTDAG

Sterling
Musical Instruments

SPECIALE GAST: KEVIN VAN GIELEN

ZONDAG 25 SEPTEMBER

MFC De Wier - De Telle 21 - Ureterp
10 tot 17 uur - Info: 06 41 11 74 31

WWW.MUREMO.BE

Sub Matris Tutela Oostrum zoekt dirigent
Harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum (lb) is op zoek naar een enthousiaste 
dirigent(e) voor het harmonieorkest (2e divisie, 60 muzikanten) en/of leerlingen-
orkest (35 muzikanten). Onze vereniging is volop in ontwikkeling en kan de frisse 
ideeën van een nieuwe dirigent(e) gebruiken. Interesse? Uitgebreide informatie 
over onze vacature en vereniging is te vinden op: www.smtinfo.nl. 
Solliciteren kan tot en met 1 oktober.

V A C AT U R E B A N K

Blokadvertenties voor vacatures
Voor vacatures voor dirigenten en instructeurs is een goedkopere advertentievorm beschik-
baar. Deze zogeheten blokadvertenties bestaan alleen uit tekst en zijn er in drie maten:
a. circa 112 mm B x 25 mm H = circa 45 woorden, totaal 6 regels voor € 40,00 excl. BTW;
b. circa 112 mm B x 40 mm H = circa 75 woorden, totaal 9 regels voor € 60,00 excl. BTW;
c.  circa 112 mm B x 75 mm H = circa 160 woorden, totaal 18 regels voor € 80,00 excl. BTW.
Opgave via advertenties@klankwijzer.nl
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Jos Verbeeten, voorzitter van 
de Brabo, heeft alle reden om 
tevreden te zijn. Het aantal 
ingeschreven verenigingen voor 
de concert- en podiumwed-

strijden van zijn bond ziet er opnieuw 
prima uit. “Dat is waar je het als bond 
voor doet”, zegt hij. “Blijkbaar stellen 
onze leden het erg op prijs om van 
tijd tot tijd een deskundige jury een 
oordeel te vragen over hun muzikale 
niveau.” Ook met de komst van de 
vele niet-Brabantse verenigingen is 
hij blij. Uit alle windstreken strijken 
ze in Noord-Brabant neer om hun 
geluk te beproeven. Verenigingen uit 
Friesland, Limburg, Gelderland, Zuid-

Holland en Noord-Holland hebben 
bij de Brabo ingeschreven. “Misschien 
wijst die deelname op de waardering 
voor de organisatie van de wedstrij-
den en de kwaliteit van de accommo-
daties. Een goede akoestiek is daarbij 
uitgangspunt.”
In totaal strijden dit najaar 33 blaasor-
kesten en twaalf slagwerkensembles in 
Brabant om de punten en prijzen. Het 

concoursseizoen opent op zaterdag 
26 november in Veldhoven met de 
blaasorkesten. Gezelschappen uit de 
tweede tot en met vijfde divisie treden 
voor het voetlicht. Een van de kandi-
daten is muziekvereniging Volharding 
uit Goudswaard. De vereniging leidde 
een tijdje een rustend bestaan. Een 
nieuw en jong bestuur bracht weer 
nieuw elan mee. Zo vertoont de club 
zich weer voor het eerst sinds negen 
jaar op een concours. 
Zondag 27 november komen zeven 
orkesten uit de eerste divisie in actie. 
Stuk voor stuk uitstekend bezette 
korpsen met gemiddeld ruim zeventig 
muzikanten. Het feit dat de kandida-
ten in deze klasse uit vier verschillen-
de provincies komen, geeft het geheel 
een extra dimensie.   
De Brabantse concertwedstrijden 
worden op 11 december in Etten-
Leur voortgezet met de laatste acht 
kandidaten. De harmonieën Sint Cae-
cilia uit Lieshout en Sint Servaes uit 
Dinther gaan voor het eerst met hun 
huidige dirigent op concours gaan. 
Dat zijn toevallig twee componisten: 
Lieshout met Jan Bosveld en Dinther 
met Eric Swiggers.

Een dag eerder is De Nobelaer het 
domein van de slagwerkers. Van 
heinde en verre nemen slagwerkgroe-
pen deel aan de Brabantse podium-

wedstrijd. Met drie absolute toppers 
uit de eredivisie (Twello, Zevenaar en 
Klundert) en vijf eerste divisie ensem-
bles is een hoog niveau gewaarborgd. 
Het publiek krijgt enkele primeurs 
voorgeschoteld. Zo speelt slagwerk-
groep Crescendo uit Zevenaar een 
compositieopdracht van Matthijs van 
Driel voor slagwerk en vleugel. Sint 
Caecilia uit Twello zet de voorbe-
reiding op WMC 2013 alvast in met 
een continuprogramma met begelei-
ding van basgitaar en piano. Kunst 
na Arbeid uit Lunteren laat Altitude 
Wellness van Eric C.W. Peel klinken, 
een Amerikaans werk dat oorspron-
kelijk geschreven is voor de drumline 
van een marchingshowband. 

Van alle concoursen trekken de concert- en podiumwedstrijden van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen (Brabo) dit najaar de meeste deelnemers. Opmerkelijk is 
dat veel verenigingen van buiten de provincie hun geluk zoeken in Noord-Brabant. De 
Brabanders zijn blij met de grote toeloop.  

Brabant: het beloofde land

Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel neemt deel aan de concertwedstrijd van de Brabantse Muziekbond. fotografie: st-cecilia-schijndel.nl

v o o r b e s c h o u w i n g

Door onze redactie

Datum: zaterdag 26 en zondag 27 november.
Locatie: De Schalm Veldhoven.
Jury : Rob Goorhuis, Danny Oosterman, Pierre Kuijpers.
Aanvang beide dagen: 9.30 uur.
Deelnemers zaterdag: De Volharding Goudswaard; De Notenkrakers Vorstenbosch; Dorps-
klank Castenray; Odio Vinkel; Diemer Harmonie Diemen; Amicitia Boukoul-Swalmen; De 
Eendracht Uden; Sint Cecilia Maashees; Symfonisch Blaasorkest Nijmegen; Sint Cecilia Asten; 
Excelsior Ouwsterhaule-Joure; Pro Honore et Virtute Son en Breugel.
Deelnemers zondag : Constantia Etten-Leur; Renantia Griendtsveen; Constantia Ulvenhout; 
Sint Cecilia Chaam; Sint Caecilia Volkel; Heinekenfanfare ’s-Hertogenbosch; Nassau Harmonie 
Breda; Dordrechts Philharmonisch Orkest; Vriendenkring Overloon; Oefening Baart Kunst Erp; 
Amsterdam Brass; Aurora Heesch. 

Datum: zondag 11 december.
Locatie: De Nobelaer Etten-Leur.
Jury: Rob Goorhuis, Danny Oosterman, Lex van Diepen.
Aanvang: 10.00 uur.
Deelnemers: De Eendracht Sint Willebrord; Amicitia Helmond; Excelsior Hoofddorp; Boven-
kerk Amstelveen; Samen Voortwaarts ’t Veld; Sint Servaes Dinther; Sint Caecilia Lieshout; 
Sint Cecilia Schijndel.

C O N C E R T W E D S T R I J D  B R A B O

Datum: zaterdag 10 december.
Locatie: De Nobelaer Etten-Leur.
Jury: Rob Balfoort, Maarten Rongen, 
André Willems.
Aanvang: 9.30 uur.
Deelnemers: Sirena Hooge Mierde; Prins 
Bernhard Apeldoorn; ODIO Vinkel; De 
Poort van Brabant Maarheeze; Kunst Adelt 
Hapert; Wilhelmina Hoogeloon; Somerens 
Lust Someren; Sint Jozef Someren Heide; 
Kunst Na Arbeid Lunteren; Sint Cecilia 
Twello; Crescendo Zevenaar; AvantGarde 
Klundert.

P O D I U M W E D S T R I J D  B R A B O
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Liever met het ZON dan naar Cherso  
 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Zo’n duizend jongeren beleefden de 
afgelopen jaren als lid van het Zo-
merOrkest Nederland (ZON) een 
onvergetelijke vakantie. Deze 
zomer zette het gelegenheids-
gezelschap voor de 25e keer 
op markten, pleinen, terras-
sen en winkelcentra in alle 
hoeken van Nederland hun 
lessenaars op om het publiek 
te verrassen met een spon-
taan concert.

Sfeerbeelden van het openingsconcert van de 25e toernee van het 
ZomerOrkest Nederland (ZON) op het terras van café Den Engelen-
burg in Gemert. foto’s FV Media Producties 

Eerste concert, eerste inzet. 
Oeps, mis! De tubaspelers 
zijn nog niet helemaal bij de 
les. Ze lopen de eerste maat 
van Joy, Peace and Happiness 

van Richard Philips finaal mis. De 
traditionele aftrap op het terras bij de 
café Den Engelenburg in Gemert staat 
weliswaar als try-out op het affiche. 
Maar toch, bij ieder ander orkest 

zou zo’n onge-
lukkige start het 
hele concert blijven 
doorwerken. Niet bij 
het ZON. In tegendeel, 
het missertje past juist bij 
de jeugdige onbevangenheid 
van het orkest. Dirigent Martijn 
Pepels, die tijdens de zomertour 
2011 samen met invaller Alphons van 
Stenis, op de bok staat, heeft er al een 
beetje rekening mee gehouden. “In 
een zeer kort tijdsbestek wordt een 
uitgebreid programma ingestudeerd 
op een behoorlijk goed niveau. Als di-
rigent leer je daardoor om efficiënt en 

S O L I S T

Sinds 2001 zet het ZON tijdens de negen-
daagse trip door Nederland een jonge 
talentvolle muzikant in de schijn-
werper. Hij krijgt de kans om zich 
tijdens een solostuk in de picture 
te spelen. Dit jaar valt die eer te 
beurt aan Peter-Paul Geraats. De 
24-jarige trombonist van harmo-
nie Sint Joseph uit Weert-Zuid is 
geselecteerd om te soleren in het 
werk Poem à la carte van Manfred 
Schneider. “Een rotstuk”, zegt de 
jonge muzikant kort voor de eerste 
uitvoering van het werk. “Pas op, begrijp 
me niet verkeerd. Het is een heel mooi 

stuk, daar niet van. Maar het is zo verdomd 
moeilijk.” Geraats vindt het een hele eer 

dat hij, ondanks dat hij eigenlijk een 
jaar te oud is, voor de solorol gevraagd 

is. Ook al omdat het ZON dit jaar zijn 
woonplaats Weert aandoet. Geraats 
treedt met zijn solo-optreden in de 
voetsporen van niemand minder 
dan Jörgen van Rijen. De solotrom-
bonist van het Koninklijk Concert-

gebouworkest soleerde tien jaar 
geleden bij het vijftienjarig bestaan 

van het ZON. “Jörgen is een van de 
grote namen die me is voorgegaan. Dat 

maakt het natuurlijk extra spannend.”

f e s t i v a l

★ ★ ★ ★ ★ ★

Door Frank Vergoossen

snel te werken. 
Maar ook om te 
relativeren. Want 
niet alles lukt. Wat 
mis gaat, gaat mis.”  

