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Nieuw seizoen Prinses
Christina Concours

Binnenkort begint het Prinses Christina Concours aan een
nieuw seizoen. Jonge jazzmuzikanten in de leeftijd van 12
tot en met 21 jaar kunnen zich inschrijven voor het Prinses
Christina Jazz Concours dat openstaat voor solisten,
duo’s, bands en bigbands. Het jazzconcours vindt plaats
op zaterdag 29 en zondag 30 november in het Bimhuis
in Amsterdam. Vanaf 1 oktober kunnen muzikale jongeren
van 12 tot en met 19 jaar zich weer inschrijven voor het
jaarlijkse Prinses Christina Concours voor klassieke muziek.
De regionale voorronden gaan in januari 2015 van start.
Dit jaar worden ook componisten (12 tot en met 21 jaar)
uitgenodigd om hun zelfgeschreven compositie uit te voeren tijdens het Prinses Christina Compositie Concours, dat
gelijktijdig plaatsvindt met het Prinses Christina Concours.
Informatie: www.christinaconcours.nl.

Oud-CBMF-bestuurder Zijlstra overleden
Op 7 juli is onverwacht Aale Zijlstra uit Sneek overleden. Zijlstra was oud-bestuurslid van de toenmalige Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF). Hij was jarenlang concourssecretaris binnen de bond. Zijlstra was nog actief muzikant bij Excelsior Schraard en het Seniorenorkest
Harmonie 2002. Hij is 78 jaar geworden.

Inschrijving NBK-try-out Schoonhoven

Brassband Schoonhoven houdt zaterdag 25 oktober het twaalfde Atelier Pfeiffer NBK TryOut Event. Deze try-out wordt speciaal georganiseerd voor deelnemers aan de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen (NBK), een week later in Utrecht. Tijdens deze try-out wordt de
NBK zo goed mogelijk nagebootst. Zo kunnen de bands inspelen waarna de muzikanten na een
korte wachttijd het podium oplopen om het verplichte werk uit te voeren. De bands krijgen een
juryverslag en een geluidsopname mee als extra input om de laatste repetities mee in te gaan.
Informatie: www.brassbandschoonhoven.nl.

SPON in 2015 naar Polen

De zevende projectreis van de Stichting Project Orkest Nederland (SPON) gaat naar Polen. Van 30 april tot en
met 4 mei 2015 verzorgt het orkest onder leiding van Dirk van der Niet een aantal concerten in Poznan, een
prachtige, historische en kleurrijke stad. Inmiddels hebben zich al zestig muzikanten aangemeld. Om het orkest
compleet te maken, zijn een (alt)hoboïst, fagottist, trompettist (solist en 1e partij), bes-bassist, melodisch slagwerker en contra-bassist welkom. De twaalf repetities ter voorbereiding vinden vanaf zaterdag 4 oktober plaats in
Woudenberg. Informatie: www.spon.info.

Nieuwe dirigent of
instructeur nodig?

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

Oud LBM-voorzitter
overleden

In Echt is op 11 juni Willem Heemskerk overleden. De oud-burgemeester van Posterholt, Sint
Odiliënberg en Echt was van 1966 tot 1968
voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Hij was tevens vicevoorzitter van de
toenmalige Federatie van Katholieke Muziekbonden. Willem Heemskerk is 93 jaar geworden.

Deadline voor Klankwijzer

Op 7 oktober verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen
van activiteiten tussen 10 oktober en 16 november dienen uiterlijk
maandag 15 september bij de redactie te zijn ingeleverd. U mag ook
een foto meesturen (plaatsing afhankelijk van de kwaliteit en de beschikbare
ruimte). Flyers, posters en affiches worden niet als illustratie bij redactionele
artikelen geplaatst (wel als advertentie). Deze deadline geldt voor korte
aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen,
themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere
activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg
mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.
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DVS ziet af van reis naar Moskou

De christelijke drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk
heeft afgezien van deelname aan het Internationaal Militair Muziekfestival
Spasskaya Tower in Moskou. De marchingband zou van 30 augustus tot en met
7 september meedoen aan het wereldberoemde klank- en lichtspektakel op het
Rode Plein. Het korps vindt het echter ongepast om onder de huidige omstandigheden in Moskou op te treden. Voorzitter Marco van der Plas:“Jarenlang is toegewerkt naar dit optreden en wij hadden ons verheugd op de bijzondere muzikale
uitdaging en de contacten met internationale muziekcollega’s. De belangen van
DVS - ook financieel gezien - zijn in deze echter ondergeschikt aan het emotionele leed en verdriet dat Nederland na de ramp met vlucht MH17 heeft getroffen.
Gevoelens die ook breed leven bij de leden van DVS.”

Nationaal congres voor SMP-sector

Cultuurverschil

Klarinetdag
op Utrechts
Conservatorium

Het nieuws dat de KNMO het brassbandconcept
inzet om het nationale harmoniekampioenschap
nieuw leven in te blazen, heeft in Limburg een
levendige discussie opgeleverd, die de cultuurverschillen in de blaasmuziekwereld haarfijn blootlegt. De kenmerken van de brassbandformule zijn:
alleen een verplicht werk spelen, blinde jurering,
het opmaken van een rangschikking en optreden
in volgorde van loting. Muzikanten van brassbands
en fanfares in het noorden lopen ermee weg.
Zuiderlingen hebben niets met het systeem. In
een artikel in de Limburgse dagbladen gooide
dirigent Jan Cober de knuppel in het hoenderhok
door de introductie van de brassbandformule in
de harmoniewereld “verwerpelijk” te noemen. Het
heeft volgens Cober niets te maken met het idee
waar muziek voor gemaakt is: beleving.

Het Nationaal Congres Mars, Show en Percussie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 november in
hotel De Witte Bergen in Eemnes, gelegen aan de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Het congres is
behalve voor de showwereld ook bestemd voor concertslagwerkensembles. Voor beide sectoren worden
gedurende de hele dag parallelsessies gehouden. Informatie over het programma: www.knmo.nl.

Eén dag je helemaal wijden aan de klarinet samen
met professionele klarinettisten, conservatoriumstudenten en andere amateurklarinettisten?
Het Utrechts Conservatorium houdt zaterdag 8
november (10.00 uur) een klarinetdag voor jonge
getalenteerde klarinettisten tussen de 12 en 30
jaar. Behalve spelen in ensembleverband kunnen
deelnemers ook individueel les krijgen van de
docenten Céleste Zewald (foto), Harrie Troquet
en Cécile Rongen. Voor ensembles bestaat de
mogelijkheid om kamermuziek-coaching te krijgen.
De organisatie probeert nog een internationaal
bekende klarinettist te contracteren voor een workshop of lezing. Verder zijn er informatiestands en
demonstraties van accessoires zoals mondstukken,
rietenbinders, rieten en duimsteunen. De dag sluit
met een gezamenlijk concert. Aanmelden voor 1
november via: klarinetdagutrecht@hotmail.com.

Beleving of niet, feit is dat zowel de brassband- als
de fanfarekampioenschappen met deze formule
ieder jaar deelnemersaantallen trekken waar
reguliere concertwedstrijden niet aan kunnen
tippen. Wat mezelf ieder keer intrigeert is dat
deze wedstrijdopzet met name de vele jongeren
binnen de noordelijke orkesten kennelijk enorm
aanspreekt. Op de vraag waaruit zij hun muzikale
voldoening halen, is het antwoord telkens:“De kick
van de competitie met elkaar aangaan.”

Vlamo Open Harmoniekampioenschap

De Vlaamse amateurmuziekorganisatie (Vlamo) houdt zondag 15 maart 2015 het tweede Vlamo Open Harmoniekampioenschap (VLOH) in Heist-op-den-Berg. De wedstrijd wordt niet ingedeeld in afdelingen: harmonieën
uit alle divisies kunnen zich aanmelden. Elk orkest brengt een keuzewerk en het verplicht werk Namasé Rhapsody van Jan Van der Roost. Inschrijven kan tot 1 november 2014 via www.vlamo.be/wedstrijden.

GFO geeft solisten een kans

Het Gelders Fanfare Orkest biedt jeugdige
muzikanten ieder jaar de gelegenheid om
tijdens het nieuwjaarsconcert hun talenten
te laten horen. Zaterdag 10 januari 2015
krijgt een jonge muzikant weer de kans om in
Nunspeet met begeleiding van het orkest als
solist op te treden. Zaterdag 27 september
zijn in Epe (Gelderland) de audities. Lijkt jou
dat kicken? Meld je dan voor 13 september
aan bij Corrie van’t Hul, tel.: 06-46171706 of
mail naar: info@geldersfanfareorkest.nl.

We spelen overal in het land dezelfde noten.
Maar in de intentie waarmee dat gebeurt, kan
een wereld van verschil zitten. De discussie heeft
er uiteindelijk in geresulteerd dat de organisatiecommissie eieren voor haar geld heeft gekozen.
Harmonieorkesten kunnen ervoor kiezen om alleen het verplicht werk te spelen of om naast het
verplicht werk nog een keuzewerk uit te voeren.
Een poldermodel dus.
In deze editie van Klankwijzer komt niet alleen de
blaasmuziek aan bod. Vrijwel alle sectoren vinden
zich terug in deze uitgave. We blikken terug op de
Nederlandse kampioenschappen voor showkorpsen en SMP-solisten. En waarom is Nederland
twirlingland nummer 1 in Europa?
Ook belichten we een nieuwe hype in de blaasmuziek: de multidisciplinaire producties. Daarmee
lijkt de blaasmuziek het recept gevonden te
hebben om de verbinding met haar omgeving te
herstellen. Deze crossmediale concerten spelen
zowel bij toehoorders als muzikanten in op een
specifiek facet van de muziek: beleving.
Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Hollen of stilstaan
In mijn eerste periode als voorzitter van de KNMO kom ik er steeds
meer achter dat het vaak hollen of stilstaan is binnen onze organisatie. Er zijn dagen dat ik mijn reguliere (betaalde) baan volledig
aan de kant schuif om een goed gevulde agenda met KNMO-afspraken te kunnen realiseren. De laatste maanden is er gesproken
met gedeputeerden, wethouders van de G30, leden van de Tweede
Kamer en diverse collega-organisaties (VLAMO/CISM/NOC-NSF).
Alles om het belang van amateurkunst en de belangen van onze
verenigingen onder de aandacht te brengen.
De laatste maanden waren dan ook hectisch, zowel cultuurparticipatie als cultuureducatie was een belangrijk thema op de
landelijke politieke agenda. Hét moment om de KNMO en haar
verenigingen stevig onder de aandacht te brengen van de leden
van de Tweede Kamer en het ministerie van OCW. Gesteund door
de adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hadden
we de mogelijkheid om in Den Haag ook daadwerkelijk een lans
te breken voor de amateurmuzieksector. Reeds in de aanloop
naar het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer konden we
de nodige aandacht genereren. Kamerleden van verschillende
partijen werden benaderd. Anderen vroegen actief naar de standpunten van de KNMO op de onderwerpen cultuurparticipatie en
cultuureducatie. Met name het CDA en haar woordvoerder Mona
Keijzer namen het stevig op voor de amateurmuziekverenigingen
in Nederland. Het resultaat van dit alles is dat de KNMO een
actieve rol krijgt in het verder uitwerken van het landelijke (en
lokale) beleid rond cultuurparticipatie en cultuureducatie.
Maar daar bleef het deze zomer niet bij! Ook de onduidelijkheid over
de BTW-tarieven voor dirigenten (is het nou 6% of 21%?) mag rekenen op aandacht vanuit de Tweede Kamer. Samen met de Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties is een actieve lobby gevoerd die zal
leiden tot kritische vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Uiteraard houden we u van de voortgang op de hoogte. Hou ook onze
website www.knmo.nl in de gaten. Mooie ontwikkelingen waaruit de
kracht van de samenwerking wederom blijkt.
Ook de ontwikkeling van nieuwe evenementen staat niet stil.
Zoals de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen
2015. Een prachtig, nieuw kampioenschap waarbij de geprezen
formule van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen
en de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen wordt
aangevuld met een vrij gedeelte om de orkesten muzikaal ruimte
te geven. Het zal plaatsvinden in een van de mooiste concertzalen van Nederland, TivoliVredenburg te Utrecht. Chapeau voor het
voortvarende werk van de commissie Blaasmuziek.
Uiteraard lopen ook de reguliere werkzaamheden binnen de
KNMO door. We zijn er nog lang niet, de
weg is lang en de uitdagingen zijn groot.
Maar ik ben ontzettend blij te zien dat er
zoveel mensen met maximale inzet en
enthousiasme voor onze sector aan de
slag zijn.
Bart van Meijl
voorzitter KNMO
bart@expatax.nl
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Cd-presentatie: Als het erop aankomt!
Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee heeft de cd Als het erop aankomt! uitgebracht. De titel verwijst naar het motto van de viering van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Marechaussee. De schijf geeft een muzikaal beeld van de werkzaamheden van de Koninklijke
Marechaussee. Werken op deze cd zijn onder meer: Learning Gendarme (de mars van het
Opleiding-, Training- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee), Vigilans et Fortis (de mars
van de Brigade Speciale Beveligingsopdrachten) en March of the Gendarmes (mars opgedragen aan het European Gendarmerie Force). Verder zijn de Prinses Máxima Mars, de Gouverneur
der Residentiemars en het concertwerk A Farewell to Arms te beluisteren. Ook modern repertoire
en medleys van Nederlandse popnummers komen voorbij. Informatie: bestuur.svt@gmail.com.

Kampioenschap
voor blazers

De KNMO houdt zaterdag 4 oktober de
Nederlandse kampioenschappen voor blazers
(solisten en ensembles). De titelstrijd vindt
plaats in de Fentener van Vlissingenzaal van
het Conservatorium Utrecht. De jury bestaat
uit Durk Lautenbach en Rob Goorhuis. Op het
moment dat de redactie van deze uitgave
sloot, was de inschrijving nog in volle gang.
Meer informatie: www.knmo.nl. Foto: Jan
Verschuren

Majorette-/twirlwedstrijd bij MBGF

De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) houdt zaterdag 8 november in het multifunctioneelcentrum Aperloo in ‘t Harde het Open MBGF-kampioenschap voor majorette en twirl (solisten, duo’s, ensembles, (small) teams en grote groepen). Voorheen werd dit kampioenschap
georganiseerd door de CBOW. Majorettes kunnen zich tijdens deze wedstrijd plaatsen voor
het Nederlands kampioenschap van de KNMO op zaterdag 13 december in Waalwijk. Voor de
twirlers geldt deze wedstrijd als kwalificatie voor deelname aan de Champions Trophee in maart
2015 in België. Inschrijven voor 1 oktober via de inschrijfformulieren op de website www.mbgf.nl.

Cd’s met uitgaven van Tierolff

Muziekuitgever Tierolff brengt onder de titel Tierolff for Band full-cd’s uit met de volledige uitvoeringen van Tierolff-uitgaven uitgevoerd door gerenommeerde orkesten. In deze serie zijn nieuwe
albums verschenen van het professionele blaasorkest Militärmusik Oberösterreich onder leiding
van Harald Haselmayer. Werken op deze cd’s zijn onder andere Yellowstone Overture van Benoît
Chantry, Cryzy Tongues van Thomas Asanger, Rough Ridge van Harry Richards, Motus Agni van
Patrick H. Hahn en Mediterranean Cruise van Ivo Kouwenhoven. Meer informatie: www.tierolff.nl.

Verplichte werken ONFK 2015 bekend
De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) heeft de verplichte werken voor 2015 bekend gemaakt. Op advies van en in samenwerking met het Repertoire
Informatie Centrum in Arnhem zijn de volgende werken uit de bus gekomen: eerste divisie:
Aragorn van Hardy Mertens; tweede divisie: Highland Village Dances van Rob Goorhuis; derde
divisie: Four Noble Truths van Philip Sparke; vierde divisie: Movie Time van Jef Penders; vijfde
divisie: Singapura Suite van Jan Van der Roost. Het ONFK 2015 wordt gehouden op 17 en 18
april 2015. De inschrijving is geopend. Informatie: www.onfk.nl.

Prins Bernhard Cultuurfonds
steunt deelnemers NBK

Alle 22 Friese brassbands krijgen
eenmalig maximaal 1000 euro
ondersteuning als tegemoetkoming in
de extra kosten voor de deelname aan
de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) in Utrecht. De
Organisatie van Muziekverenigingen
in Fryslân (OMF) kreeg signalen dat
verenigingen overwegen om niet deel
te nemen aan de kampioenschappen omdat ze de kosten niet kunnen
betalen. Door de verhuizing van de NBK
van Groningen naar Utrecht zijn met
name de vervoerskosten gestegen. De
OMF heeft daarom een beroep gedaan
op het Prins Bernhard Cultuurfonds
Friesland om de bands financieel
te ondersteunen. Het PBCF heeft de
aanvraag positief gewaardeerd.

‘Koninklijke’ krijgt schilderij

Meespelen met topfanfares

Zondag 14 december geeft het Brabants Fanfare Orkest samen met fanfare De Kempenbloei uit het Belgische Achel (kampioen WMC 2013!) een concert in Overpelt
(België). Onder leiding van Ivan Meylemans, Frans van Dun en gastdirigent Robbert
Vos wordt een programma met werken van onder andere Micha Hamel, Philip Sparke, Rob Goorhuis en Gustav Holst (de complete Jupiter uit The Planets) uitgevoerd.
Muzikanten met minimaal C-niveau kunnen meespelen tijdens dit concert. De
repetities (van 9.30 tot 13.30 uur) zijn op 20 september, 11 oktober, 9 november,
23 november en 7 december. Van deze vijf repetities moet je er minimaal vier
beschikbaar zijn. Aanmelden: mariskabrienen@gmail.com.

Lintje voor componist Wittrock

Dirigent en componist Carl Wittrock is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Ank Bijleveld-Schouten,
Commissaris van de Koning in Overijssel en voorzitter van het Nationaal Comité 200
jaar Koninkrijk. Wittrock zet zich al jaren in voor de muziek in Twente, onder meer bij
muziekvereniging Apollo uit Goor. Ook schreef hij in opdracht van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk het stuk Van Oranje voor (brass)bands, fanfares, (symfonie)
orkesten, carillons en draaiorgels. Rond dit werk is een wedstrijd opgezet: verenigingen kunnen hun vertolking van Van Oranje uploaden via YouTube. De winnaar mag
tijdens het slotevenement van 200 jaar Koninkrijk op 26 september 2015 optreden
in Amsterdam. Meer informatie over de muziekwedstrijd: www.200jaarkoninkrijk.nl.
Foto: Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

In het clublokaal van de in 1775 opgerichte Koninklijke Harmonie van Roermond (vermoedelijk de oudste harmonie van Nederland) hangt sinds deze zomer een bijzonder schilderij. Het toont de thuiskomst van het orkest na de deelname aan een concours in Brussel in 1830. Het kunstwerk van de schilder Alex
van Afferden was sinds de Tweede Wereldoorlog in het bezit van de Roermondse
familie Puts. Deze heeft het schilderij nu in permanente bruikleen gegeven aan
de harmonie. Het verhaal achter het schilderij is tekenend voor die tijd: de dertig
muzikanten hadden vier dagen gereisd om in Brussel te komen. Een week later
keerde het gezelschap met een eerste prijs terug in Roermond. Aan de rand van
de stad werden de succesvolle muzikanten door talloze enthousiaste stadsbewoners onthaald. Dat waren nog eens tijden.

Nieuwe BCM-uitgave: Pianist

BCM, uitgever van special interestbladen in
verschillende segmenten, heeft het aanbod
muziekbladen uitgebreid met het blad Pianist.
Pianist is een magazine voor liefhebbers van
HEDENDAAGSE
JAZZ
pianomuziek en bespelers van piano in de
VAN DEN
ROBERTO
EN
BERCK
breedste zin van het woord. Deze doelgroep is
SUCCES IS GEWOON
PROSSEDA
KEIHARD WERKEN
geïnteresseerd in de genres klassiek en jazz en
heeft interesse voor technische aspecten en
RESTAUREREN
productomschrijvingen. De nieuwe BCM-uitgave is een uitstekende aanvulling op de al
bestaande muziektijdschriften Klankwijzer,
Jazzism en Luister. Pianist is geworteld in de
klassieke muziektraditie maar met een ruime
blik op de hedendaagse diversiteit in muziekstijlen, met interviews en artikelen met en
over vooraanstaande pianisten, achtergronden, columns, actuele productinformatie en
recensies van bladmuziek en cd’s. Meer informatie: www.bcm.nl/pianist

JULI - 2014

TIJDSCHRIFT VOOR PIANISTEN OVER PIANO’S EN VLEUGELS - DOCENTEN

BRAD MEHLDAU

INTERNATIONALE
HELD IN DE

EN ZIJN
PEDAALPIANO
Steve Jobs onder
de pianisten

FRANK BONARIUS
“NOEMEN WIJ
TERUGREPAREREN”

- PIANOZAKEN - PIANOSTEMMERS EN MUZIEKLIEFHEBBERS VAN DE

PIANOVLEUGEL

Daria

Compositiewedstrijd 75 jaar LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen wil haar lidverenigingen ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum als blijvende herinnering een mars aanbieden.
Met het uitschrijven van een compositiewedstrijd wil de LBM componisten uitdagen
om een muziekwerk te componeren dat door de hele provincie zal klinken. De mars
moet geschikt zijn voor harmonieën, fanfares en brassbands voor alle divisies en
speelbaar in een grote en kleine bezetting. Andere criteria zijn speelplezier voor de
muzikanten, publieksvriendelijk en toekomstbestendig. Composities kunnen worden
ingeleverd tot 1 oktober. De winnende compositie wordt beloond met een geldbedrag van 2.500 euro. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het LBM-concertconcours op 12 oktober in Roermond. Informatie: www.lbminfo.nl.
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BLAASMUZIEK INTERVIEW

‘We kunnen meer dan
spelen op Koningsdag’
Invoering van alternatieve concoursvormen, de blaasmuziek landelijk breed op
de kaart zetten, inrichting van een nationaal kampioenschap voor harmonieorkesten en verjonging van bestuursorganen en het jurycollege. Een greep uit de
speerpunten die de nieuwe doelgroep Blaasmuziek de komende tijd op de rol
heeft staan. Klankwijzer peilt aan de hand van interviews met de doelgroepvoorzitters de toekomstplannen. In deze tweede aflevering een gesprek met Michiel
Dijkman, voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Voor eens en voor altijd afrekenen met het
hoempapa-imago van de blaasmuziek. Het is
één van de grootste doelen die Michiel Dijkman
zichzelf als voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek heeft opgelegd. “Of het een reële ambitie
is of een droombeeld kan ik op dit moment niet
inschatten”, zegt hij. “Maar ik heb me wel voorgenomen om de blaasmuziek zowel binnen als
buiten de muziekwereld op de kaart te zetten.”
De amateurmuziek steunt volgens Dijkman op
drie aansprekende pilaren die het verdienen
om nadrukkelijk onder de aandacht te worden
gebracht bij een breed publiek. “Op de eerste
plaats spelen we kwalitatief goede muziek. We
zijn zelfs de kweekvijver voor de professionele
sector. We moeten subsidiënten laten zien dat
als ze aan de onderkant gaan snijden ze dit hele
cultuurelement op de rand van de afgrond brengen.” De tweede pijler waar Dijkman op doelt
is teamspirit, een thema dat vooral de jeugd
aanspreekt. “Jongeren moeten ontdekken dat je
via de muziekvereniging een vriendenkring kunt
opbouwen. Waar je mee gaat stappen of op kamp
gaat. Van sportverenigingen weten ze dat. Dat
dat ook via een muziekvereniging heel goed kan,
is niet bekend.” Het derde aspect waar Dijkman
in de pr-campagne de focus op wil leggen, is de
rol van de muziekvereniging binnen de leefge8

meenschappen. “We doen wat terug voor de
maatschappij en dat is meer dan alleen door de
straten trekken met Koningsdag. Kijk alleen al
eens wat we op het gebied van educatie doen.
Dat moeten we meer laten zien”, redeneert hij.
Het verleden heeft geleerd dat het niet gemakkelijk is om blaasmuziek in de publiciteit te brengen. Landelijke media tonen doorgaans weinig
interesse in activiteiten van de amateurmuzieksector. Toch heeft Dijkman goede hoop dat het
een keer gaat lukken. “Het grote verschil is dat
we nu door de vorming van de KNMO als één
gezicht naar buiten kunnen treden.” Hoe hij zijn
ambitieuze pr-project in de praktijk wil brengen,
weet hij nog niet precies. Het moet in ieder
geval op een aanprekende manier waar niemand
aan voorbij kan. “Ik denk aan een ludieke actie.
Bijvoorbeeld door de vorming van het grootste
orkest van Nederland. En daarmee vanuit de
Randstad het land in trekken. We zouden ook
in iedere provincie op dezelfde dag en hetzelfde
tijdstip flashmobs (samenkomst van een grote
groep mensen op een openbare plek om iets
onalledaags te doen, red.) kunnen organiseren.
Of we dat organisatorisch en financieel voor
elkaar krijgen, kan ik nu niet overzien. Maar
dat zijn de ideeën die op dit moment door mijn
hoofd gaan.”