DOELSTELLING
Promoten van de blaasmuziek in de 
ruimste zin van het woord. Dat  is nog 
steeds de doelstelling van het ZON. In 
1987 ging het orkest voor het eerst op 
pad. De vijftigkoppige bezetting wordt 
elk jaar opnieuw samengesteld uit 
amateurs en conservatoriumstudenten 
van 16 tot en met 23 jaar afkomstig uit 
heel Nederland. Jonge en getalenteer-
de dirigenten krijgen de kans om met 
het orkest te werken. Handelsmerk 
van het ZON is de ongedwongen sfeer 
tijdens de optredens. Zo speelt het 
orkest niet in de traditionele concertza

B L A A S M U Z I E K
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Liever met het ZON dan naar Cherso  
Sint Joris uit Dorst. “Met zo’n gemo-
tiveerd gezelschap kun je sneller wat 
neerzetten.”
Het toerschema van 2011 omvat  
twaalf optredens in negen dagen. 
Tijdens een inzeepweekend, een repe-
titieweekend en twee repetitiedagen 
is het orkest klaargestoomd voor de 
tournee. In dat korte tijdsbestek stu-
deren de muzikanten twintig werken 
in. Daar zit ieder jaar ook een nieuw 
werk bij. Voor iedere tournee wordt 
een compositieopdracht verstrekt. Dit 
jaar is het opdrachtwerk van de hand 
van Eric Swiggers, zelf ooit dirigent 
van het ZON. Hij verklankt in The 
legend of Amaterasu het verhaal van 
de Japanse Godin van de Zon. Ook 
voor de dirigenten is werken met het 
ZON een bijzondere ervaring. Pepels: 
“Van dit orkest gaat zoveel energie, 
kracht en jeugdig elan uit. Het geeft 
enorm veel voldoening om met zo’n 
gemotiveerd gezelschap te kunnen 
werken. Voor de muzikanten is dit 

hun vakantie. Ze hadden ook kunnen 
kiezen voor Salou. Maar dit is wat ze 
graag willen. Het is een fantastisch 
concept dat je weer terugbrengt bij de 
basis: dat muziek maken leuk is.”

len 
maar 

wordt 
het 

publiek 
opgezocht 

in winkelcen-
tra, op terrasjes en 

pleinen. Ook de dresscode 
is aangepast aan de frisse uitstraling: 
korte broek en T-shirt. Zo nu en dan 
komen er allerlei olijke hoofddeksels 
tevoorschijn. Het repertoire varieert 
van barok tot rock. Alles met de 
bedoeling om de blaasmuziek bij een 
breed publiek in de etalage te zetten. 
“Het algemeen beeld van blaasmuziek 
is saai”, benadrukt  Niels Verweij, 
penningmeester van het stichtings-
bestuur. “Wij willen laten zien dat je 

blaasmuziek ook op een 
enthousiaste manier 
kunt brengen. Daarvoor 
zoeken we het publiek 
zelf op.”  

RECLAME
Volgens Verweij is de 
belangstelling voor 
het orkest ieder jaar 
groot. “Muzikanten 
vertellen enthousiast 

hun ervaringen door. 
Dat is de beste reclame 

voor het orkest.”
Debbie Cornielje (19) 

is voor het eerst 
mee met het 

ZON. “Het 
is leuk om 
tijdens je 
vakantie 
muziek te 
maken”, 
zegt de 
saxofo-
niste van het 

Symfonisch 
Harmonieor-

kest Amsterdam. 
“Zeker omdat het 

allemaal jongeren on-
der elkaar zijn. Bovendien 

is het niveau behoorlijk goed.” Was ze 
niet liever met vrienden en vriendin-
nen naar Chersonissos of de Spaanse 
Costa gegaan? “Nou, nee hoor”, lacht 
Debbie. “Dit voelt ook als vakantie. 
Trouwens, als ik zou willen, zou dat 
nog altijd kunnen.”

Liesbeth Koops was drie jaar ge-
leden ook al eens van de partij. 
“Dat was een erg leuke erva-
ring”, herinnert ze zich. Voor 
de 23-jarige saxofoniste van de 

christelijke muziekvereniging Wilhel-
mina uit Hoogeveen is het dit jaar de 
laatste kans om nog eens mee te gaan. 
“Volgend jaar ben ik te oud. Het is nu 
of nooit meer.” Liesbeth spreekt vooral 
de sfeer erg aan. “Het is heel leuk om 
met een groep mensen die je niet kent 
op hoog niveau muziek te maken.”
Ook Elroy Snoeren (22) heeft het 
geweldig naar zijn zin bij het ZON. “Je 
leert nieuwe mensen kennen die net 
als ikzelf muziek als hobby hebben”, 
zegt de euphoniumspeler van fanfare 

 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

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

De Limburgse jeugd loopt massaal warm voor het LBM-Jeugdorkest. Deze maand 
speelde het gelegenheidsgezelschap tijdens Het Parcours, de opening van het culturele 
seizoen in Maastrcht. Bijna honderd jongeren uit de hele provincie meldden zich aan 
om mee te spelen in het projectorkest. De bond moest zelfs muzikanten op de wachtlijst 
zetten. Vanwege het grote succes wil de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen het 
LBM-Jeugdorkest daarom vaker gaan inzetten. Tot nu toe functioneerde het orkest alleen 
op projectbasis. Maar de bond ziet voor het gezelschap een rol als vlaggenschip van de 
Limburgse blaasmuziek weggelegd. In het LBM-orkest spelen enthousiaste en gedreven 
muzikanten van 25 jaar of jonger met minimaal speelniveau C. Het  repertoire bestaat 
doorgaans uit een mix van originele blaasmuziek en entertainmentmuziek op het niveau 
van de eerste divisie. Tijdens Het Parcours traden Saman Maroofi (bastrombone Sinfonieor-
chester Aachen) en Valdo Mennens (zanger) als gastsolisten op. foto FV Media Producties

Wie:
Lidy Ubaghs (17)
Koninklijk Walram’s Genootschap 
Valkenburg

Wat:
Repetitie LBM Jeugdorkest 

Waar:
Fanfarezaal Pey-Echt

Wanneer:
7 september 2011

D U B B E L - C D

Ter gelegenheid van de 25e tournee 
van het Zomer Orkest Nederland (ZON) 
is er een jubileum-cd verschenen. Van 
iedere ZON-tournee vanaf 1987 tot 
en met ZON 2011 is een werk op de cd 
terug te vinden. Het totaal geeft een 
goed beeld van het afwisselende re-
pertoire dat het ZON al een kwart eeuw 
laat horen.  De jubileum-cd is te bestel-
len via de website www.zomerorkest.
nl . Via deze site kunnen jongeren van 
16 tot en met 23 jaar zich ook aanmel-
den voor de tournee van 2012.
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5 jaar blaasorkesten

Nijmegen • De Vereeniging • zondag 16 oktober 2011 • 15.00 uur 
Koninklijke Harmonie Sint Gregorius Haaren
Koninklijke Harmonie Oosterbeek

Nijmegen • De Vereeniging • zondag 23 oktober 2011 • 13.15 uur 
Het Groot Gelders HRFSTWND Blaasorkest
Het Gelders Orkest 

Ede • Cultura • zaterdag 5 november 2011 • 20.00 uur 
Harmonie Orkest OBK Bennekom
Nieuw Trombone Collectief

Zutphen • Hanzehof • zaterdag 5 november 2011 • 19.30 uur 
Fanfareorkest Kunst Na Arbeid Lunteren
Gelders Fanfare Orkest

Ulft • DRU Cultuurfabriek • zaterdag 19 november • 20.00 uur 
Harmonie De Club Didam
Douane Harmonie Nederland

Zutphen • Hanzehof • vrijdag 25 november 2011 • 20.00 uur
Arnhem • Musis Sacrum • zondag 27 november 2011 • 15.00 uur
Philharmonie Gelre  
Toonkunst Zutphen 