Michiel Dijkman is
met zijn 29 jaar de
jongste doelgroepvoorzitter.

Michiel Dijkman is met zijn 29 jaar de jongste doelgroepvoorzitter. Hij groeide op als
trompettist bij harmonie Sint Aemiliaan uit
Bleijerheide-Kerkrade. Ook speelde hij in het
schoolorkest van college Rolduc in Kerkrade.
De laatste jaren is hij meer actief als bestuurder dan als muzikant. Als bestuurslid van de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
hield hij zich met name bezig met jeugdbeleid.
Toen hij eind 2012 vanwege zijn werk naar de
Randstad verhuisde, meldde hij zich meteen aan
als bestuurslid bij de toenmalige Christelijke
Bond van Muziekverenigingen in Oost en West
Nederland (CBOW). Met de fusie in het vooruitzicht begon hij samen met Wim van der Wel
te bouwen aan de nieuwe Zuid-Hollandse Bond
van Muziekverenigingen, waarvan hij inmiddels
voorzitter is. Ook is hij onder meer speaker tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
Ondanks zijn drukke baan als Manager Public
Affairs bij elektronicagigant Samsung wil hij
graag zijn steentje bijdragen aan het wel en wee
van de amateurmuziek. “Op de eerste plaats vind
ik besturen erg leuk. Daarbij is het mooie van
de KNMO dat het een grote organisatie is waar
je echt mee naar de buitenwereld kunt treden.
Waar je als belangenbehartiger van 150.000

‘We zijn zelfs de
kweekvijver voor de
professionele sector’
muzikanten echt wat mee kunt bereiken. Ondanks dat ik zelf niet meer speel, wil ik daar een
bijdrage aan leveren. Muziek en cultuur in relatie
tot educatie en participatie spreken me aan. Daar
wil ik graag onderdeel van uitmaken. Ik hoop
ook dat ik er andere jongeren mee aanspoor om
zich bestuurlijk in te zetten.”
De doelgroep Blaasmuziek staat inmiddels op de
rails. Hij heeft niet hoeven te leuren om uit alle
provincies een vertegenwoordiger te krijgen. De
samenstelling van de doelgroep is echter geen
juiste afspiegeling van de praktijk. Met name
de jonge generatie is ondervertegenwoordigd.
Dijkman: “Het zijn veelal mensen met een lange
en grote staat van dienst. Ze hebben zich soms
9
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uit nood geboren aangemeld omdat er geen
andere kandidaten in hun bond te vinden waren.
Ik hoop dat ook jongeren bereid zijn om de kar
mee te trekken. Het is belangrijk dat er op termijn
nieuw bloed instroomt.” In de eerste maanden
van zijn voorzitterschap heeft hij gemerkt dat

Dijkman merkt op dat de voormalige KNFM/
VNM-commissie Blaasmuziek veel en goed
voorwerk heeft gedaan. Toch ligt er nog enorm
veel werk op het bordje van de nieuwe doelgroep
Blaasmuziek. Om effectief te kunnen werken
heeft hij daarom de taken van de doelgroep nader
omkaderd. “Belangrijk
is dat we ons gaan
focussen op prioriteiten. Als doelgroep
moeten we vooral
meedenken met de
verenigingen en niet
verzanden in discussies
over reglementen en
onbenulligheden. We
helpen verenigingen
verder met een algemene visie en niet met
geneuzel over punten
en komma’s. Ook moeten we af van het parochiedenken. Er wordt nog te
veel in het eigen straatje gekeken. Bij thema’s zoals
teruglopende subsidies, nieuwe leden aantrekken
en jeugd behouden hebben we het niet over de
fanfare of de harmonie, maar over de amateurmuzieksector in het algemeen. We moeten verenigingen met elkaar in gesprek brengen. Kennis delen,
dat is belangrijk.”

‘Jongeren moeten
ontdekken dat je via
de muziekvereniging
een vriendenkring
kunt opbouwen’
het niet makkelijk is om met zo’n grote groep
vertegenwoordigers uit alle provincies van het
land tegelijkertijd een gaatje in de agenda te vinden. Om een werkbare situatie te creëren, zijn er
werkgroepen geformeerd waarin zaken in kleiner
verband worden voorbereid. Om snel knopen
te kunnen doorhakken, is er een soort dagelijks
bestuur gevormd dat behalve Dijkman bestaat uit
Jan Verschuren (Brabantse Bond van Muziekverenigingen) en Pieter Peters (Muziekbond voor
Groningen en Drenthe).

Een van de grote klussen op de agenda van de
doelgroep Blaasmuziek is de implementatie

van de nota Groei en Bloei van de Blaasmuziek
in Nederland. Het rapport dateert al van voor
de fusie. Het is opgesteld door de gezamenlijke
commissie Blaasmuziek van de KNFM/VNM.
Aanleiding voor de nota is de enorme terugloop
van het aantal concoursdeelnemers. Groei en
Bloei biedt blaasorkesten naast de reguliere
concoursen allerlei alternatieven aan om aan
kwaliteitsontwikkeling te doen. De huidige doelgroep Blaasmuziek heeft zich achter de aanbevelingen van de toenmalige commissie geschaard.
Tegelijkertijd constateert de doelgroep dat het
rapport nog niet echt geland is in het werkveld.
De belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomsten over het onderwerp was hier en daar
bedroevend. Aan Dijkman en de zijnen is het nu
de taak om de nota in het land uit te zetten. “De
KNFM/VNM-commissie Blaasmuziek heeft samen met de externe deskundigen Alex Schillings
en Jan van den Eijnden veel voorwerk gedaan.
Heel ambitieuze mensen die het liefst zien dat de
aanbevelingen uit het rapport zo snel mogelijk
uitgevoerd worden. Maar het is al een hele
uitdaging om alle doelgroepleden daarin mee
te krijgen. Vervolgens moeten zij ook nog eens
hun bonden zien over te halen. Daar komt bij dat
Groei en Bloei een enorm uitgebreid verhaal is.
Wellicht te veel om alles in één keer te kunnen
overzien. Daarom hebben we besloten om de
aanbevelingen stapsgewijs uit te zetten zodat het
voor iedereen meer behapbaar wordt.”
Dijkman vertelt dat de eerste resultaten van deze
aanpak al zichtbaar zijn. In Groningen wordt
gewerkt aan de auspiciëring van een festival, in
Zuidoost-Brabant wordt de lichte muziek opgepakt en in Limburg zijn al pilots met het portfoliosysteem afgerond. Dijkman: “Het begint hier
en daar los te komen. Ook zijn we bezig om de
optie ‘jury aan huis’ concreet te maken. Nader
te omschrijven waar zo’n alternatief allemaal
aan moet voldoen. Om vervolgens aan de hand
van pilots de praktijk in te gaan. Gebleken is dat
deelname aan festivals populair is bij orkesten.
Door festivals te auspiciëren proberen we daar
op in te haken. Groei en Bloei is nu nog veel papierwerk. Als je daar straks een filmpje, foto’s of
een verhaal bij hebt, wordt het gemakkelijker om
de boodschap over te brengen. Als de mensen
eenmaal weten welke ideeën er zijn, zullen ze
zich ook gaan aanmelden.”

Muziekverenigingen vormen een belangrijke schakel bij muziekeducatie voor kinderen.
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Dijkman wil verder met het college van juryvoorzitters om de tafel gaan zitten om verjonging van de lijst van juryleden te bespreken.
“Op de huidige lijst staan mensen met een

De nota Groei en Bloei biedt alternatieve concoursvormen aan.

enorme staat van dienst. Ik zie daar te weinig
verschuiving in. Om de continuïteit te waarborgen is het belangrijk dat er verjonging komt.
Jonge topdirigenten moeten de kans krijgen
om zich in dit vak te bekwamen.”
De oude commissie Blaasmuziek heeft ook
de aanzet gegeven voor de organisatie van de
Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. De huidige doelgroep Blaasmuziek
heeft het plan overgenomen en gaat het evenement op 13 en 14 maart 2015 voor het eerst
organiseren. Als locatie is gekozen voor het

nieuwe muziekcentrum TivoliVredenburg in
Utrecht. Dijkman hoopt dat het initiatief aanslaat. “Het lijkt me als muzikant mooi als je op
landelijk niveau tegen elkaar kunt strijden. Ook
wat pr betreft biedt dit evenement interessante
kansen. Een mooie gelegenheid om stakeholders uit te nodigen. Want laten we eerlijk zijn:
media of Kamerleden zullen eerder geneigd
zijn om naar Utrecht te komen dan naar Roermond of Leeuwarden. Het antwoord is aan de
orkesten. Als blijkt dat er geen interesse is, is
dat jammer. Maar met dingen die niet levensvatbaar zijn, moet
je stoppen.”

‘We doen wat terug
voor de maatschappij’

Dat brengt hem
terug bij de taak
van de doelgroep
Blaasmuziek die in
zijn optiek vooral
fungeert als de
denktank van de
blaasmuziek. Waar
ideeën ontstaan en

uitgewerkt worden. Maar het zijn uiteindelijk de
provinciale bonden en de individuele verenigingen die het moeten oppakken. “Wij als doelgroep kunnen het niet allemaal zelf organiseren.
Onze taak is om ideeën en mogelijkheden te
bedenken en over te brengen. De leden van de
doelgroep nemen in dit proces een sleutelpositie
in. Zij zijn de ambassadeurs die de visie uit de
doelgroep moeten overbrengen naar de bonden.
We moeten als missionarissen op pad om onze
ideeën aan de man te brengen. Maar we kunnen
het niet opdringen.”

Samenstelling doelgroep Blaasmuziek
Michiel Dijkman (voorzitter); Jan Verschuren
(BBM); Bart Nijs (LBM); Armand Nijsten (LBT); Jos
Terwiel (MGF); Pieter Peters (MGD); Teun Roodenburg (MNHU); Johan Oegema (OBM); Doeke bij
de Leij (OMF); Johan Jansen (ZHBM); Riet van der
Weijde-Smits (ZMB).
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SHOW MARS PERCUSSIE VOORBESCHOUWING

DCE met 22 korpsen
naar finale in Kerkrade
Liefhebbers van de drum corps
style hoeven niet telkens vier jaar
op het WMC te wachten om internationale toppers in deze klasse
aan het werk te zien. Sinds 2007
is het Parkstad Limburg Stadion
ieder jaar het decor van de kampioenswedstrijd van Drum Corps
Europe (DCE). Zaterdag 27 september betreden 22 Amerikaans
georiënteerde showkorpsen uit zes
landen de arena.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: DRUM CORPS MEDIA

De DCE-Championchips 2014 beloven op
voorhand een spannende strijd te worden. Op
het moment dat deze uitgave op de pers lag,
waren acht van de vijftien wedstrijden van de
European Music Games afgewerkt. Uit het
tussenklassement van dit Europese circuit blijkt
dat de toppers aan elkaar gewaagd zijn. Aan de
leiding gaat de kampioen van 2012, The Company uit Nottingham (Engeland), op de voet
gevolgd door Kidsgrove Scouts uit Kidsgrove
(Engeland) en titelverdediger Jubal Drum &
Bugle Corps uit Dordrecht. Maar ook Beatrix’
Drum & Bugle Corps uit Hilversum laat een
stijgende lijn zien. Bij de junioren steken Jong
Jubal en Junior Drum Corps Johan Friso uit
Middelburg tot nu toe ver boven de concurrentie uit. Maar dat kan nog allemaal veranderen.
De laatste weken voor de finale zal ongetwijfeld
door alle kandidaten hard gewerkt worden om
straks in Kerkrade te kunnen pieken.
De DCE European Championships vormen het
hoogtepunt van de European Music Games. Dit
Europese circuit is opgezet naar het voorbeeld
van de competitie die Drum Corps International (DCI) in Amerika op touw zet. Tussen mei
12

en september staan in Duitsland, Engeland,
Ierland en Nederland vijftien wedstrijden op
het programma. Hoewel dit allemaal afzonderlijke wedstrijden zijn, zien veel korpsen deze
ontmoetingen vooral als training. De tips en
adviezen van de jury worden gebruikt om de
shows verder te ontwikkelen. “De jury’s bij al
die wedstrijden werken volgens dezelfde maatstaven”, legt voorzitter Marcel Matthijsse uit.
“Wie in Engeland zestig punten haalt, kan ervan
op aan dat de waarde daarvan in Nederland
hetzelfde is.”
Drum Corps Europe is in 2000 opgericht met
het doel om de drum & bugle corps in Europa
weer op de kaart te zetten. De op de Amerikaanse leest geschoeide showsector beleefde op dat
moment op meerdere plaatsen in Europa een
kwijnend bestaan. Door de blik over de eigen
grenzen te richten, is deze discipline in diverse
landen weer opgebloeid. “Op dit moment nemen zo’n veertig korpsen deel aan de European
Music Games”, zegt Matthijsse. “Behalve uit
Duitsland, Engeland, Ierland en Nederland
doen ook korpsen uit Italië en Frankrijk mee.”
De DCE European Championships zijn in 2001

van start gegaan als een indoorwedstrijd. Door
de groeiende belangstelling kon het evenement
twee jaar later al in een buitenaccommodatie
gehouden worden. In Kerkrade binden 22
korpsen de strijd met elkaar aan om de Europese titels in de Premier Class (alle leeftijden)
en de Junior Class (tot en met 16 jaar). “De
championships hebben een enorme vlucht
genomen”, vertelt Matthijsse. “We zijn destijds
begonnen met acht deelnemers. Vooral vanuit
Engeland neemt de belangstelling toe. Dat het
er nu 22 zijn wil niet zeggen dat er niet meer
belangstelling is. We kunnen er eenvoudigweg
niet meer plaatsen. We beginnen ’s morgens met
de prelims. Daarna volgen de finals. In totaal 35
optredens. Daarmee zit de dag vol.”