Nijmegen • De Vereeniging • zondag 11 december 2011 • 15.00 uur 
Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
Orkest Zuid Eindhoven

hrfstwnd
in concert
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hrfstwnd is een initiatief van KCG en MUI in samenwerking met de deelnemende orkesten • www.hrfstwnd.nl
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Tevredenheid bij het Gelders 
kenniscentrum voor Kunst en 
Cultuur (KCG) en het Muziek 
Uitleen- en Informatiecen-
trum Gelderland (MUI). Het 

initiatief van de beide culturele instel-
lingen om in Gelderland een hoog-
waardige concertserie voor blaasor-
kesten van de grond te tillen, is een 
schot in de roos gebleken. Met een 
concert van de Koninklijke Harmonie 
van Thorn onder leiding van Norbert 
Nozy en Harmonie Koningin Wilhel-
mina uit Wamel met dirigent Willem 
van Zee in De Vereeniging in Nij-
megen maakte HRFSTWND in 2007 
een droomstart. Het Gelders Fanfare 
Orkest deed er in datzelfde seizoen 
onder leiding van Tijmen Botma 
met trompettist Eric Vloeimans als 
gastsolist nog een schepje bovenop. 
Daarmee was de standaard kwaliteits-
norm voor de serie gezet. “Tijdens de 
volgende concertreeksen verschenen 
eveneens uitstekende orkesten en 
solisten op de diverse podia. Ook het 
publiek bleef komen. Zowel het aantal 
deelnemende orkesten als de bezoe-
kersaantallen groeien nog steeds”, zegt 
Arend Nijhuis, adviseur en projectco-
ordinator bij KCG. 
Inmiddels heeft ook de professionele 
sector HRFSTWND ontdekt. Diverse 
professionele instellingen zien de 
concertserie als een adequaat platform 
om de band met de amateurwereld te 
verstevigen. Voor Het Gelders Orkest 
(HGO) was HRFSTWND aanleiding 
om in zijn magazine Hoor en Weder-
hoor de link tussen de professionele 
blazers en de amateurblaasorkesten 
nog eens te onderstrepen. Tijdens de 
komende lustrumuitgave participeert 
HGO in HRFSTWND met een bij-
zonder initiatief waarbij HGO-musici 
tachtig amateurblazers uit heel Ne-
derland coachen voor een eenmalige 
uitvoering van Hector Berlioz’ Grande 
Symfonie Funèbre et Triomphale. De 
deelnemers aan dit project vormen 
voor de uitvoering van deze symfonie 
voor groot blaasorkest het eendags-

orkest Groot Gelders HRFSTWND 
Blaasorkest. Ook ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten doet mee. Het 
Conservatorium Arnhem biedt in-
dividuele leden van de deelnemende 
HRFSTWND-orkesten gratis work-
shops aan. Hiervoor meldden zich 120 
blazers en slagwerkers aan.
“Nu HRFSTWND vijf jaar bestaat is 
het goed om eens na te denken over 
de komende vijf jaar”, zegt Nijhuis. 
“Duidelijk is dat HRFSTWND voor-
ziet in een behoefte. Het zou goed zijn 
wanneer de blaasmuziekwereld zelf 
bezit gaat nemen van deze jongste loot 
aan de stam van onze blaasmuziek-
cultuur. Daarom gaan KCG en MUI 
zich beraden hoe de organisatie van 
HRFSTWND geleidelijk overgedra-
gen kan worden aan bijvoorbeeld een 
nieuw op te richten stichting. KCG en 
MUI zullen in deze constructie als ad-
viseurs bij de serie betrokken blijven.”
HRFSTWND 2011 trapt op 16 okto-
ber af met de Koninklijke Harmonie 
Sint Gregorius uit Haaren en de 
Koninklijke Harmonie Oosterbeek 
in de Vereeniging in Nijmegen. Er 

klinkt muziek van Paredes, Picquer en 
Rimsky-Korsakov. 
Zondag 23 oktober is HRFSTWND 
opnieuw te gast in De Vereeniging 
Nijmegen. Het eendagsorkest Groot 
Gelders HRFSTWND, bestaande uit 
leden van de HRFSTWND-orkesten 
en musici van Het Gelders Orkest, 
speelt Symfonie Funèbre et Triomp-
hale van Berlioz. Daarna leidt Dick 
Bolt Het Gelders Orkest door Mozarts 
Gran Partita voor blazers en de Vijfde 
Symfonie van Beethoven.
Op 5 november doet HRFSTWND 
met Fanfareorkest Kunst Na Arbeid 
uit Lunteren en het Gelders Fanfare 
Orkest De Hanzehof in Zutphen aan. 
Het programma vermeldt het muzika-
le epos EHAB waarin Stephen Melillo 
het verhaal van de witte walvis Moby 
Dick verklankt. Het gedicht Elegy I 
van John Donné inspireerde Jacob de 
Haan tot een gelijknamige compositie 
voor blaasorkest met een klein koor. 
Diezelfde dag spelen Harmonie 
Orkest Oefening Baart Kunst uit 
Bennekom en het Nieuw Trombone 
Collectief met Jörgen van Rijen, solo-

trombonist van het Concertgebouw 
Orkest, in Cultura in Ede. 
Zaterdag 19 november betreden 
harmonie De Club uit Didam en de 
Douane Harmonie het podium van 
DRU Cultuurfabriek in Ulft. 
Philharmonie Gelre en Toonkunst 
Zutphen laten in een gezamenlijke 
productie twee keer de Carmina 
Burana van Carl Orff klinken. Op 25 
november gebeurt dat in de Hanzehof 
in Zutphen en twee dagen later in 
Musis Sacrum in Arnhem. Harmonie 
Koningin Wilhelmina uit Wamel en 
het symfonisch blaasorkest Orkest 
Zuid uit Eindhoven sluiten zondag 
11 december in De Vereeniging in 
Nijmegen HRFSTWND 2011 af. 
Orkest Zuid zet De Notenkrakersuite 
van Tsjaikowski en La Bohème van 
Puccini op de lessenaar. Wilhelmina 
Wamel pakt uit met het Pianoconcert 
in C van Leroy Anderson met de Oez-
beekse toppianist Ulugbek Palvanov 
als solist.

e v e n e m e n t

HRFSTWND zit in de lift
Door al het concoursgeweld zou je haast vergeten dat er dit najaar ook nog gespeeld wordt zonder punten en 
prijzen als inzet. De concertserie HRFSTWND begint aan het vijfde seizoen. De in 2007 in het leven geroepen 
cyclus heeft nieuwe krachten losgemaakt binnen de Gelderse blaasmuziekwereld. Het aantal deelnemers en 
bezoekers vertoont nog steeds een stijgende lijn. Bovendien profileert HRFSTWND zich meer en meer als een 
ontmoetingsplek van amateurs en professionals. 

Door onze redactie

• Kijk voor het volledige programma op 
 www.hrfstwnd.nl 

Philharmonie Gelre brengt met Toonkunst Zutphen twee keer Carmina Burana van Carl Orff op de planken. foto Tjark Verhoeven  

B L A A S M U Z I E K
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Hij heeft de hele evolutie in de 
slagwerkmuziek van nabij 
meegemaakt. Zat al te jure-
ren toen drumbands alleen 
nog op ongestemde instru-

menten speelden. Maakte de tijd mee 
dat percussiegroepen hun monotone 
geluid kleur probeerden te geven 
met allerhande effectinstrumenten. 
Zag vervolgens hoe instrumenten uit 
de meest exotische landen werden 
aangesleept om weer een nieuw geluid 
te creëren. Het afgelopen decennium 
groeide hij ook met de ontwikkeling 
van het melodisch slagwerk mee. An-
dré Willems juicht alle vernieuwingen 
binnen de slagwerksector van harte 
toe. Maar de creatieve dadendrang 
van componisten en instructeurs heeft 
volgens de musicus ook een keerzijde. 
“Muzikanten zijn niet altijd op hun 
taak berekend.”
André Willems maakte op negenjarige 
leeftijd als hoornist bij fanfare De 
Ware Vrienden in zijn geboorteplaats 

Heusden-Zolder (België) kennis met 
de muziekwereld. Studeerde slagwerk 
en piano en was onder meer profes-
sioneel slagwerker in het Symfonieor-
kest van Antwerpen. Ook speelde hij 
in tal van orkesten en ensembles in 
verschillende bezettingen. Via wijlen 
Leo Pustjens raakte hij in het begin 
van de jaren tachtig verzeild in de Ne-
derlandse slagwerkwereld. “Leo vroeg 
me of ik interesse had om drumband-
wedstrijden te jureren. Daar voelde ik 
wel voor. Ik kom zowel uit de blaas-
muziek- als slagwerkwereld. Zeker in 
Nederland waar je behalve slagwerk-
groepen ook hele goede drumfanfares 
hebt, is dat een voordeel. Zo ben ik er 
ingerold. En ik doe het nog steeds met 
veel plezier. Ik heb ontzettend fijne en 
bekwame collega’s.”
Hoewel hij inmiddels geniet van 
zijn pensioen is muziek nog steeds 
zijn grote passie. “Ik ben van top tot 
teen muziek. Ben er altijd mee bezig. 
Voortdurend in de weer om me op de 
hoogte te houden.”
Willems is niet het type jurylid dat 
zit te wachten om een fout nootje te 
kunnen afstraffen. In zijn beoordeling 
laat hij vooral elementen als karakter, 
emotie, speelmanier en stijl meewe-
gen. Er zijn verenigingen die op alle 
terreinen prima uit de voeten kunnen, 
maar er zijn ook genoeg korpsen die 
op deze onderdelen niet boven het 
maaiveld uitkomen. “Veel vereni-
gingen leggen voor zichzelf de lat te 
hoog”, constateert Willems. “Wat me 
vooral tegen de borst stoot, is dat er 
tegenwoordig steeds meer lichte mu-
ziek gespeeld wordt, terwijl specifieke 
kennis van de verschillende stijlen 
ontbreekt. Speel daarom stukken die 
het orkest aan kan. Wie dat niet doet, 
zoekt de problemen zelf op. Er zijn 
voor elke bezetting genoeg goede wer-

ken beschikbaar. Nederland heeft heel 
goede componisten die weten waar ze 
mee bezig zijn.”
Ook bij de keuze van het instrumen-
tarium wordt volgens Willems vaak 
onvoldoende rekening gehouden met 
de bekwaamheden van de muzikant.     
Willems: “Je kunt wel nootjes leren 
op een xylofoon, maar dat betekent 

niet dat je weet hoe je zo’n instru-
ment moet bespelen. Een melodisch 
slagwerkinstrument is geen trom. Dat 
vraagt om een heel andere speelma-
nier. Datzelfde geldt voor de vele ef-
fectinstrumenten die uit verre landen 
hier naar toe worden gehaald. Je moet 
wel over de kennis beschikken hoe je 
daarmee om moet gaan. Je speelt niet 
zomaar op een conga. Muziekscholen 
hebben gelukkig mensen in huis die 

daar goede opleidingen voor kunnen 
geven. Toch kom ik regelmatig tegen 
dat een muzikant achter een slagwer-
kinstrument staat waar hij de kennis 
niet van heeft.”
Zo merkt Willems ook op dat de 
deelname aan podiumwedstrijden 
vaak onderschat wordt. Korpsen 
beginnen er soms aan om de beslom-
meringen van het marcheren tijdens 
de marswedstrijd te ontlopen. Wie 
met die gedachte inschrijft voor een 
podiumwedstrijd, is volstrekt verkeerd 
bezig. “Op een podiumwedstrijd 
moet je een half uur lang de muzikale 
spanning zien vast te houden. Voor 
een tamboerkorps is dat nog niet zo 
eenvoudig. Daar moet je een goed 
opgebouwd concertprogramma voor 
samenstellen. Een meester daarin is 
André Rieu. Over de symfonische 
aspecten van zijn muziek mag je dan 
wel bedenkingen hebben, maar hij 
spreekt wel de hele wereld aan. Een 
concert is niet een kwestie van zo 
maar vijf willekeurige werkjes achter 
elkaar zetten. Je merkt dat instruc-

Al dertig jaar beoordeelt de Belgische 
musicus André Willems wedstrijden van 
amateurverenigingen in alle bezettingen. 
Vooral achter de jurytafel bij de slagwerk-
groepen is hij overal in Nederland een 
bekend gezicht. Ook voor komend najaar 
hebben weer diverse bonden een beroep 
gedaan op zijn expertise. “We moeten 
vooral de onderbouw in de gaten 
houden.”

i n t e r v i e w

‘Een xylofoon is geen trom’

Jurylid André Willems: “Veel verenigingen leggen voor zichzelf  de lat te hoog.” foto FV Media Producties

Door onze redactie

Geboorteplaats: Heusden-Zolder (België).
Woonplaats: Neerpelt (België).
Opleidingen: Conservatorium slagwerk 
en piano.
Functies in het verleden: slagwerker bij 
Symfonie Orkest Antwerpen, big band RB 
en dansorkest Joe Harris; muziekdocent 
Salvatorcollege Hamont (België).
Huidige functies: jurylid, dirigent brass-
band Philips Eindhoven, gastdirigent.

PA S P O O R T  A N D R É  W I L L E M S

S L A G W E R K

‘Ik maak me zorgen 
over de kleintjes’ 



9 | 2011  21

‘Een xylofoon is geen trom’

Jurylid André Willems: “Veel verenigingen leggen voor zichzelf  de lat te hoog.” foto FV Media Producties

teurs daar vaak nog niet voor zijn 
opgeleid. Orkesten die dat aspect wel 
onder de knie hebben, staan vaak 
onder leiding van professionals. Trou-
wens, een marswedstrijd is ook nog 
steeds leuk, hoor.”
Na dertig jaar gaat Willems nog altijd 
op in zijn werk als jurylid. “Ik kom 
ook hele goede dingen tegen. Dat ik 
echt zit na te genieten als ik na afloop 
naar huis rijd.” Hij is zich ook terdege 
bewust van zijn verantwoordelijkheid 
als jurylid. “Ik probeer vooral stimule-
rend te beoordelen. We zijn er per slot 
van rekening voor de verenigingen 
en niet andersom.” Toch maakt hij 
zich zorgen over de toekomst van de 
slagwerksector. Vooral de terugloop 
van het aantal korpsen zit hem dwars. 
“De grote orkesten redden zich wel. 
Zorgen maak ik me vooral over de 
kleintjes. Het is een moeilijke materie 
waar ik zelf ook geen pasklare oplos-
sing voor heb. Het enige wat je kunt 
doen is zorgen dat je het leuk houdt 
voor muzikanten. Dat ze gemotiveerd 
blijven.” 

TE KOOP AANGEBODEN 

Oude fanfaremuziek van 1900 t/m 
1975. Inventarislijst op te vragen. Geen 
F-hoorns en C- trombones. Informatie: 
Muziekvereniging Asaf Lollum, D. 
Houtsma, houd@marnecollege.nl
tel.: 051 7469250.

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

Gratis adverteren voor abonnees (maxi-
maal 50 woorden). Niet-abonnees beta-
len € 14,00 per advertentie (maximaal 50 
woorden). Geen vacatures. Advertenties 
opgeven via het tabblad ‘Advertenties’ 
op de website www.klankwijzer.nl onder 
vermelding van Lezersservice.

Uitgeverij Hit-Music heeft repertoire 
voor kleine slagwerkbezettingen op 
een cd gezet. De initiatiefnemers wil-
len hiermee instructeurs en dirigen-
ten een beter beeld geven van het 
beschikbare materiaal voor kleine 
bezettingen. De cd met de titel Hit 
bevat muziek van de componisten 
Henk Martens, Marcel Hessels, Ralph 
van de Berg, Etienne Houben, Rico 
Stevens, Gian Prince en Jos Stoffels. 
De werken zijn bestemd voor slag-
werkbezettingen van 7 tot 12 stem-
men en variëren in moeilijkheids-
graad. Een aantal composities is 
speciaal voor dit project geschreven. 
Hit-Music constateert dat er grote 

vraag is naar nieuwe muziek voor 
ensembles in kleine bezettingen. In de 
praktijk wordt vaak teruggevallen op 
bestaand repertoire. Door meer afwis-
seling aan te brengen in het repertoire 
hoopt de uitgeverij een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van de 
slagwerkwereld. De cd wordt zaterdag 
8 oktober bij muziekcentrale Adams 
in Ittervoort om 15.00 uur gepresen-
teerd. Bij die gelegenheid treedt tevens 
het nieuwe Limburgse slagwerken-
semble Percussionata voor het eerst 
op. Dit projectensemble van professi-
onele slagwerkers en topamateurs wil 
de Nederlandse slagwerkcultuur op 
hoog niveau uitdragen.

Slagwerkmuziek op cd 

Van de vijf kandidaten op 5 
november in Het Kielzog in 
Hoogezand zijn er vier af-
komstig uit Friesland. “Geen 
wonder”, zegt CBMGD-

voorzitter Oeds Kuipers. “Verenigin-
gen willen er graag een dagje uit van 
maken.” Kuipers legt uit dat voor de 

concoursen van de CBMGD enkele 
jaren geleden de dagen leken geteld. 
Noodgedwongen moest de bond het 
aantal concoursen terugbrengen. Het 
voorjaarsconcours werd geschrapt. 
“Sinds een jaar of tien jaar zie je toch 
de trend dat de belangstelling voor 
de concoursen afneemt. Dat geldt 
ook voor andere bonden. Als kleine 
muziekbond met circa zestig vereni-
gingen merk je dat meteen. We zijn 
terug moeten gaan van drie naar één 
concours. In vergelijking met twee, 
drie jaar geleden zijn we met vijf 
inschrijvingen niet eens ontevreden. 
Voor zover ik begrepen heb, waren er 
nog enkele verenigingen die belang-
stelling hebben getoond. We zien 
dus weer een stijgende lijn. Daar-
mee hebben onze concoursen weer 
bestaansrecht.”Ook het deelnemers-
veld laat zien dat er weer beweging in 
zit. Fanfare Euphonia uit Wijnjewou-
de en muziekvereniging Sereno uit 
Baflo keren na een tijdje afwezigheid 
terug op het concourspodium met een 
optreden in de introductiedivisie. Ook 
brassband Excelsior uit Surhuizum 
maakt na een concoursloze periode 

van zeven jaar waar haar rentree. Na 
enkele succesvolle deelnames aan 
het Gouden Spikerfestival gaat het 
orkest nu voor een beoordeling in de 
vijfde divisie. De fanfares Excelsior uit 
Silvolde en Nij Libben uit Witmarsum 
starten respectievelijk in de vierde en 
derde divisie. Kuipers: “Ons con-
cours mag dan wel niet zo groot zijn, 
we merken wel dat de deelnemende 
orkesten het bij ons enorm naar hun 
zin hebben. Dat is ook de reden dat 
meer verenigingen uit andere pro-
vincies hier naar toe trekken. De 
ambiance wordt als goed ervaren. De 
akoestiek in Het Kielzog is al drie keer 
aangepast en inmiddels aanmerkelijk 
verbeterd.”

In een kleine bond laat 
een neerwaartse tendens 
zich extra hard voelen. 
Een opleving daarentegen 
weegt ook meteen door. 
De concertwedstrijd van 
de Christelijke Bond van 
Muziekverenigingen in 
de provincies Groningen 
en Drenthe (CBMGD) telt 
vijf deelnemers. In verge-
lijking met enkele jaren 
terug een flinke vooruit-
gang. 

Licht herstel bij CBMGD

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

Muziekvereniging Sereno uit Baflo start in de introductiedivisie. foto Gouden Spikerfestival

Datum: zaterdag 5 november.
Locatie: Het Kielzog Hoogezand. 
Jury: Danny Oosterman, Jacob de Haan en 
Durk Lautenbach. 
Deelnemers: Excelsior Silvolde; Nij Libben 
Witmarsum; Euphonia Wijnjewoude; 
Excelsior Surhuizum;  Sereno Baflo. 

C O N C E R T W E D S T R I J D  C B M G D
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Muziekhandel

Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek
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Meer info op:
www.wmc.nl

Tickets 
bestellen?

world music contest
kerkrade nederland

WMC 60 verjonging en 
vernieuwing

 
Carlton Main Frickley 

Colliery Band 
Verrassingsconcert voor de WMC-
liefhebbers bij gelegenheid van 60 

jaar WMC. Het concert in 1949 door 
de bekende Carlton Main Frickley 

Colliery Brass Band wordt in de Ro-
dahal opnieuw gecreëerd. Nu ook 
met actieve deelname ook van de 
beide Kerkraadse harmonieorkes-
ten. Het geheel zal voorzien wor-

den van historisch beeldmateriaal.

WDR Bigband & 
Wolfgang Niedecken

Uniek samenspel van ’s wereld 
beste Big Band en zanger 
Wolfgang Niedecken, de 

frontman van de beroemde 
Kölschrockband BAP, presenteren 

pop/rock in een nieuw jasje.