Nederlandse deelnemers in Kerkrade zijn Beatrix’
Hilversum, Con Spirito Joure, Jubal Dordrecht en
Juliana Middelburg. Bij de junioren komen onder
meer Confetti Goes, Johan Friso Middelburg, Jong
Beatrix’ Hilversum en Jong Jubal Dordrecht aan de
start. Meer informatie: www.ekshow.nl.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Poldermodel voor
NK harmonieën
Eindelijk weer een nationale titelstrijd voor harmonieorkesten. De doelgroep Blaasmuziek van de KNMO heeft vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2015 muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht gereserveerd voor de eerste editie van de Open
Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK). Met een combinatie van
de brassbandformule en het reglement voor reguliere concertwedstrijden hoopt
de doelgroep het harmoniekampioenschap weer op de kaart te zetten. Het antwoord is aan de harmonieorkesten zelf.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JURI HIENSCH

De open formule biedt alle harmonieorkesten
van de vijfde divisie tot en met de concertdivisie
de mogelijkheid om in te schrijven. Afvaardiging
op basis van de behaalde concoursprestatie in
het voorafgaande seizoen, zoals in het verleden
het geval was, is niet van toepassing. Wel dienen
orkesten uit te komen in de divisie waarin ze
volgens het concertconcoursreglement of het
concoursreglement lichte muziek zijn geplaatst.
Voor iedere divisie is een verplicht werk geselecteerd. Deelnemers kunnen er voor kiezen om
alleen dat verplicht werk te spelen of om naast
het verplicht werk nog een keuzewerk uit de voeren. Promotie of degradatie is tijdens de open
kampioenschappen niet mogelijk. Wel is er een
aantrekkelijke prijzenpot beschikbaar. Met muziekgerelateerde prijzen zoals instrumenten of
composities hoopt de KNMO de aantrekkingskracht te vergroten. Ook verwacht de bond dat
de keuze van de locatie - het spiksplinternieuwe
TivoliVredenburg in Utrecht - harmonieorkesten aanspoort om in te schrijven.
Nog voordat de eerste noot gespeeld is, heeft
het ONHK al de nodige stof doen opwaaien.
Aanvankelijk was het de bedoeling om voor de
nationale titelstrijd voor harmonieorkesten de
wedstrijdformule van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) te hanteren.
Dat concept wijkt aanzienlijk af van wat harmonieorkesten gewend zijn. Geen programma met
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een verplicht werk, een of meerdere keuzewerken en een inspeelwerk, maar alleen een
verplicht werk dat voor alle kandidaten binnen
een divisie hetzelfde is. Een echte wedstrijd
dus. Aan het toegekende puntentotaal moeten
vooral geen zwaarwegende conclusies worden
verbonden. Het systeem is er puur op gericht om
een rangorde te kunnen opmaken. Muzikanten
van brassbands weten niet beter. Ook voor fanfares is het inmiddels gesneden koek. De Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen varen
ook al enkele jaren wel bij het concept. Opvallend is dat deze wedstrijdformule juist jongeren
erg aanspreekt.
Na een bericht over de toepassing van het
brassbandmodel tijdens de harmoniekampioenschappen ontstond in de Limburgse kranten
een levendige discussie. Prominente dirigenten
uitten kritiek op de plannen, die volgens hen
juist afbreuk doen aan de ontwikkeling van de
blaasmuziek. Reden voor de doelgroep Blaasmuziek van de KNMO om het plan op het laatste
moment te herzien en met een poldermodel
voor de dag te komen. Deelnemers kunnen er
voor kiezen om naast het verplicht werk eventueel nog een keuzewerk uit te voeren. “We zijn
in dienst van het werkveld en als we vanuit het
werkveld geluiden ontvangen dat er weerstand
bestaat, is het niet slim om op de ingeslagen weg
door te gaan. Dan loop je de kans dat het evene-

ment niet de uitstraling krijgt die het behoort te
krijgen”, licht Riet van der Weijde, voorzitter van
de organisatiecommissie ONHK, de koerswijziging toe. “We hadden er ook voor kunnen kiezen
om de brassbandformule eerst uit te proberen en
dan de zaak eventueel bij te stellen. Maar als het
dan mislukt, loop je het risico dat je aan de onderkant van de streep opnieuw moet beginnen.
Dan kun je beter vooraf ingrijpen.”
Van der Weijde wijst erop dat het nu gekozen
model ook beter aansluit bij de gedachte achter
de notitie Groei en bloei van de blaasmuziek.
“Deze nota geeft orkesten veel meer keuzevrijheid om aan kwaliteitsontwikkeling te doen. Wie

De verplichte werken
voor de ONHK:
Concertdivisie: Les Trois Notes du Japon van
Toshio Mashima
Eerste divisie: Bulgarian Dances (part 2) van
Franco Cesarini
Tweede divisie: Tre Pezzi per Banda van Marco Pütz.
Derde divisie: Balkanya (Three Balkanese Dances)
van Jan Van der Roost.
Vierde divisie: Sinfonie Concertante van
Gerard Boedijn.
Vijfde divisie: The Land of the Cornflower
(Rukkililemaa) van Rob Goorhuis.

Het nieuwe TivoliVredenburg is het decor van de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen.

liever een programma. We
hebben destijds hierover met
een aantal dirigenten overlegd, gepolst of ze achter deze
formule staan en of het voor
harmonieorkesten uitvoerbaar is. De scepsis bleef ook
na dit gesprek hier en daar
bestaan. We waren echter van
mening dat we als bond dicht bij de opzet van de
beide andere kampioenswedstrijden moesten
blijven. Ondanks de kanttekeningen vonden
we bovendien dat het tijd wordt dat er ook een
kampioenschap voor harmonieorkesten komt.
Fanfares en brassbands hebben met de ONFK
en de NBK al hun kampioenswedstrijden. Met
de invoering van een kampioenschap voor harmonieën is dat plaatje rond.”

‘Het ONHK zal tijd
nodig hebben om
wortel te schieten’
alleen een verplicht werk wil spelen, is welkom.
Liever naast het verplicht werk nog een keuzewerk, ook dat is prima. Hiermee bedienen we
een breed werkveld.”
Het spelen van alleen een verplicht werk sluit
de discussie over het vergelijken van appels met
peren bij voorbaat uit. Door deelnemers de mogelijkheid te bieden om ook nog een keuzewerk
uit te voeren, komt dit essentiële element te
vervallen. Van der Weijde: “Dat is inderdaad een
bijkomend aspect. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat de huidige juryleden voldoende
expertise in huis hebben om dat in goede banen
te leiden.”
Commissielid Teun Roodenburg vertelt dat van
begin af aan twijfel bestond over de toepassing
van het brassbandmodel bij een wedstrijd voor
harmonieorkesten. “Veel harmonieën spelen

Harmoniemuzikanten zullen er straks vreemd
van opkijken dat de jury verstopt achter een
doek de verrichtingen van de orkesten volgt.
Blinde jurering en het bepalen van de volgorde van optreden aan de hand van een loting
zijn voor de harmoniewereld eveneens nieuw.
Hoewel deze regels met de wijziging van het
reglement eigenlijk hun belang verloren hebben,
blijven deze bepalingen vooralsnog gehand-

haafd. De essentie van de formule blijft echter
het spelen van hetzelfde verplicht werk per divisie. Door de grote verschillen in de bezettingen
in de harmoniesectie is de keuze van de werken
lastiger dan bij de brassbands en fanfares die
elkaar qua samenstelling veel minder ontlopen.
“We hebben hier nadrukkelijk rekening mee
gehouden”, vertelt Riet van der Weijde. “We
hebben het Repertoire Informatie Centrum
gevraagd werken te selecteren die voor een
standaardbezetting binnen de diverse divisies
speelbaar moeten zijn, zonder dat daar extreme
toevoegingen voor nodig zijn. Iedereen moet
ermee uit de voeten kunnen.”
Roodenburg: “Ik hoop dat de harmoniewereld
blij is met dit initiatief. Met het nieuwe TivoliVredenburg bieden we hen muzikaal gezien een
fantastisch podium aan op een mooie centrale
locatie in het land. We verwachten niet meteen
vijftig orkesten aan de start. Maar we moeten het
evenement een kans geven. Het ONHK zal tijd
nodig hebben om wortel te schieten.”

Inschrijven voor de ONHK kan via: www.knmo.nl.
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Echo der Peel
zoekt een
nieuwe dirigent
Fanfare Echo der Peel uit Venhorst, opgericht in 1964, is een enthousiaste muziekvereniging met 32 muzikanten die op zoek is naar een vernieuwende dirigent. We
zoeken een dirigent die bereid en in staat is om bijvoorbeeld combo en zang (semi-)
permanent te integreren in ons orkest.
Naast de jaarlijkse concerten organiseren we elke twee jaar Venhorst Klinkt! Dit
is een soort van promsconcert met lokale zangers en muzikanten. Onze repetitieavond is op dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in MFC De Horst te Venhorst waar
we beschikken over een fantastische concertzaal met een geweldige akoestiek.
Opleiding:
U heeft een opleiding gevolgd als uitvoerend en docerend musicus dan wel dirigent
HaFaBra op minimaal HBO-niveau.
Profiel:
U beschikt over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en didactische en communicatieve vaardigheden. U bent enthousiast, motiverend en inspirerend voor
zowel jong als oud. U weet een juiste balans te vinden tussen plezier en professionaliteit. U staat open voor verschillende muziekstijlen en bent betrokken bij onze
vereniging.
Hebben wij uw belangstelling gewekt? Stuur uw CV en begeleidend schrijven naar
het e-mailadres: info@echoderpeel.nl De sluitingsdatum is 1 november 2014.

©BCM

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op
onze website www.echoderpeel.nl

BLAASMUZIEK NIEUWS

KMKJWF opent nieuwe concertserie in Utrecht
De nieuwe Utrechtse concertserie BlazersinConcert mikt niet alleen op blaasmuziekliefhebbers
maar ook op nieuw publiek. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF) opent de
nieuwe reeks op 5 oktober in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE

BlazersinConcert wil met een gevarieerd programma van concerten
blaasmuziek laten klinken in de volle breedte: van klassiek tot jazz, pop,
musical en wereldmuziek. De initiatiefnemers hopen muziekliefhebbers en muzikanten van alle niveaus te kunnen inspireren. Tegelijkertijd
wil BlazersinConcert een ontmoetingsplaats zijn voor professionals en
amateurs. Voor het openingsconcert is de Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso uitgenodigd. Onder leiding van Tijmen Botma wordt
samen met dj Kay Wilder NYX van Thomas Doss uitgevoerd. Verder klinkt
de concertversie van het muziekspektakel De laatste vriend van Napoleon,
een muziekspektakel over de nadagen van de Franse bezetting in 1814.
Soliste is zangeres en actrice Rianne Botma. Medewerking aan het concert
verleent verder de klarinettist Jelmer de Moed, finalist tijdens het Prinses
Christina Concours 2014 en winnaar van de Music Media Holland-prijs.
De volgende concerten staan gepland voor 11 januari en 8 maart 2015.
Informatie: www.facebook.com/blazersinconcert.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
Carlo Balemans: “Dit
wordt echt zo’n Rotterdamse avond.”

Publiek componeert
mee met Carlos
Sound Trip XXL
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 het project Carlos Sound
Trip XXL op 27 september in de Laurenskerk in Rotterdam.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: GOVERT GOVERS/DOREE ROMBOUT

In de serie Concert van de maand belicht 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 tijdig
naar: redactie@klankwijzer.nl.
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Van de trailer op de website www.carlossoundtripxxl.com spat het enthousiasme af. “Dit
wordt echt zo’n Rotterdamse avond: één groot
avontuur, lekker brutaal. We gaan helemaal
los”, warmt initiatiefnemer Carlo Balemans het
publiek alvast op.
Met zijn Carlos Sound Trip XXL brengt Balemans
zaterdag 27 september 180 muzikanten uit verschillende disciplines samen in de Laurenskerk
in Rotterdam. Vertegenwoordigers uit de pop,
jazz, hiphop, wereldmuziek en klassieke muziek
gaan er samen één grote smeltkroes van stijlen en
genres van maken. Meet, Inspire & Celebrate is het
motto van het muzikale avontuur. Dat geldt niet

alleen voor de muzikanten, maar ook voor het
publiek. Want ook de luisteraar kan direct invloed
uitoefenen op het verloop van de avond. Met de
interactieve app ZendDit kan de bezoeker via de
smartphone of tablet zijn gedachten, ideeën of
emoties doorsturen naar de dirigent die daar ter
plekke op kan inspringen. Zo werkt het publiek
interactief mee aan de invulling van het programma. “Het wordt één groot gaaf experiment waar de
volgende dag iedereen over napraat. Zoiets is nog
nooit vertoond”, voorspelt Balemans.
Over het algemeen kleuren blaasorkesten muzikaal
meestal netjes binnen de lijntjes. Maar in de visie

van dirigent en componist Carlo Balemans leiden
meer wegen naar Rome. Hij is een fervent improvisator. Het concept van deze avond is dan ook
volledig op zijn lijf geschreven. Een deel van het
programma staat vast. Een belangrijk deel zal pas
tijdens de uitvoering zelf zijn definitieve muzikale
vorm krijgen. Met de uitvoering van het door de
Noorse componist Hugo Harmens geschreven
werk Chapter Closed houdt het hoofdstuk honderd
procent gecomponeerde muziek op. Daarna
komen stukken aan bod waarvan de contouren op
papier staan maar de exacte invulling ter plaatse
spontaan moet ontstaan. Improviseren dus.
Balemans: “Creativiteit en avontuur is iets waar de
meeste blaasorkesten wel even aan moeten wennen. We zitten nogal vast in onze traditie. Ik vind
het echter leuk om muziek te schrijven waarvan
de structuur gecomponeerd is maar de stijl nog
niet. Het moet nog worden afgemaakt. Ik schrijf
de middenstemmen als voorzet voor anderen om
het stuk af te maken.” Ook vooraf kan het publiek al
mee componeren. Onder het hoofdstukje Virtual
Sound Trip op de website www.carlossoundtripxxl.
com kan iedereen meewerken aan een compositie.
Balemans: “Mijn taak als artistiek leider is om
mijn orkesten zo te faciliteren dat niemand angstig
wordt, dat het een haalbare opdracht blijft en
uiteindelijk dat het leuk is om te doen. De route die
je met je orkest kunt lopen, wordt zo veel breder en
voor meer mensen aantrekkelijk.”

Voor zijn muzikale avontuur heeft hij drie
professionele solisten uitgenodigd. Carlo de
Wijs op hammondorgel en André Heuvelman op
trompet, terwijl Jaap Zwart het kerkorgel van de
Laurenskerk bespeelt. De hafabrawereld wordt
vertegenwoordigd door de Christelijke Muziekvereniging Hattem, fanfare Nos Jungit Apollo uit
Sint Oedenrode en SBO Crescendo uit Krimpen
aan de Lek. Vanuit Codarts Rotterdam werkt een
instrumentaal ensemble bestaande uit een mix
van de muziekafdelingen pop, wereldmuziek en
klassiek mee. Wellicht doet ook het Rotterdamse
dansgezelschap Conny Janssen Danst mee. Begeleidende sfeerbeelden op een grote videowand
en de akoestiek van de Laurenskerk moeten het
effect versterken. “Op zoek naar boeiende mensen
en locaties. Dat is mijn beginpunt. De ontmoeting zorgt voor inspiratie. De inspiratie geeft
een prachtige uitvoering”, licht Balemans zijn
werkwijze toe. “Het prachtige aan de blaasmuziek
is dat de orkesten een grote diversiteit aan mensen
hebben. Alle leeftijden, alle soorten beroepen,
verschillende muzikale niveaus enzovoort. Bij een
grote diversiteit kunnen mensen veel van elkaar
leren en dat mag ik als dirigent faciliteren.”
Ook de locatie is volgens Balemans een belangrijke
schakel in het geheel. “De Laurenskerk in Rotterdam is een fantastische ruimte waarin akoestisch
veel kan en nog meer niet kan. Een prachtige speler

die met respect benaderd moet worden.”
Balemans verwacht dat het project voor de
amateurmuzikanten zeer leerzaam zal zijn.
Het zal met name de muzikale horizon van de
vele jeugdige muzikanten verbreden. “Repertoire is heel belangrijk. Soms is dat bestaand
repertoire en soms moet het gemaakt worden.
Soms is dat gecomponeerde muziek en soms
geïmproviseerde muziek. Soms is het melodieuze muziek en soms zijn het klanken. Om dit
allemaal goed te doen heb je input nodig van
mensen die dit aan ons kunnen leren. Maar
dan wel mensen die dat echt kunnen. Voor
het orkest is het waanzinnig boeiend om met
mensen te werken die een compleet andere
muzikale taal spreken dan de hafabra-taal.
Wat ik echt helemaal super vind, is dat alle
orkesten waar ik vaste dirigent ben meedoen,
inclusief de jeugdorkesten. Die jonge mensen
mogen dit niet missen. Juist dit soort momenten kunnen life changing zijn. Het is zo inspirerend om met topmusici muziek te mogen
maken. En voor topmusici is het zo belangrijk
om met kinderen muziek te maken!”

Carlos Sound Trip XXL: zaterdag 27 september,
20.15 uur, Laurenskerk Rotterdam. Informatie:
www.carlossoundtripxxl.com.

Carlos Sound Trip XXL brengt een mix aan stijlen bijeen.

19

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE

Mooie prestaties en
massale deelname
verbloemen NK-leemte
Het Nederlands kampioenschap voor SMP-solisten is traditioneel vooral een
Zuid-Nederlandse aangelegenheid. Met de fusie van de beide landelijke muziekorganisaties zou je een deelnemersveld verwachten dat meer de lading dekt.
Niet dus. Toch schreven twee juryteams bijna de klok rond hun vingers blauw om
alle kandidaten beoordeeld te krijgen. Met een slagwerkertje uit de jeugddivisie
als verrassende winnaar.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

De sectie multipercussie levert zonder twijfel
de meest spectaculaire optredens op. Solisten
die in hun eentje het instrumentarium van
een heel slagwerkensemble bespelen. Niels
Verkoelen (19) van fanfare Maasoever uit
Kessel heeft het geluk dat zijn oom over een
bedrijfsbusje beschikt. Hoe had hij anders al die
spullen in Berlicum gekregen? “Een bassdrum,
een concertdrum, een snaredrum, vier toms,
tempelblocks, een crashbekken, een ridebekken,
slaybells, barchimes en diverse setjes stokken”,
somt hij op. Een complete crew komt eraan te
pas om al het materiaal het podium op en af te
sjouwen. Met timmermansoog zet Niels zijn
opstelling klaar. De sectie multipercussie is in
opkomst. Op de kampioenswedstrijd komen
allerlei samenstellingen voorbij. Solisten, duo’s,
ensembles. Meestal alleen met ongestemde instrumenten, maar ook combinaties met melodische instrumenten. Het is een sectie die jongeren
aanspreekt. “Het gaat me niet eens zozeer om de
beoordeling”, legt Niels uit. “Ik wil er vooral mijn
techniek mee naar een hoger niveau tillen.” Zijn
grote inspiratiebron is Tré Cool, drummer van
20

de Amerikaanse punkrockband Green Day. “In
de toepassing van de verschillende slagtechnieken kan ik mijn emotie kwijt”, zegt Niels.
Het NK voor slagwerkmuzikanten in Berlicum
brengt een mooie afspiegeling van de diversiteit
in de percussiewereld aan de start. Een ontmoeting van traditioneel en modern slagwerk.
Muzikanten op kleine trom, pijperfluit, marimba, klaroen, piccolo, drumset, dwarsfluit en xylofoon komen voorbij. Solisten, duo’s en kleine
ensembles. Van talentvolle leerlingen tot ervaren
conservatoriumstudenten. Sfeervolle muzikale
uitvoeringen wisselen elkaar af met technisch
hoogstaand spel. Met uitschieters zowel naar

boven als naar beneden, want ook dat hoort bij
een titelstrijd. Het programmaboekje vermeldt
maar liefst 117 optredens. Alle kandidaten
hebben in het voorbije seizoen op een federatief
bondsconcours tenminste 85 punten behaald.
Een dubbel juryteam zit bijna twaalf uur achter
de tafel om alle uitvoeringen beoordeeld te krijgen. Een volwaardig Nederlands kampioenschap
dus? Nee, daarvoor zijn niet alle ingrediënten
aanwezig. Bij een nationale titelstrijd verwacht
je ook deelnemers uit het hele land. Daar is in
Berlicum geen sprake van. Door te spreken over
veredelde Zuid-Nederlandse kampioenschappen stoten we wellicht mensen tegen het hoofd.
Maar zo is het natuurlijk wel. Sterker nog:
de meest noordelijke
deelnemer kwam uit
Berlicum zelf. Behalve
Megha Vader van
fanfare Vlijt en Volharding uit het Zeeuwse
Oost-Souburg (met
een overigens zeer

‘Het is te vaak spelen
van noten zonder
een volwassen
muzikale visie’

fraaie uitvoering op marimba in de eerste
divisie) waren alle overige kandidaten afkomstig
uit Brabant en Limburg. Zet de titelstrijd in de
omgeving van Eindhoven op touw en het gros
van de deelnemers kan bij wijze van spreken met
de fiets komen. Met name in het noordoosten
van het land barst het van de bloedfanatieke
slagwerkgroepen die geen kans laten schieten
om een prijs te winnen. Het moet toch mogelijk
zijn om met muzikanten van deze orkesten een
solisten- en ensemblecompetitie op te bouwen.
Een mooie uitdaging voor de doelgroep SMP en
de provinciale bonden in het noorden om daar

eens een leuk opzetje van te maken.
Want deelname aan solistenwedstrijden maakt je
niet alleen als muzikant beter, maar geeft je ook
als mens meer bagage mee. Blijkt uit het verhaal
van Manon van der Leegte (20). De fluitiste
van het fluit- en tambourkorps Sint Paulus uit
Schaesberg draait al een jaartje of tien mee in
het solistenwereldje. Vulde haar prijzenkast met
verschillende provinciale en landelijke titels. In
Berlicum verovert ze het kampioenschap bij de
dwarsfluiters in de eerste divisie. Het is meteen
ook haar laatste titel. Manon kapt er mee. “Het
is goed geweest”, zegt ze weemoedig. Ze vindt