WMC Founders & Subsidizers                               Media Partners

WMC Kerkrade met volgende highlights:22-09-2011 Opera “The Priest and His Servant Balda” 23-09-2011 Carlton Main Frickley Colliery Band26-09-2011 
Jong NBE Limburg

28-09-2011 
New Cool Collective29-09-2011 WDR Bigband & Wolfgang Niedecken01/02-10-2011Dutch Open Concertafdeling 01/02-10-2011Internationale Ensemble en Solisten Concoursvan 22/9 tot 2/10Spectaculaire activiteiten in het buitenfestival
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v o o r b e s c h o u w i n g

De Limburgse tamboerkorp-
sen hebben kosten noch 
moeite gespaard om tijdens 
de beide wedstrijden van 
de LBT met nieuwe mu-

ziek voor de dag te komen. Tal van 
compositieopdrachten gaan tijdens de 
wedstrijden in Brunssum en Venray 
in première. Een greep uit de pri-
meurs. Ruud Böhmer schreef voor 
het trommel- en klaroenkorps van 
harmonie Sainte Cécile uit Eijsden de 
mars Le Comte et le Chasseur. Het 
werk wordt gekenmerkt door jacht-
signaalachtige motieven, verwijzend 
naar de ontstaansgeschiedenis van 
het korps. Sainte Cécile brengt verder 
het vierdelige concertwerk Waterloo 
door Ralph van de Berg geschreven 
voor jachthoornkorps met uitgebreid 
slagwerk. Het fluit- en trommelkorps 
Sint Andreas uit Melick pakt uit met 

een Latijns-Amerikaans programma 
waarin een nieuw werk van Vincent 
Cox de blikvanger is. Van de hand 
van Rob Balfoort speelt het fluit- en 
tambourcorps Sint Paulus uit Schaes-
berg de compositie Timeline waarin 
diverse muziekstijlen voorbij komen. 
Voor het trommel- en fluiterkorps 
Heide uit Swalmen bewerkte Balfoort 
een deel uit de Spaanse opera Pan y 
Toros van Francisco Asenjo Barbieri. 
De slagwerkgroep van harmonie Sint 
Joseph uit Weert-Zuid hoopt te scoren 
met de door Leon Camp geschreven 
compositieopdracht Rythm Therapy. 
De slagwerkgroep van de kerkelijke 

harmonie Sint Joseph 1880 uit Weert 
- waar Etienne Houben debuteert 
als dirigent - brengt als eerste orkest 
buiten de Verenigde Staten Cyclone 
van Jim Casella tot uitvoering.

Na een mager concoursjaar 2010 
lijkt de LBT de draad weer te hebben 
opgepakt. De actie van de bond om 
korpsen schriftelijk te attenderen op 
hun concoursverplichting heeft de 
boel wakker geschud. De podium-
wedstrijd in Schouwburg Venray op 
20 november is volgeboekt. De mars-/
concertwedstrijd telt negen kandi-
daten, vijf meer dan vorig jaar. “Zes 
korpsen hebben om allerlei redenen 
uitstel gevraagd. Dat biedt alvast 
perspectieven voor volgend jaar”, zegt 
voorzitter Manon Pelzer. 

Ook de wens van de concerterende 
slagwerkgroepen om de podium-
wedstrijd in een theater te laten 
plaatsvinden, gaat in vervulling. “In 
tegenstelling tot de voorgaande jaren 
komen op de podiumwedstrijd alle-
maal Limburgse verenigingen aan de 
start ”, merkt Pelzer op. Verheugend is 
ook dat vrijwel alle secties vertegen-
woordigd zijn. “Van een neerwaartse 
tendens is dan ook geen sprake”, 

constateert de voorzitter.  
Nog meer bijzonderheden: het kla-
roen- en tamboerkorps Heer Vooruit 
uit Heer-Maastricht treedt aan in een 
volledig nieuwe bezetting, waarbij 
de signaalinstrumenten hebben plaats 
gemaakt voor trompetten, baritons, 
trombones en sousafoons. Bij de 
drumband van harmonie Sint Cecilia 
uit Susteren debuteert Luc Houben - 
kind van de vereniging – als instruc-
teur. Bij de drumband van harmonie 
Wilhelmina uit Wolder-Maastricht 
keert Ad Triepels na tien jaar 
afwezigheid weer terug op de dirigen-
tenbok.       

LBT zit weer op koers
Meer deelnemers dan vo-
rig jaar, een volgeboekte 
podiumwedstrijd, de twee 
grootste lidverenigingen 
aan de start en een hele 
boel nieuwe composities. 
De Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT) 
gaat met opgeheven 
hoofd het concourssei-
zoen tegemoet.

Het fluit- en tambourcorps Sint Paulus uit Schaesberg laat tijdens het concours Timeline van Rob Balfoort in première gaan. foto FV Media Producties 

Door onze redactie

S L A G W E R K

Datum: zondag 9 oktober.
Locatie: Sporthal Rumpen Brunssum.
Jury: Henk Mennens, Jos Stoffels en André 
Willems.
Aanvang: 10.00 uur.

Deelnemers : Heer Vooruit Maastricht; Sint 
Cecilia Susteren; Diligentia Eckelrade; Sint 
Paulus Schaesberg-Landgraaf; Sint Blasius 
Cadier en Keer; Melodie der Peel Ospel; 
Sainte Cécile Eijsden; Marijke Hoensbroek; 
Sint Caecilia-Beek

M A R S W E D S T R I J D  L B T

Datum: zondag 20 november.
Locatie: Schouwburg Venray. 
Jury: Henk Mennens, Jos Stoffels en André 
Willems.
Aanvang: 9.30 uur.
Deelnemers: Juliana Munstergeleen; Sint 
Joseph Weert-Zuid; Ons Genoegen Oirlo; 
Sint Gertrudis Sint Geertruid; Concordia 
Panningen; Concordia Meterik; Wilhel-
mina-Wolder Maastricht; Sint Joseph 
1880 Weert; Blerickse Herten Blerick; Sint 
Andreas Melick; Heide Swalmen.

P O D I U M W E D S T R I J D  L B T
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DAY OF PERCUSSION IN KERKRADE 
Ooit gedrumd op muziek van een 
echte punkband? Dat kan op 1 ok-
tober in conferentieoord Rolduc in 
Kerkrade. Ter gelegenheid van de Day 
of Percussion heeft slagwerkcompo-
nist Gian Prince drie nummers van 
de Nederlandse punkformatie De 
Heideroosjes gearrangeerd. De songs 
worden tijdens een play in ingestu-
deerd en samen met Heideroosjes-
drummer Igor Hobus, een coverband 
en de drumband Concordia uit 
Leveroy uitgevoerd. Deze gezamen-
lijke presentatie vormt het sluitstuk 
van een manifestatie die geheel in 
het teken staat van de slagwerk- en 
tamboermuziek. Vanaf 10.00 uur 
zijn er doorlopend activiteiten. 
Workshops en privélessen van Ruud 
Wiener (mallets), Wieke Karsten 
(fluit), Johnny Eeckhaut (signaalko-
per) en Hans Zonderop (slagwerk). 

Een open podium waar iedereen zijn 
talent aan het publiek kan tonen. Een 
presentatie van Wieke Karsten met 
als thema ‘Musiceren, studeren en het 
brein’, waarin ze ingaat op flinter-
dunne scheidslijn tussen plezier en 
frustratie bij musiceren en studeren. 
Tijdens een workshop bandcoaching 
gaat Alex Schillings aan de slag met 
enkele korpsen. Tijdens de slotmani-
festatie (bij goed weer op de Markt in 
Kerkrade) zijn er naast de presentatie 
van het cross-overproject met Igor 
Hobus optredens van het Trompet-
terkorps van de Belgische Gidsen en 
de drumband Concordia Leveroy. De 
zesde aflevering van de Day of Percus-
sion wordt gehouden in de kantlijn 
van het zestigjarig bestaan van het 
Wereld Muziek Concours en het 
gouden jubileum van de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen. Voor de 
verdere organisatie tekenen Percussive 
Arts Sociëty en Huis voor de Kunsten 
Limburg.
• Informatie en aanmelden voor alle 
        activiteiten: rjanssen@hklimburg.nl  en                                           
        percussion@ home.nl

SW!NG-!NN IN BEILEN
Het Drentse Beilen maakt zich op 
voor de tweede editie van Sw!ing-!nn. 
SAMO Drenthe wil tijdens een play 
in op zaterdag 1 oktober amateurmu-
zikanten uit de hafabra-orkesten de 
groove & beat van het swing-, blues, 
rock- en latinrepertoire laten beleven. 
Tijdens tuttirepetities studeert het 
play in-orkest samen met een ritme-
sectie van drums, basgitaar, gitaar 
en toetsen drie nieuwe werken in 
die in samenwerking met sectorin-
stituut Kunstfactor tot stand zijn 
gekomen. Eric Swiggers, alias En-
nio Slavere, componeerde in blues-
stijl A short story in Blue. Carron 
Schilders’ groovvy werk voor orkest 
met ritmesectie is getiteld Into the 
Beat en Peter Kleine Schaars combi-
neerde latin met swing in Let in the 
Swing. De drie componisten zijn zelf 

aanwezig om hun compositie met het 
orkest in te studeren. Daarnaast zijn 
er workshops basgitaar en drummen. 
Trompettist en bigbandleider Herwin 
Lokken geeft proeflessen improvisa-
tie als voorproefje op de lessenreeks 
die Sw!ng-!nn in de winterperiode 
2011-2012 aanbiedt. De twee grote 
hallen van de Drenthehal in Beilen 
(Midden-Drenthe) staan bol van de 
swingende blaasmuziek. Publiek heeft 
gratis toegang. Er zijn mogelijkheden 
om te overnachten op camping De 
Molenhorst.
• Inschrijven kan via het digitaal              
        inschrijfformulier op www.swinginn.info. 

HAFABRA PLAY-IN IN LANGEDIJK 
De vijf Langedijkse muziekvereni-
gingen houden zaterdag 1 oktober 
de vierde editie van Hakaai, een 
play-in voor jeugdige en beginnende 
volwassen muzikanten. Het thema 
dit jaar is Griezelen. Gedurende de 
hele dag worden diverse muziekstuk-
ken geoefend. ’s Avonds voorafgaand 
aan het Langedijker Festival vindt de 
uitvoering plaats. De play-in wordt 
gehouden in De Overbrugging van 
10.00 tot 16.30 uur. Het concert is om 
19.30 uur. 
• Inschrijven via het formulier op www.hakaai. 
      nl. De kosten bedragen 10 euro.