dat ze langzaam de pensioengerechtigde leeftijd
voor deelname aan solistenwedstrijden heeft
bereikt. “De concurrenten zijn allemaal jonger.”
Met pijn in het hart neemt ze afscheid. Het
instuderen van een nieuw stuk zag ze ieder jaar
opnieuw als een uitdaging. “Je voelt de adrenaline stijgen naar mate je merkt dat je steeds
beter wordt. Ook de reactie van het publiek
geeft telkens weer een kick.” De deelname aan
de solistenconcoursen heeft haar niet alleen als
muzikant verder geholpen. Deelname aan de
solistenwedstrijden heeft ook bijgedragen aan
de vorming van haar persoonlijkheid. “Het heeft
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‘Het achter elkaar plaatsen
van ritmische motieven en
structuurtjes levert nog geen
compositie op’
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me meer zelfvertrouwen gegeven”, verklaart
Manon. “Dat merk je bij allerlei situaties in het
dagelijks leven en ook op school. Ik durf vlugger
mijn hand op te steken en naar voren te lopen.”
De laatste jaren trokken vooral de deelnemers
op melodische instrumenten aan het langste
eind. Dit jaar steken de slagwerkers op kleine
trom er bovenuit. Van de negen kandidaten in
deze sectie in de eerste divisie doorbreken er
zeven de negentig puntenbarrière. Het NK 2014
breekt bovendien met de mythe dat superscores
alleen voor de hoogste divisies zijn weggelegd.
De twaalfjarige Rik Luijten van harmonie Sint
Gertrudis uit Wylre spot met alle wetten en laat
in de jeugddivisie met 95,5 punten de hoogste
score aantekenen. Extra knap is dat hij daarmee
vijftien directe concurrenten verslaat. Elders in
deze uitgave een portret van Rik.
Volgens jurylid Ruud Böhmer is het algemene
technisch niveau naast de grote en jeugdige deelname meteen ook een van de positieve aspecten van
het NK. De terugval van het aantal deelnemers op
pijperfluit, piccolo, dwarsfluit en signaalinstrument
(slecht één kandidaat op klaroen) en het ontbreken
van kandidaten boven de rivieren zijn volgens het
jurylid punten van zorg. Maar ook op inhoudelijk

gebied stelt hij kanttekeningen. “Ik zie vooral geen
ontwikkeling op het gebied van muzikale interpretatie: het is te vaak spelen van noten zonder een
volwassen muzikale visie.”
Ook wat repertoirekeuze betreft kunnen er volgens Böhmer nog stappen worden gemaakt. Dat
geldt met name voor het ongestemd slagwerk.
Vooral op techniek gebaseerde stukjes worden
soms zonder beleving uitgevoerd. Böhmer:
“Ik mis vaak compositorische elementen. Het
achter elkaar plaatsen van ritmische motieven
en structuurtjes levert nog geen compositie op.
Positieve uitzondering daarop zijn doorgaans de
composities van Vincent Cox. Bij de fluiten zijn
de composities van Rob Balfoort een verrijking
voor het repertoire. Het repertoire voor de
signaalinstrumenten jachthoorn, klaroen en
trompet is sterk verouderd.”
Repertoire kiezen met naast technische elementen ook een muzikale boodschap draagt volgens
Böhmer bij aan het verbeteren van het niveau.
“Ook de afwikkeling van ritmische composities
vraagt om een richting. Bij het ongestemd slagwerk zou veel meer aandacht geschonken moeten
worden aan zinsbouw. Door kleine, ongeschreven
crescendi en decrescendi kun je spanning en

ontspanning aanbrengen.” Ook voor kandidaten
uit andere secties heeft het jurylid nog wat tips in
petto. Böhmer: “Blazers zouden meer aandacht
moeten schenken aan een juiste ademhalingstechniek zodat er sprake kan zijn van de broodnodige
ademsteun. Deelnemers met gestemd slagwerk
moeten zich realiseren wat het resultaat is van de
stokkenkeuze: te harde stokken in combinatie
met sterk spel heeft ongewenst meeklinkende
boventonen tot gevolg.”
Blijft de eeuwige discussie over de versnippering
in de SMP-sector door de - volgens velen - te
ver doorgevoerde sectie-indeling. De titelstrijd
in Berlicum levert 38 landskampioenen op.
Eén op de drie kandidaten gaat als Nederlands
kampioen naar huis. De meningen daarover
zijn verdeeld. Hoe meer muzikanten je kunt
stimuleren met een prijs hoe beter, redeneren de
voorstanders. Tegenstanders vragen zich op hun
beurt af of je de verliezers nu wel zo motiveert
als ze zien dat één op de drie kandidaten wel met
een prijs huiswaarts keert. Amateurpsychologie
van de bovenste plank waar we ons maar beter
niet in zullen mengen. Cruciale vraag is of je
juryleden niet opzadelt met een onoverkomelijk probleem als ze alles over een kam moeten

scheren. Kun je een deelnemer op kleine trom
rechtstreeks vergelijken met een kandidaat op
marimba? Extremer: een multipercussionist
met een klaroenblazer? Ruud Böhmer: “Als
jurylid kun je ook uit de voeten met een indeling
op ongestemd slagwerk, gestemd slagwerk en
blazers. Sterker: ik zou ook geen moeite hebben
met het aanwijzen van een overall winnaar. Een
deskundig jurylid houdt immers rekening met
de specifieke eigenschappen en moeilijkheden
van de instrumenten. Hij is daardoor best in
staat de prestaties met elkaar te vergelijken
en op waarde te schatten. Bescherming van
bepaalde instrumentgroepen is mijn inziens niet
nodig.” Böhmer wijst erop dat op prestigieuze
internationale solistenconcoursen geen enkel
onderscheid wordt gemaakt naar de aard van
het instrument. “Er is ooit een winnaar geweest
op kleine trom in een omgeving van strijkers en
blazers. Dat kan best. Het gaat immers om de
muzikale prestatie.”

Voor de uitslag: zie de uitslagenpagina elders in
deze uitgave.
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BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK

‘Blaasinstrumenten:
sculpturen van
muzikale schoonheid’
Bram Eigeman startte in 1974 als reparateur en handelaar in blaasinstrumenten een bescheiden
winkeltje in het Ginneken van Breda. Samen met zijn vrouw Tanja zit hij inmiddels veertig jaar in
het vak. Gedreven vertelt hij over de dagelijkse praktijk.
Al mijn hele leven is het blaasinstrument voor
mij het meest fascinerende muziekinstrument.
De kunstzinnige vormgeving, de esthetiek, de
manier van vervaardigen. Bewust praat ik niet
over ‘bouwen’ van een instrument, maar over
‘vervaardigen’. Het vereist een enorme vaardigheid om een goed muziekinstrument te maken.
Als schooljongen kwam ik in Utrecht altijd
langs de blaasinstrumentenfabriek van de
Gebr. Verreyt achter de Dom. Ik mocht in de
werkplaats kijken. Trompetten, baritons, tuba’s,
bassen en natuurlijk ventieltrombones. Alles
van het merk UMF (Utrechtsche Muziekinstrumenten Fabriek) met het Domtorentje op het
logo. Gefascineerd keek ik naar het vormdrijven
van de ruwe bekers van zacht gemaakt messing,
het oppompen van de bochtjes in de mallen en
het vervaardigen van de ventielen die exact in
hun behuizing moesten passen. Mooi solderen,
zonder geklodder. Geen gepruts, maar vakwerk!
Dit prachtige werk werd verricht in een enigszins rommelige werkplaats. De Gebr. Verreyt
spraken niet over een atelier, maar gewoon over
de werkplaats. Soms kom ik nog wel eens zo’n
oud UMF-beestje tegen. Nostalgie. Met enige
weemoed repareer ik het. Wat een prachtig vak.
Tijdens mijn lange loopbaan heb ik veel muzikanten leren kennen. Talentvolle amateurmuzikanten en talentloze beroepsmusici. En vice
versa uiteraard. Ik heb in al die jaren ondervonden dat er nauwelijks lastige klanten zijn. Je hebt
hooguit lastige reparateurs. Die als ze het niet
helemaal goed krijgen maar zeggen: ‘zo moet

het goed zijn’. Of: ‘vanmiddag heb ik er nog een
beroepsmuzikant op laten spelen’. Daar kan de
bespeler niets mee. Het gevoel kan nog steeds
niet goed zijn. Ook al is het nog zo’n klein probleempje, zorg voor een oplossing. En meteen!
De emotie speelt mee bij zo iemand. Geen resonantie, laag spreekt slecht aan, slechte intonatie,
tikken, ergonomie. Zo zijn er veel mankementen die het bespelen van een blaasinstrument
negatief kunnen beïnvloeden. De kunst van het
repareren is de bespeler weer het goede gevoel te
geven dat alles weer klopt.
Een leuke klacht is altijd ‘natte vingers’ tijdens
het spelen. Docenten sturen hun leerlingen naar
de reparateur. ‘De kleppen sluiten waarschijnlijk
niet.’ In zo’n geval vraag ik of de bespeler zijn
kleppen altijd dichthoudt of ook weleens loslaat
en opent. ‘Ja, natuurlijk, anders doet-ie het niet’,
luidt het antwoord. Mijn advies: alles altijd dichthouden dan krijg je geen natte vingers. Je moet de
reactie zien: verbijstering en dan humor.
Over vakwerk gesproken. De Chinese blaasinstrumentenfabrieken beschikken inmiddels over
zoveel kennis en vaardigheid dat veel bekende
merken er hun producten laten maken. Sinds twee
jaar heb ik een bescheiden import opgezet met vier
Chinese fabrieken. Mijn eigen gedeponeerde merk
Andante verkoopt goed. Saxen, klarinetten, fluiten,
groot en klein koper. Alles van een verrassend goede kwaliteit en een populaire prijsklasse. Ik geef de
Chinezen adviezen en ze werken mijn opdrachten
keurig en correct volgens afspraak af.
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ALGEMEEN BEST PRACTICE

Werken met groepen,
maar hoe?
Muziekonderwijs in Nederland is van oudsher individueel gericht. De laatste jaren
neemt groepsgewijs onderricht toe. Dat vraagt van docenten een heel andere benadering. Lang niet alle leerkrachten zijn op die nieuwe taak berekend. De Gelderse
cultuurorganisaties KCG en EDU-ART organiseerden twee interactieve werkplaatsen
om professionele muziekdocenten uit Gelderland verder te bekwamen in het werken
met groepen, vooral in het basisonderwijs. Verslag van één van de beide sessies.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP EN SPRINTFOTO EERBEEK

Groepsles vergt
andere competenties als individueel onderwijs.
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Kinderen muziekonderwijs aanbieden is aan
grote veranderingen onderhevig. Het aloude
motto ‘zender/ontvanger’ wordt nog gebezigd,
maar steeds meer muziekdocenten merken dat
tijden veranderen. De afgelopen jaren is vanwege
verschillende initiatieven op dit gebied een nieuw
werkterrein voor muziekdocenten ontstaan. Een
programma als Muziek in de Klas biedt de mogelijkheid om AMV met een instrument te geven
aan kleine groepen onder schooltijd. Toch is
muziek en cultuur doceren aan groepen kinderen
voor veel docenten best een uitdaging. Misschien
stiekem ook wel een beetje eng?
De werkplaats staat onder leiding van Suzan Lutke. Circa 25 docenten luisteren aandachtig naar
haar verhaal. Lutke snapt de ‘onzekerheid’ bij de
docenten maar wijst juist op de talloze kansen
die de innovatieve manier van lesgeven in de klas
biedt. Ze staat onder andere aan de wieg van de
ontwikkelingen rond Musician 3.0, een revolutionaire manier van musici opleiden voor de
huidige beroepspraktijk. Deze methode wordt
bijvoorbeeld al toegepast door het Utrechtse
conservatorium. Insteek van deze ochtend in
Eerbeek: samen nieuwe kennis en ideeën over
muziekeducatie aan groepen kinderen uitwisselen, good practise zelf ervaren en uitproberen,
hoe hierin gecoacht te worden en een goede
professionele discussie met elkaar te voeren.
Suzan Lutke voorafgaand aan de werkplaats:
“Groepen hebben mij altijd al geboeid. Hoe
krijg je mensen of kinderen in beweging. Ik krijg
daar zelf ook altijd energie van. Leren om te
willen leren zijn voor mij belangrijke triggers.”
Als rode draad van haar inspirerende verhaal

De muziekdocenten namen tijdens de werkplaats ook zelf het instrument ter hand.

werkvormen. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij
de opleidingen. Er is een hoofdvakdocent die
van ‘bovenaf ’ jou opdrachten en leerstof geeft.
Ik zeg niet dat dit fout is, maar ik heb daar wel
zo mijn opvattingen over.” Vervolgens vertelt zij
haar uitgangspunten bij de nieuwe groepsgewijze aanpak. “Elk mens wil leren, daar geloof
ik heilig in. Mensen kunnen ook van elkaar veel
leren. Feitelijk zeg ik: mensen leren als ze iets
willen wat ze nog niet kunnen. Daarom moet
het onderwijs kinderen iets laten willen, wat ze
misschien nog niet weten.”
Omdat dit best een filosofische invalshoek is en
een aantal docenten dit even moet laten bezinken, zoekt Lutke bewust even de ontspanning
op en gaat over tot een praktisch deel. “Ik doe nu
net alsof jullie een groep kinderen zijn. Pak de
lessenaar, vouw hem open en pak het muziekinstrument wat bij je stoel ligt.” Vervolgens laat
ze hen een viertal tonen spelen. In een klein
kwartiertje klinken vrolijk de trompetten, bugels
en hoorns in de ruimte. “De rol van de docent
is om te prikkelen en
te enthousiasmeren.
Hoe zoek je wegen om
samen met anderen
de antwoorden te vinden?” Inderdaad, want
veel van het succes
hangt af van de man of
vrouw voor de groep.
Omdat werken met
groepen kinderen al
dan niet onder schooltijd en al dan niet
met verschillende muziekinstrumenten enorm
veel eist, kan de kloof tussen het werken op
een muziekschool en het werken met groepen
onoverbrugbaar lijken. “Het onderwijs is steeds
meer leerling gestuurd. Dat is nu eenmaal een
feit en daar hebben wij mee van doen”, vervolgt
Lutke gedreven haar verhaal. “Mensen hebben
heel verschillende leerbehoeften. De wereld ver-

‘Als een kind niet leert
zoals wij lesgeven,
moeten we lesgeven
zoals het kind leert’
haalt ze daarbij het door haar mede geïnitieerde
project Kiemm (Kinderen In Eerbeek Maken
Muziek) aan. Dit is een samenwerking tussen vijf
basisscholen in Eerbeek en muziekvereniging
Eerbeek om blazersklassen in groep 6 te vormen.
Ieder kind krijgt een instrument en leert een
jaar lang in orkestvorm samen muziek maken.
“We denken best nog in tradities en traditionele

andert, dus de educatie ook.” Nadat de docenten
de instrumenten weer in de koffers hebben
opgeborgen, gaat de discussie verder. Een aantal
docenten worstelt nog met de veranderingen,
staat wel open voor de nieuwe groepsgewijze
en creatieve aanpak, maar weet ook dat er veel
meer op hen af gaat komen. “Ja, we moeten onze
professionaliteit anders gaan inzetten. Sterker,
onze rol is ingewikkelder. Je bent naast een prof
ook coach en moet op meer prikkels in de groep
reageren. Dat vereist concentratie en aanpassingsvermogen”, stelt Lutke verder.
Het tweede creatieve moment op deze intensieve morgen is aangebroken. De docenten mogen
in groepjes een opdracht uitwerken. Ze krijgen
een kwartier de tijd om met een instrument en
een paar ‘verplichte tonen’ een minioptreden
te verzorgen. Dit leidt tot grappige en soms
hilarische optredens van de docenten. Sommigen weten wat het is om een koperinstrument
te bespelen. Voor anderen, veelal klassiek
geschoolden, is een hoorn of bugel een noviteit.
“Jullie merken het zelf. De ene groep voert de
opdracht letterlijk uit, anderen maken er theater
van en de lol straalt ervan af. Dat is mooi om te
zien”, vindt Lutke. “Mijn uitgangspunt: leren is
een lerend proces, een leerling is geen rechte lijn,
maar is samenhang.”
Suzan Lutke geeft aan het slot van de intensieve
ochtend nog een mooie meedenker mee voor de
docenten: “Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind
leert.” Een mooie wijsheid waar de docenten
mee aan de slag kunnen. Waar dit allemaal toe
zal leiden, moet de toekomst uitwijzen, zo weten
de deelnemers nu.

Per 1 juli zijn KCG (Gelders kenniscentrum voor
kunst en cultuur) en EDU-ART gefuseerd tot Cultuurmij Oost: www.cultuurmijoost.nl. Meer informatie
over het project Kiemm: www.kiemm-eerbeek.nl.
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Sint Laurentius gaat
de uitdaging aan
Met aansprekend repertoire de uitdaging met de tijd aangaan. Die prikkel houdt
harmonie Sint Laurentius uit Bemelen al honderd jaar op de been. De muziekvereniging uit het amper 400 zielen tellende Heuvellanddorp viert die mijlpaal in het
eerste weekeinde van september met diverse festiviteiten.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: JOHANNES TIMMERMANS

Harmonie Sint Laurentius heeft zichzelf enkele
jaren geleden de spiegel voorgehouden. Op
basis van de resultaten van een sterkte-zwakteanalyse van zeven speerpunten werden een visie
en missie geformuleerd. Een van de thema’s was:
‘muziek maken die toehoorders en muzikanten
aanspreekt’. Om zo´n wollige kreet zoals dat
in managementjargon zo mooi heet smart te
maken, werd een uitgebreide enquête gehouden
onder de muzikanten. Ook aan toeschouwers
werd gevraagd door middel van een formuliertje
hun mening te geven over het repertoire en de
uitvoering. Een recente evaluatie wijst uit dat
deze actie zijn vruchten heeft afgeworpen. “We
hebben toeschouwersaantallen als nooit tevoren”, concludeert het bestuur tevreden.
Het intern onderzoek bracht ook aan het licht
dat de muzikanten niet meer wensen mee te
doen aan de punten- en prijzenwedloop in de
Limburgse blaasmuziekwereld. Bij de laatste
concoursdeelname in 2010 scoorde het orkest
82,75 punten in de derde divisie. Die score werd
echter behaald met 22 toevoegingen. “De leden
willen zichzelf niet meer voor de gek hou28

den. We gaan alleen nog op concours als daar
unaniem toe besloten wordt en zonder toevoegingen. Op eigen kracht dus. Veel toegevoegde
muzikanten zijn slecht voor de identiteit van
het korps en vertroebelen het daadwerkelijke
niveau.” Veel meer waarde hechten de leden aan
een goede band met de omgeving. De harmonie
wil centraal staan als bindend middel binnen de
krimpende dorpsgemeenschap. Om de herkenbaarheid te verbeteren werden ook de website en
de huisstijl in een hedendaags jasje gestoken.
Zoals veel muziekkorpsen in Limburg is ook
harmonie Sint Laurentius opgericht als zustervereniging van het kerkelijk zangkoor. Onder de
naam van de lokale patroonheilige Sint Laurentius werd in een vergadering van 20 augustus 1913
de vereniging opgericht. Al meteen meldden
zich 27 muzikanten aan. Met de opbrengsten
van huis-aan-huis-collectes en een loterij werden bij de firma Mahillon in Brussel voor 900
gulden dertig instrumenten aangeschaft. Na een
winterseizoen van hard studeren en oefenen,
kon in 1914 voor het eerst de processie worden
opgeluisterd. Het huidige harmonieorkest onder

leiding van Ron Daelemans bestaat uit 38 leden
en speelt in de derde divisie. De drumband met
negen muzikanten, geleid door Bert Offermans,
veroverde in 2004, 2008 en 2013 de landstitel.
Ook worden nog negen leerlingen klaargestoomd om het orkest te versterken.
Harmonie Sint Laurentius viert het eeuwfeest in
en rond de authentieke boerenhoeve Frijns. De
festiviteiten openen vrijdag 5 september met een
receptie en een reünie van leden en oud-leden
met muziek van Musique Complète. Zaterdag 6
september verzorgt de jubilerende vereniging
het promsconcert Muziek door de jaren heen
met medewerking van de band 10 Feet Up met
zangeres Imke Heitzer en singer-songwriter
Dyanne Sleijpen. Op zondag verzorgen alle
korpsen van de Federatie Limburg Zuidwest
een muzikale rondgang door Bemelen en een
showoptreden op het feestterrein.

Meer informatie: http://stlaurentiusbemelen.nl.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE

Showsector in Nederland
maakt stappen
“Showkorpsen in Nederland maken een duidelijke groei door. Ze worden op alle
vlakken beter.” Dat concludeert jurylid Edwin Beens na de 16e Open Dutch Show
Championships in Assen en het 19e Open Nederlandse Kampioenschap voor
Jeugdkorpsen in Vlissingen. De Rijnmondband uit Schiedam, jeugdshowband
Irene uit Ede en de Jong Floraband uit Rijnsburg wisten het beste de balans te
vinden tussen de criteria ‘wat?’ en ‘hoe?’ van het One World System.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FRANS WIELAND (NJF) - STICHTING KORPSMUZIEK/EDDY KOOPAL (ODSC)

Dat de Rijnmondband in Assen met de nationale titel aan de haal ging, was niet echt een
verrassing. Het korps uit Schiedam verkeerde
kort voor de zomervakantie in een blakende
vorm. Een week voor Assen wist het gezelschap
de internationale mars- en showwedstrijden in
het Belgische Hamont op zijn naam te schrijven.
“Deze zege kwam eerlijk gezegd niet als een
verrassing”, stelt artistiek leider Marcel van Raaij.
“Eerlijk is eerlijk, het deelnemersveld in Assen
was dit jaar ook kleiner. Het winnen van ODCS
was voor ons dan ook niet de primaire reden om
naar Assen te gaan. Break Out is een vernieuwend product dat juist zijn waarde heeft als het
op hoog niveau wordt uitgevoerd. Daarom hebben we ervoor gekozen om in het tweede jaar dat
deze show loopt, deel te nemen aan het ODCS
zodat de leden voldoende scherpte in hun performance blijven stoppen. Op die manier blijf je
continu de kwaliteit stimuleren.”
In Hamont veroverde de band met 95,38 punten
voor de tweede keer op rij de titel Kampioen der
Lage Landen. De hoogste score uit de geschiedenis van de Rijnmondband. In Assen leverde de
show Break Out overdag tijdens de op klasse ingedeelde wedstrijd 89,10 punten op. Tijdens de
finale in de avonduren met de beste kandidaten
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uit alle klassen aan de start wist de Rijnmondband zelfs de magische duizend puntenbarrière
te doorbreken. Met 1012 punten won de band
niet alleen de Open Nederlandse titel, maar ook
een wildcard om op 8 november in MartiniPlaza
in Groningen de arena van Taptoe Groningen
te mogen betreden. Van Raaij: “Zo’n score haal
je niet zomaar. Het vraagt in de basis natuurlijk
goed geschoolde en getrainde leden. Daar hebben we zowel muzikaal als fysiek de afgelopen

avonduitvoering had veel meer lading en emotie.
Dan wordt een optreden ‘theater’ en dat is wat
we nastreven. Dat ook de jury dat waardeert met
de hoogste score ooit op het ODCS is natuurlijk
fantastisch. Daar zijn we uiteraard trots op.”
Jurylid Edwin Beens stelt dat de Rijnmondband
een goed voorbeeld is van hoe het kan. “Alle onderdelen waren in balans”, kijkt het jurylid terug.
“De drummers, de blazers, de algehele techniek
zowel muzikaal als
show-technisch, sterke
individuen die ook
een ensemble vormen,
goede planning in het
programma en creatief
gebruik van het visuele in combinatie met
de muzikale aspecten.”
Over de hele linie
werd op de terreinen van voetbalclub
Achilles 1894 volgens
Beens prima gepresteerd. “Het algemene niveau
was zeker goed. Geen enkel korps viel buiten de
boot. Het was een goed geslaagd evenement.”
Volgens Beens is er in de showbandwereld
duidelijk sprake van een stijgende lijn. Beens:

‘Korpsen zijn meer
bezig met hoe de
show overkomt op
het publiek’
jaren hard aan gewerkt met een goed gemotiveerde ledengroep. Maar dan nog gaat het niet
vanzelf. Het middagoptreden in Assen was goed
maar vanwege een wat haastige voorbereiding
niet met de volle honderd procent beleving. De

De Rijnmondband Schiedam doorbrak in
Assen de duizend puntengrens.