LIFE LONG LEARNING IN KERKRADE
Koor- en operabegeleiding is de 
rode draad van de dertiende inter-
nationale dirigentencursus van het 
Wereld Muziek Concours (WMC). 
De studieweek wordt van 8 tot en met 
12 november gehouden in Congres-
centrum Rolduc in Kerkrade. Voor de 
vierde keer is de cursus onderdeel van 
het Life Long Learning-programma. 
Voor de organisatie tekenen WMC, 
de Bond van Orkestdirigenten en 
Instructeurs (BvO) en Kunstfactor. 
De cursus omvat orkestdirectie, 
bandcoaching en workshops met 
diverse blaasorkestvormen, koren en 
ensembles. Cursusleiders zijn Douglas 
Bostock, Jan Cober, Ivan Meylemans, 
Edouard Rasquin en Hans Leenders. 
Medewerking verlenen fanfare De 
Kempenbloei uit Achel (WMC-
kampioen 2009), Van de Kreeke Brass 
Band Limburg, harmonie Sint Aemili-
aan uit Kerkrade, de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine, het Helicon 
Blazersensemble, mannenkoor De 
Maastreechter Staar en het Vocaal En-
semble Kerkrade. Speciaal voor deze 
cursus is een aantal klassieke werken 
uit de Nederlandse blaasmuzieklite-
ratuur opnieuw geïnstrumenteerd. 
Daarnaast zijn ook enkele nieuwe 
opera-arrangementen in opdracht 

Workshops, cursussen, play-ins en band-
coaching. Aan educatieve projecten geen 
gebrek. Wie zijn muzikale horizon wil ver-
breden, kan de komende maanden overal 
in het land zijn licht opsteken. Opleidin-
gen te kust en te keur voor zowel muzi-
kanten als dirigenten. Een overzicht.  

i n f o r m a t i e f

Met z’n allen de school banken in

De Limburgse muziekbond geeft de succesvolle dirigentencursus De Maestro met docent Jan Cober een vervolg.      foto FV Media Producties

Door onze redactie

A LG E M E E N

Peter Kleine Schaars in Beilen. foto FVMedia
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Met z’n allen de school banken in

De Limburgse muziekbond geeft de succesvolle dirigentencursus De Maestro met docent Jan Cober een vervolg.      foto FV Media Producties

gegeven. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 
november presenteren de praktische 
deelnemers en de deelnemende orkes-
ten, koren en ensembles zich in een 
tweetal concerten in de Aula Major 
van Congrescentrum Rolduc en in het 
Parkstad Limburg Theater Kerkrade. 
• Inschrijven is mogelijk via het webformulier  
        op www.wmc.nl. Voor meer informatie kunt       
        u een e-mail sturen naar: info@wmc.nl

SLAGWERKWORKSHOP IN LEERDAM
Zaterdag 15 oktober organiseert 
christelijke muziekvereniging De 
Bazuin uit de Glasstad Leerdam een 
slagwerkworkshop onder leiding van 
Dennis Smits. Deze workshop is be-
doeld voor elke slagwerkers vanaf ni-
veau A (ongestemd). Smits, van 1993 
tot 2008 in dienst van de Tamboers 
en Pijpers van het Korps Mariniers, is 
tamboer, slagwerkinstructeur en com-
ponist. De workshop begint om 9.30 
uur en wordt om 16.00 uur afgesloten 
met een miniconcert.
• Inschrijven via het aanmeldingsformulier
       op www.debazuinleerdam.nl. 

SCRATCHORKEST IN HILVERSUM 
Het Muziekcentrum van de Omroep 
(MCO) organiseert voor amateurmu-
zikanten van alle leeftijden een mee-
speelorkest, een zogenaamd Scratch-

orkest. ‘Starting from scratch’ studeert 
het orkest, bestaande uit circa zeven-
tig amateurmusici en twintig musici 
van het Radio Filharmonisch Orkest, 
een kort programma in dat uitge-
voerd wordt in het voorprogramma 
van het concert van het Radio Fil-
harmonisch Orkest op vrijdagavond 
18 november in Muziekcentrum 
Vredenburg in Utrecht. Het Scratch-
orkest staat onder leiding van dirigent 
Wouter Padberg en voert een deel 
uit van Symphonie Fantastique van 
Hector Berlioz. Er is plek voor muzi-
kanten op fluit, hobo, klarinet, fagot, 
hoorn, trompet, trombone, bastuba, 
violen, altviolen, celli, contrabassi, 
slagwerk en pauken. Deelnemers 
moeten minimaal 8 jaar les hebben 
gehad. Op 16 november is in Studio 
5 van het MCO in Hilversum de 
eerste repetitie. Op 18 november is in 
Vredenburg in Utrecht de afsluitende 
repetitie waarna het Scratchorkest om 
19.30 uur in het voorprogramma van 
het RFO concerteert. 
• Belangstellenden kunnen zich voor 15 okto- 
        ber aanmelden bij c.rongen@mco.nl 

DE MAESTRO IN ITTERVOORT
De Maestro krijgt een vervolg. De 
Limburgse Bond van Muziekgezel-
schappen zet de vierdelige dirigenten-
workshop ook in het seizoen 2011-
2012 op touw. Docent is opnieuw Jan 
Cober. De Maestro is een vorm van 
permanente educatie voor prak-
tiserende dirigenten en studenten 
directie aan de conservatoria. Diverse 
aspecten worden aan de hand van 
thematisch gestructureerde work-
shops belicht met een duidelijke link 
naar de praktijk. Een gerenommeerd 
hafabraorkest fungeert als praktijk-
ensemble. Tijdens de eerste editie 
afgelopen seizoen waren circa vijftig 
dirigenten uit Zuid-Nederland en 
België als actief deelnemer of aauditor 
van de partij. 
De Maestro 2011-2012 start op 29 
oktober met het belichten van de edu-
catieve aspecten van blaasmuziek. De 
tweede workshop op 28 januari 2012 
heeft als thema blazen of musiceren. 
Bewerking, doel of middel is het 
thema van de derde workshop op 31 
maart waarbij repertoireontwikkeling 
aan de orde komt. Tijdens de laatste 
workshop op 2 juni staat interpreta-
tie centraal. De vier lesdagen zijn bij 
Muziekcentrale Adams in Ittervoort 
van 9.30 uur tot 16.30 uur. 
• Inschrijven via het formulier op www.lbm
        info.nl. Meer informatie: Bas Thomissen (Huis
        voor de Kunsten Limburg), telefoon 0475   
        399264 of e-mail: bthomissen@hklimburg.nl

A F S C H E I D

Het bestuur van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) heeft in kleine kring de 
scheidende bestuurders Theo Rongen (voorzitter) en Miel Rasenberg (secretaris) uitge-
zwaaid. Beiden ontvingen bij die gelegenheid de hoogste onderscheiding van de Federatie 
van Katholieke Muziekbonden (FKM): goud met kroon en twee briljanten. 
De scheidende bestuurders vormden decennia lang het gezicht van de voormalige FKM. 
Rasenberg werd in 1974 secretaris van de federatie. Rongen kwam in 1980 in het dagelijks 
bestuur, waarna hij in 1985 vicevoorzitter en in 1992 voorzitter werd.  Door hun actieve 
deelname aan alle in- en externe overlegorganen leverden de twee oud-bestuursleden 
een grote bijdrage aan de groei en opbouw van de organisatie. Na het mislukken van 
de landelijke fusie bouwden Rongen en Rasenberg het fundament van de huidige VNM, 
bestaande uit bonden van de FKM en de voormalige Nederlandse Federatie van Christelijke 
Muziekbonden. Beiden spreken overigens de wens uit dat er verder wordt gewerkt aan de 
totstandkoming van één landelijke organisatie voor de amateurmuziek in Nederland. De 
scheidende bestuurders zijn in 2009 onder meer vanwege hun grote verdiensten voor de 
amateurmuziekwereld onderscheiden met hoge kerkelijke onderscheidingen. Op de foto 
Miel Rasenberg (links) en Theo Rongen eerder dit jaar bij de presentatie van de eerste editie 
van muziekkant Klankwijzer.  Foto FV Media Producties

Klaphekweg 15 • 6713 HL EDE • T 0318 300985 • M 06 53761055 • E info@auvico.nl
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CD-opnamen op locatie tegen vriendelijke prijzen

PPERMAN 
AUDIO VISUELE COMMUNICATIE

• Orkesten
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• Ensembles
• Solisten
• 2 - 24 kanalen
• Editing en Mastering
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• STEMRA afdracht
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Opleiding 
 

vernieuwd

MARGRIET ESHUIJS
ALS SPECIALE MUZIKALE GASTE BIJ UW CONCERT

Met een mooi en aansprekend concept, inclusief 
nieuwe goed geschreven en gratis te gebruiken 
arrangementen voor solozang met Harmonie, 
Fanfare, Brassband en Koor. Uitnodigend voor 
elk orkest uit elke divisie.

Margriet Eshuijs neemt mee 
Singer-songwriter Maarten Peters  
en pianist Co Vergouwen 

professionele adviezen 
een zorgvuldige voorbereiding  
een ontspannen repetitie
 
zorgen voor een fantastisch, 
bruisend gezamenlijk concert

vrijblijvende informatie

info@margrieteshuijs.nl
075-6161307
www.margrieteshuijs.nl
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v o o r b e s c h o u w i n g

Is de instroom van jeugdleden een 
geldig excuus om uitstel van de 
concoursverplichting te vragen? Je 
kunt er over redetwisten. Immers, 
als een vereniging bij het geluk 

van zoveel jeugdleden er niet klaar 
voor is om in de huidige divisie op 
concours te gaan, hoort ze misschien 
wel even niet meer in die betreffende 
afdeling thuis. Om de jeugd de ruimte 
te geven om in te stromen, kun je ook 
vrijwillig een stapje terugzetten. Voor 
de continuïteit van de vereniging op 
de langere termijn is dat meestal de 
meest gezonde oplossing. Maar het 
valt met name oudere muzikanten 
soms zwaar om afstand te doen van 
de door de jaren heen met veel bloed, 
zweet en tranen veroverde positie. 

Deze problematiek leidt in Limburg 
steeds vaker tot discussies. Ook dit 
jaar heeft weer een aantal orkesten 
een beroep op uitstel gedaan op basis 
van argumenten waarvan je je kunt 
afvragen of de geest van het betref-
fende reglementsvoorschrift daar wel 
voor bedoeld is. Als de dirigent drie 
maanden voor het concours opstapt, 
kan over het verlenen van uitstel geen 
twijfel bestaan. Maar geldt dat ook 
voor het argument dat de jeugdle-
den er nog niet klaar voor zijn? “We 
constateren dat verenigingen daar 
vaak nogal statisch in denken”, vertelt 
LBM-voorman Raymond Knops. “Er 
bestaat een soort koudwatervrees te-
gen vrijwillig degraderen. Terwijl het 
beter is om eerlijk in te zien dat het 
niveau van de betreffende divisie er 
niet meer is. Vooral oudere muzikan-
ten zien dat vaak als een nederlaag. 
Het is gevaarlijk om tegen heug en 
meug proberen vast te houden aan 
wat er niet meer is. Juist daar kunnen 
ongelukken van komen.” 
Maar Knops beseft dat de vereniging 
uiteindelijk zelf beslist. “Als bond 
kunnen we orkesten alleen maar 
aanmoedigen om van tijd tot tijd hun 
muzikale niveau aan een jury voor te 
leggen. We vinden dat meedoen daar-
bij belangrijker is dan winnen. Maar 
uiteindelijk gaan de verenigingen voor 
zichzelf op concours en niet voor de 
bond.”
De climax van de Limburgse bonds-
concoursen ligt al meteen op de eerste 
wedstrijddag waarop zeven fanfares 
uit de eerste divisie achter elkaar in 

actie komen. Een opvallend groot 
aantal orkesten gaat voor het eerst 
met hun huidige dirigent op concours. 
Fanfare Sint Caecilia uit Guttecoven 
en de harmonieën Sint Petrus uit 
Gulpen en De Vriendenkring uit Well 
doen voor het eerst sinds lange tijd 
weer een gooi naar de prijzen.   
Muzikale innovatie is te verwachten 
van fanfare De Eendracht uit Neer. 
De vereniging wil met bestuurlijke en 
artistieke vernieuwing een eigentijds 
en vooral jonger publiek aanspreken. 
Met het thema Reizen wil het orkest 
de toehoorder meenemen op zijn 
spannende reis in de nieuwe tijd en 
tegelijkertijd ook kenbaar maken dat 
innovatie noodzakelijk is om de blaas-
muziek toekomstbestendig te maken. 
De keuze van de concourswerken, 
waarin een overgang van traditioneel 
naar vernieuwend hoorbaar is, staat 
daarvoor symbool. Bijzonder is onder 
andere de première van een geheel 
nieuw werk, Concerto for Contempo-
rary Music Ensemble, dat de fan-
fare speciaal in opdracht heeft laten 
schrijven. Deze compositie vermengt 
blaasmuziek met de elektronische 
landschappen van componist Mauritz 
Kop, beter bekend als The Ambient 
Society. Met deze kruisbestuiving 
van disciplines tracht de fanfare een 
akoestische barrière te doorbreken 
door een symbiose aan te gaan van 
akoestische en elektronische muziek. 
Naast de synthesizer zijn ook be-
langrijke rollen toegekend aan vocale 
inbreng en een combo. Dirigent Ad 
Lamerigts vertaalde de compositie 

tot een speelbaar arrangement voor 
fanfareorkest. Met het concoursop-
treden wil fanfare De Eendracht een 
krachtig signaal afgeven in de richting 
van de nieuwe generatie componis-
ten, dirigenten, verantwoordelijke 
bestuurders, muziekorganisaties en 
iedereen die zich betrokken voelt bij 
de toekomst van de blaasmuziek. 

Limburg in een dipje
De Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen 
(LBM) krijgt normaal vier 
concoursdagen gevuld. 
Dit jaar zijn het er slechts 
twee. Met twintig deel-
nemers blijft het aantal 
inschrijvingen ver onder 
het gemiddelde. Maar er 
is geen reden tot paniek. 
“Er zijn geen tekenen die 
wijzen op een neerwaart-
se tendens”, zegt voorzit-
ter Raymond Knops.

Fanfare De Eendracht uit Neer hoopt met een vernieuwend programma een signaal af te geven. foto FV Media Producties 

Door onze redactie

B L A A S M U Z I E K

Datum: zondag 16 oktober.
Locatie: Parkstad Limburg Theater 
Heerlen. 
Jury: Pierre Kuijpers, Pieter Jansen en 
Jacob Slagter.
Aanvang 10.00 uur.
Deelnemers: Sint Petrus Gulpen; De Vrien-
denkring Well; Sint Gerlach Houthem-Sint 
Gerlach; De Maasoever Roosteren; De Een-
dracht Nieuwenhagerheide-Landgraaf; 
Sint Caecilia Hulsberg; De Eendracht Die-
teren; Sint Wiro ’t Reutje-Sint Odiliënberg; 
Sint Cornelius  Schin op Geul; Sint Cecilia 
Herten-Roermond.

Datum: zondag 23 oktober.
Locatie: De Oranjerie Roermond                            
Jury: Pierre Kuijpers, Pieter Jansen en 
Jacob Slagter.
Aanvang: 10.00 uur.
Deelnemers: Sint Joseph Merkelbeek; Sint 
Cecilia Doenrade; Harmonie Terheijden; 
Sint Joseph Weert-Zuid; Concordia Ulestra-
ten; De Eendracht Neer; Sint Caecilia 
Guttecoven; Concordia Obbicht; Eendracht 
Meijel.

C O N C E R T W E D S T R I J D  L B M
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Donderdag 22 september 
KERKRADE | RODAHAL | 20.00 uur 
Opening WMC 60 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 | DN DURPSHERD | 13.00 UUR 
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 
Concert door WDR Bigband & BAB-zanger Wolfgang 
Niedecken in het kader van WMC60. Kaarten: www.
wmc.nl. 

Zaterdag 1 oktober 
BEILEN | DRENTHE HAL | 10.00 UUR 
Play-in voor lichte muziek in het kader van het project 
Sw!ng-!nn 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 | 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. 
KERKRADE | RODAHAL | 12.00 UUR 

WMC60 met Open Nederlandse Kampioenschappen 
in de Concertdivisie voor brassbands. Kaarten: www.
wmc.nl. 
LANGEDIJK | DE OVERBRUGGING | 10.00 UUR 
De vijf Langedijkse muziekverenigingen houden 
een play in voor hafabra-muzikanten met als thema 
Griezelen. Informatie: www.hakaai.nl. 
WEERT | MUNTTHEATER | 20.00 UUR 
Concert door Banda Sinfonica Portuguesa uit Porto. 
Kaaten: 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.calliopecon-
certen.nl. 
KERKRADE | RODAHAL | 13.30 UUR 
WMC60 met Open Nederlandse Kampioenschappen 
in de Concertdivisie voor fanfares en harmonieën. 
Kaarten: www.wmc.nl. 

Zaterdag 8 oktober 
BLIJE | GEREFORMEERDE KERK | 20.00 UUR 
Concert door brassband Soli Deo Gloria Blije met 
leerlingen en jeugdbrassband Solex. Toegang gratis. 
HOENSBROEK | KASTEEL HOENSBROEK 
Galaconcert door Harmonie Sint Caecilia Hoensbroek 
b.g.v. 155-jarig bestaansfeest. 
VELDHOVEN | MUZIEKSCHOOL ART4U 
Kampioenswedstrijd voor solisten en ensembles 
blazers en slagwerkers. Organisatie Brabo. 

Zondag 9 oktober
AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.30 UUR 
Concertserie Blazen in de Beurs met DSS Aarlander-
veen en Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam. 
KONINGSLUST | DE SPRUNK | 19.00 UUR 
Herfstconcert door Koninklijke harmonie Concordia 
Panningen en fanfare Eendracht Maakt Macht 
Koningslust. 
ROTTERDAM | WTC | 15.30 UUR 
WTCulture Event met medewerking van de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine, Tamboers en Pijpers en 
de Steelband van het Korps Mariniers. 
TILBURG | CONCERTZAAL | 14.30 UUR 
Verrassende Ontmoetingen met Theaterkoor Souvenir 
des Montagnards en harmonie Sint Petrus en Paulus 
Wolder-Maastricht. 

Vrijdag 14 oktober 
HELLEVOETSLUIS | DE EENDRAGHT | 20.00 UUR 
Concert door de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine. 
VELDHOVEN | DE SCHALM | 20.00 UUR 
Dubbelconcert door fanfare Aurora Heesch en 
Koninklijke Harmonie Thorn. Meer info op: www.
fanfare-aurora.nl 

Zaterdag 15 oktober 
15 oktober 2011
BEETGUMERMOLEN | PKN KERK | 20.00 UUR 
Herfstconcert brassband Looft den Heer Bitgummole 
met als thema: Radio & TV. Info: www.brassband-
looftdenheer.nl 
KAMPEN | 19.30 UUR 
Kamper Trompetter Korps, Jong Kamper Trompetter 
Korps (JKTK) KTK Music Kidz Kampen, Van Limburg 
Stirum Band Wezep. 
RIJEN | CULTUREEL CENTRUM DE BOODSCHAP | 20.00 
UUR 
Orkest Orventus brengt o.l.v. Jacco Nefs orkestmuziek 
voor harmonieorkest, geïnspireerd op verhalen uit 

de literatuur. Kaarten via www.orventus.nl en aan 
de zaal. 

Zondag 16 oktober 
HEERLEN | PARKSTAD LIMBURG THEATER | 10.00 UUR 
Concertwedstrijd LBM. 
NIJMEGEN | DE VEREENIGING | 15.00 UUR 
Concertserie HRFSTWND met Koninklijke harmonie 
Sint Gregorius Haaren o.l.v. Peter-Paul van Esch en 
Koninklijke Harmonie Oosterbeek o.l.v. Jurgen Nab. 
Info: www.hrfstwnd.nl 
OISTERWIJK | THEATER TILLIANDER | 14.00 UUR 
Orkest Orventus brengt o.l.v. Jacco Nefs orkestmuziek 
voor harmonieorkest, geïnspireerd op verhalen uit 
de literatuur. Kaarten via www.orventus.nl en aan 
de zaal. 

Zaterdag 22 oktober 
EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM 
Concert door jeugdorkesten Les Jeunes Sainte Cécile 
Eijsden en Vooruit Harelbeke. 
THORN | HARMONIEZAAL | 18.30 UUR 
Examenconcert van Tristan Uth met de Koninklijke 
harmonie van Thorn als examenorkest.

Zondag 23 oktober 
NIJMEGEN | DE VEREENIGING | 13.15 UUR 
Concertserie HRFSTWND met projectorkest Groot 
Gelders HRFSTWND Blaasorkest en Het Gelders Orkest. 
Info: www.hrfstwnd.nl 
ROERMOND | DE ORANJERIE | 10.00 UUR 
Concertwedstrijd LBM. 

Woensdag 26 oktober 
SURHUISTERVEEN | DE FLAMBOU 
9e Noordelijk Seniorenfestival. 

Zaterdag 29 oktober 
ITTERVOORT | MUZIEKCENTRALE ADAMS | 9.30 UUR 

Start vierdelige dirigentenworkshop De Maestro met 
docent Jan Cober. Informatie: www.lbminfo.nl. 
OUDDORP | MFG DORPSTIENDE 
Fanfarefestival door stichting Muziek Manifestatie 
Goeree-Overflakee met deelname van elf fanfare-
orkesten. 

Zondag 30 oktober
LANGEZWAAG | DORPSHUIS | 10.00 UUR 
Selmer Saxofoondag.

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. 

Zondag 25 september 
BOCHOLTZ | HARMONIEZAAL | 19.00 UUR 
Concert door het Limburgs Slagwerk Collectief. 
Voorverkoop bij sigarenmagazijn Laval. 

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. 
NUNSPEET | VELUVINE | 20.15 UUR 
Theatershow Met de deur in huis vallen door slag-
werktrio Framoja. 

Zaterdag 8 oktober 

A G E N D A

B L A A S M U Z I E K

Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht opent op zondag 9 oktober in de Concertzaal in Tilburg          het nieuwe seizoen van de concertserie Verrassende Ontmoetingen. foto Wil Berghmans

S L A G W E R K
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A G E N D A

ITTERVOORT | MUZIEKCENTRALE ADAMS | 15.00 UUR 
Concert door slagwerkgroep Sint Joseph Weert en 
cd-presentatie door Percussionata. VELDHOVEN | 
MUZIEKSCHOOL ART4U 
Kampioenswedstrijd voor solisten en ensembles blazers 
en slagwerkers. Organisatie Brabo. 

Zondag 9 oktober 
BRUNSSUM | SPORTHAL DE RUMPEN 
Mars- en concertwedstrijd LBT. 

Zaterdag 15 oktober 
LEERDAM | 9.30 UUR 
Christelijke Muziekvereniging De Bazuin Leerdam 
organiseert een slagwerkworkshop onder leiding van 
Dennis Smits. Aanmelden: www.debazuinleerdam.nl. 

Zondag 16 oktober 
OLDENZAAL | DE BOND | 14.30 UUR 
Theatershow ‘Met de deur in huis vallen’ door slag-
werktrio Framoja. 

Zaterdag 22 oktober
ZEVENAAR | MUSIATER | 20.00 UUR 
Theatershow ‘Met de deur in huis vallen’ door slag-
werktrio Framoja. 

Zondag 23 oktober
HENDRIK-IDO-AMBACHT | CASCADE | 14.30 UUR 
Theatershow ‘Met de deur in huis vallen’ door slag-
werktrio Framoja. 

Zaterdag 29 oktober
BERLICUM | D’N DURPSHERD 
Kampioenswedstrijd solisten drumbandmuzikanten. 
Organisatie: Verenigde Nederlandse Muziekbonden.

Zaterdag 24 september 
BRAKEL 
Taptoe met ATM Amsterdam, Bazuin Leerdam, Wilhel-
mus Sliedrecht. 
KAMPEN | SPORTHAL DE REVE 
Mars- en majoretteconcours van de CBOW. 
KERKRADE | PARKSTAD STADION LIMBURG | 10.00 UUR 
Europees kampioenschap Corps Style Class. Organisatie 
WMC en Drum Corps Europe. 
KAPELLE | SPORTPARK | 19.00 UUR 
Taptoe met Showband Corio, Rijnmondband Schiedam, 
Jonge Kracht Kapelle-Biezelinge. 
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 met marswedstrijden voor drum-
bands en drumfanfares en shows van majorettegroe-
pen. Meer informatie: info@marchingbandschouwen-
duivenland.nl. 

Zondag 25 september 
WINKEL 
Bloemencorso met Showband Sternse Slotlanders 
Franeker. 

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. 
ROTTERDAM | LANTAREN VENSTER | 11.00 UUR 

Nationaal Show Congres. Opgave: www.kunstfactor.nl/
aanmeldennsc. 

Zondag 2 oktober 
BAARLE NASSAU | SPORTHAL 
Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisa-
tie Brabantse Bond. 
LEIDEN | GARENPLEIN | 13.00 UUR 
Taptoe Leidens Ontzet met Polisch Armyband Wraclow, 
Bersaglieri Italië, American Armyband, Black Watch 
Bugels Groot Brittannië, Russian Armyband White Rus-
sian, Kunst en Genoegen Leiden. 

Zaterdag 8 oktober 
LEEUWARDEN | WTC | 19.30 UUR 
Taptoe met Door Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk, 
Jong ADVENDO Sneek, Jubal Drum- and Bugle Corps 
Dordrecht, Pasveerkorps Leeuwarden, Showband RSF 
Saint Fulgent, Van Limburg Stirum Band Wezep. 
OUD-VOSSEMEER | DORPSPLEIN | 19.30 UUR 
Taptoe met Drumguards Delft, Fanfarekorps Geniete, 
Van Brederodekazerne Vught. 

Zaterdag 15 oktober 
HEERLEN | 12.00 UUR 
Taptoe met Pasveerkorps Leeuwarden, Kunst en Ge-
noegen Leiden, Door Vriendschap Sterk Katwijk, Adest 
Musica Sassenheim, ADVENDO Sneek, Corio Collective 
Heerlen. 

Zondag 16 oktober 
BREDA | GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM 
Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisa-
tie Brabantse Bond. 

Donderdag 20 oktober 
DRACHTEN | SPORTCENTRUM | 9.00 UUR 
TW/RL 5 Unlimitet met workshops twirl en majorette. 
Organisatie SAMO Friesland. Opgave: a.kooistra@
keunstwurk.nl 

Zaterdag 29 oktober 
NIJKERK | MANEGE LUXOOL 
Taptoe met Arnhems Trompetter Korps, Kamper 
Trompetter Korps.
isatie 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.

Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht opent op zondag 9 oktober in de Concertzaal in Tilburg          het nieuwe seizoen van de concertserie Verrassende Ontmoetingen. foto Wil Berghmans

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

I N Z E N D E N  V A N  K O P I J 
V O O R  K R A N T  E N  W E B S I T E

S H O W

A LG E M E E N

Bij de Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen en de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen zijn diverse 
jubilarissen gehuldigd. We vermelden 
de jubilarissen vanaf zestig jaar: Bert 
van Limpt, Ad van Eindhoven en 
Wim van Eindhoven (allen muziek-
vereniging Ontspanning na Arbeid 
Lage Mierde), Harrie van Grinsven 
(muziekvereniging Sint Willibrordus 
Esch), Jan Philipse (harmonie Semper 
Unitas Sambeek), Mari van Leijsen 
(fanfare Sint Hubertus Dongen), 
Antoon Geubbels (fanfare De Voor-
uitgang Stiphout) en Pierre Wolters 
(harmonie Concordia Melick). 
De Hoornse Brassband heeft bij gele-
genheid van het vijftigjarig bestaan de 
Koninklijke erepenning ontvangen. 
Dirigent en componist-arrangeur 
Rieks van der Velde heeft de Neder-
landse Brass Award 2011 ontvangen. 
De Engelse componist Philip Sparke 
won de internationale BUMA Brass 
Award. 
De Nederlandse componist Hans van 
der Heide heeft in Taiwan de compo-
sitiewedstrijd ter gelegenheid van de 
twintigste editie van het Annual Chi-
ayi City International Band Festival 
2011 gewonnen. Zijn compositie The 
Fool’s Journey (part 1), een muzikale 
schildering van de eerste negen kaar-
ten van de Grote Arcana van de Tarot, 
won de tweede prijs. De eerste prijs 
werd niet toegekend.

K O N I N K L I J K

Jubilarissen en 
onderscheidingen

De Christelijke Bond van Muziekvereni-
gingen in Oost en West Nederland (CBOW) 
houdt zaterdag  12 november het Open 
CBOW-kampioenschap majorette en twirl 
voor solisten, duo’s, ensembles, (small) 
teams en grote groepen. Plaats van 
handeling is het multifunctioneel centrum 
Aperloo in ’t Harde. De CBOW wil met deze 
wedstrijd zijn leden in de gelegenheid  
stellen zich alsnog te plaatsen voor het 
nationale kampioenschap van de VNM op 
14 januari 2012. De CBOW organiseerde 
voorheen zelf geen solistenwedstrijd 
voor majorettes en twirlers. CBOW-leden 
deden mee aan wedstrijden van andere 
organisaties, maar kregen daar niet altijd 
startgelegenheid. 
Om te voorkomen dat de CBOW-majorettes 
buiten de boot vallen voor deelname aan 
het NK zet de bond nu zelf een wedstrijd 
op touw. Het CBOW-bestuur hoopt dat 
het concours een succes wordt zodat deze 
wedstrijd ook in 2012 op de agenda kan 
worden geplaatst. Inschrijfformulieren zijn 
te downloaden via www.cbow.nl. 

Open CBOW-
strijd voor twirl 
en majorettes  
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De Specialist op blaas- en
slagwerk instrumenten

• Alle topmerken op voorraad
• Deskundig advies
• Eigen service-inrichting
• Alles op gebied van toebehoor
• Bezoek onze site en webshop

Akerstraat 94-98 - 6466 HM  Kerkrade  
tel. 045-5413438  

Internet: www.muziekcentralehanssen.com

• 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

blazersklas instrumenten

www.vision2music.nl

V2M
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GRATISGRATIS

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  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax3 x  Sax
3 x  Sound 
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