“De korpsen in Nederland maken een groei
door. Op alle vlakken worden de deelnemers
beter: qua techniek, uitvoering en planning van
de programma’s. Daarbij valt op dat korpsen
die ik vaker tegenkom op dit soort wedstrijden
ook duidelijk beter worden.” Beens concludeert
daaruit dat competitie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit. “Het is duidelijk te zien
dat korpsen die ervaring hebben in het meedoen
aan wedstrijden het beter doen. Dat komt enerzijds omdat muzikanten beter kunnen omgaan
met de spanning en overige omstandigheden die
een competitie met zich meebrengt. Anderzijds
zullen ook de adviezen van de jury bijdragen
aan kwaliteitsverbetering. Juryleden zijn in feite
de grootste fans van de deelnemers. Als jurylid
wil je graag dat korpsen succesvol zijn. Daarbij
probeer je ze zoveel mogelijk te helpen. Mijn
indruk is dan ook dat de input en feedback van
juryleden inderdaad bijdragen aan het verbeteren van het korps en het showprogramma.”
Beens merkt verder op dat de showsector
steeds beter uit de voeten kan met het nieuwe
beoordelingssysteem. Showkorpsen worden
sinds enkele jaren beoordeeld volgens het One
World System. Deze beoordelingssystematiek
speelt veel meer in op het facet beleving. Beens
concludeert dat korpsen erin slagen met hun

Jeugdshowband Irene Ede won voor de vijfde keer het NK voor jeugdkorpsen.

shows daar steeds beter op in te spelen. “Hoewel
ik meestal ingezet wordt op de meer analytische
onderdelen, merk ik wel dat veel korpsen meer
bezig zijn met het concept, het verhaal en hoe
het overkomt op het publiek. Ze weten met
emotionele betrokkenheid, logica, muzikaliteit,
creativiteit, artisticiteit en esthetiek echt iets te

raken. Sommige verenigingen zijn hierin heel
veel beter aan het worden.”
Het jurylid spreekt over een goed kampioenschap met een strakke organisatie en uitstekende
omstandigheden. Toch stelt hij ook enkele
kritische kanttekeningen. Zo heeft hij zich soms
gestoord aan het gedrag van het publiek. “Er
31
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NFPC Dokkum won in de middenklasse en werd tweede over-all.

wordt gelopen en gepraat tijdens optredens.
Daarmee toon je niet echt respect voor het harde
werken op het veld. Het is ook nog storend voor
het overige publiek en de jury.” Daar staat tegenover dat het publiek ook ’s avonds het sportcomplex wist te vinden. Beens: “Normaal gesproken
wordt het avondprogramma midden in Assen op
een te klein en scheef geplaveid plein gehouden.
Dat komt optredens in competitieverband niet
ten goede. Dit jaar was het plein niet beschikbaar en was het avondevenement ook op het
Achilles-terrein. Gelukkig liet het publiek het
niet afweten en zat de tribune bijna helemaal vol.
Goed om te zien!”
De stijgende lijn beperkt zich niet alleen tot de
senioren. Beens stelt tevreden vast dat ook de
jeugdige aanwas telkens een trapje hoger klimt.
Dat bleek een week eerder tijdens het Nationaal
Jeugd Festival in Vlissingen waar tien jeugdkorpsen streden om de Nederlandse titels. “Het
festijn in Vlissingen is altijd een super leuke en
gezellige dag”, kijkt Beens terug. “Mooi om een
evenement te hebben waarbij de focus ligt op
de jeugd. En helemaal mooi om te zien dat het
32

deelnemersveld zo gevarieerd en uitgebreid is.”
Naast de technische groei bij veel jeugdkorpsen
viel Beens vooral op dat jeugdkorpsen meer
en meer bezig zijn met de samenhang binnen
het programma. Daarbij vindt hij het vooral
belangrijk dat de lat voor de jeugdige deelne-

kunnen doorgroeien naar het niveau van de seniorkorpsen. Dit bereik je niet door het te moeilijk
en te ingewikkeld te maken. Juist hier is het
belangrijk dat de leden succesvol kunnen zijn in
wat ze doen. De moeilijkere en meer omvattende zaken komen wel als ze wat ouder zijn en de
basis gelegd is in het
jeugdkorps.”
Het deelnemersveld
in Vlissingen was aan
elkaar gewaagd. Met
85,89 punten won de
Jong Floraband uit
Rijnsburg de titel bij
de marswedstrijden,
gevolgd door de
Jeugdband Adest Musica uit Sassenheim
op 0,56 punten. Bij
de showwedstrijden ontliep de top 3 zich nog
geen 0,2 punt. Winnaar werd jeugdshowband
Irene uit Ede met driehonderdste punt voorsprong op Jong Pasveer uit Leeuwarden. Beens
over deze fotofinish: “Het is moeilijk om aan

‘Jeugdkorpsen
moeten bezig zijn
met het leggen
van de basis’
mers niet te hoog wordt gelegd. “Met name een
jeugdkorps moet bezig zijn met het leggen van
de basis bij deze jonge en beginnende leden.
Zij moeten het leuk vinden om te spelen en te
marcheren op het veld. Zodoende moeten ze

Jong Pasveer Leeuwarden kwam een
haarlengte te kort.

te geven wat uiteindelijk de doorslag gaf. Het
gaat om de balans tussen de criteria ‘wat?’ en
‘hoe?’ Voor mij persoonlijk ging het ‘hoe?’ naar
Pasveer: een goed getrainde groep, waarvan de
leden weten wat ze doen. Irene had voor mij het
betere ‘wat?’: iets meer variatie, muzikaliteit en
diepgang.”
Irene liet in Vlissingen nog nooit verstek gaan.
Tijdens de 18 voorgaande edities ging het
korps vier keer met de titel naar huis. De laatste dateerde alweer van zes jaar geleden. “Het
was een sportieve en spannende strijd”, kijkt
voorzitter Martin Roes tevreden terug. “We
hadden geduchte concurrentie. De overwinning kwam toch wel als een verrassing.” Roes
merkt op dat de uitstekende verenigingssfeer
de doorslag heeft gegeven voor het succes.
“Dit is het resultaat van de goede samenwerking tussen een fanatiek instructieteam, goede

Voor de volledige uitslag: zie de uitslagenpagina
elders in deze uitgave.

Jong Floraband Rijnsburg won de marswedstrijd.

begeleiders en natuurlijk een enthousiaste
groep kinderen, die bereid is hard te werken.”
Dirigent Sander Waamelink vult aan: “Omdat
we strikt de doorstroomregels toepassen leerlingen stromen in als ze tien zijn en stromen
door in het jaar dat ze zestien worden - is het elk
jaar weer een uitdaging om de jeugdshowband
op tijd klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.

We hadden dit jaar als voordeel dat we in aanloop naar het NJF met onze nieuwe show al een
aantal optredens hadden gehad. Door vaak te lopen, gaan jeugdige muzikanten steeds meer hun
functie in het geheel begrijpen en dus ook beter
presteren. We hebben gekozen voor een dynamische en interessante show. Het kampioenschap
is het bewijs dat we daarin geslaagd zijn.”
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Nieuw project van WMC:

Ensemblespel voor
Hafabra-blazers
biënnale met internationale topdocenten
Kamermuziek biedt zowel blaasorkesten als individuele muzikanten onbegrensde mogelijkheden. Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade wil met de
inrichting van een biënnale het spelen van kamermuziek door muzikanten van
blaasorkesten stimuleren. Ervaar de veelzijdige mogelijkheden van het ensemblespel tijdens een intensief workshop- en lesprogramma onder leiding van
internationale topdocenten.
Data: 14 tot en met 16 november en 21 tot en met 23 november.
Locatie: Abdij Rolduc te Kerkrade.
Informatie: sonjalangen@wmc.nl.
De inschrijving sluit op 1 september.
Artistieke leiding: Jan Cober. Docenten: musici Calefax Rietkwintet, Nederlands
Blazers Ensemble, German Brass en Eburon Brass.

©BCM
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Sw!ng-!nn 2014 met première
De veelzijdigheid van het landschap van de provincie Drenthe vormde
voor de componist en arrangeur Joan Reinders de inspiratiebron voor de
Symfonie voor het Landschap. De compositie voor blaasorkest en ritmesectie gaat zondag 12 oktober in première tijdens Sw!ng-!nn 2014.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: HARDY KLINK

Na een jaar onderbreking is de succesvolle
play-in Sw!ng-!nn weer terug. Het project biedt
hafabra-muzikanten de kans om onder leiding
van specialisten hun kennis op het gebied van
lichte muziek te verbreden. Het evenement staat
dit keer in het teken van het 80-jarig bestaan van
stichting Het Drents Landschap. Het decor van
Sw!ng-!nn 2014 is het idyllische museumdorp
Orvelte in Midden-Drenthe. Amateurmuzikan-

ten uit het hele land (vanaf niveau B) zijn welkom om samen met de leden van de Sw!ngband
Beilen de compositieopdracht Symfonie voor
het Landschap onder leiding van de componist
zelf in te studeren. Joan Reinders is docent aan
de jazzafdeling van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle en Enschede en leider van The
Millennium Jazz Orchestra. Aan het eind van
de middag wordt de première uitgevoerd voor

publiek. Het eendagsorkest biedt plaats aan
zestig tot tachtig muzikanten. Kinderen kunnen
gedurende de hele dag deelnemen aan de workshop Maak je eigen muziekinstrument. Later
dit seizoen organiseert Buro Reprise ook zes
Sw!ngsessions, waarbij muzikanten in kleinere
groepen een dagdeel aan de slag gaan onder
leiding van professionele bandleiders. Meer
informatie en inschrijven: www.swinginn.info..
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Renkum Airborne 70
Orchestra in Engelse stijl
Renkum, op de rand van de Veluwe, herdenkt vrijdag 19 september dat zeventig jaar
geleden het Engelse 1st bataljon op de Renkumse Hei landde. Er staan deze dag
verschillende activiteiten op de agenda. Om het geheel muzikaal te ondersteunen is
een uniek eenmalig orkest geformeerd: het Renkum Airborne 70 Orchestra.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP

Het idee komt uit de koker van Stichting
Renkum Leeft. Dit is een groep enthousiaste
inwoners uit Renkum die door middel van het
organiseren van evenementen meer leven in de
brouwerij wil brengen. Een van die activiteiten
is Renkum Airborne 70. Highlights op deze dag

zijn droppings van Britse en Nederlandse para’s
uit een originele oude Dakota boven Dropzone
X, de Renkumse Heide. En daar hoort natuurlijk
ook passende muziek bij. Er is daarom een eenmalig (marcherend) orkest naar Engels voorbeeld geformeerd. Naast het bijzondere doel

waarvoor dit allemaal wordt gedaan, is het heel
bijzonder dat zonder al teveel moeite bijna zestig
muzikanten van totaal verschillende muzikale
achtergronden (harmonie, fanfare, bigband, jazz,
symfonie orkest en in kleiner verband) ‘ineens’
in harmonie met elkaar iets moois maken. Door

Beeld van Renkum
Airborne 2013.
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Groot koperspelers van het Renkum Airborne 70 Orchestra op de plek waar straks te
parachutisten landen.

middel van netwerken, enthousiasmeren, reclame maken via de lokale krant is in nog geen twee
maanden tijd het Renkum Airborne 70 Orchestra uit de grond gestampt.
Zo gezegd, zo gedaan. Muziekvereniging OBK
uit Bennekom stelt haar repetitieruimte ter
beschikking, de muziek is geregeld en oefenen
maar. In een aantal maandelijkse sessies wordt
de muziek voor 19 september doorgenomen.
Hierbij gaat het niet alleen om marcheren. Het
orkest geeft ook aan het begin van de avond een
concert in het centrum van Renkum. Daarbij
staan zang, de Glenn Miller-sound en gedragen

medewerking toegezegd. Dit alles aangevuld
met een aantal enthousiaste eenlingen waaronder een gitarist en een contrabassiste. Een aantal
deelnemers blikt op het evenement vooruit.
Annie Altena speelt euphonium bij het orkest.
In het dagelijks ‘muzikale’ leven is ze lid van
Egerländerkapel De Leemkuulers uit Bemmel. “Allereerst vind ik het erg leuk om tijdens
de Airborne-periode aan een extra evenement
deel te nemen. Ik vind zelf het marcheren met
een muziekkorps geweldig, hoewel velen daar
tegenwoordig anders over denken. Het concept ziet er super uit. Een dropping met kleine
herdenking, marcheren en
ter afsluiting ‘s avonds een
groot concert. Ik denk dat
we straks in september als
het achter de rug is, terug
kunnen kijken op een geweldig evenement. Wie weet
willen ze volgend jaar nog
wel zo iets.”
Paul Beekhuizen speelt
soloklarinet bij het Renkum
Airborne 70 Orchestra. Hij
is voorzitter van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek (KHO). “Aan
dit project doe ik graag mee om een aantal
redenen: al jaren speel ik met mijn vereniging,
de KHO, tijdens de jaarlijkse herdenking van
de Slag om Arnhem op het Airborne kerkhof in
Oosterbeek. En als kind al zag ik in de septemberdagen altijd vele honderden, zo niet duizenden veteranen door Oosterbeek lopen. Die
maakten praatjes met de plaatselijke bevolking,

‘Nog éénmaal de
kans om hen de
eer te bewijzen
die hen toekomt’
passende stukken bij de boodschap van herdenken op de lessenaar.
De deelnemende muzikanten komen overal
vandaan. Met de onderlinge rivaliteit, mocht
dat tegenwoordig nog spelen, valt het hier reuze
mee. Het is eerder ‘andersom’. De verenigingen
vinden het juist mooi dat een aantal muzikanten
uit hun gelederen meedoet. Een tiental verenigingen uit de regio van Renkum heeft haar

vooral ook de jeugd, en eigenlijk weet iedereen
in deze regio nog altijd vrij goed wat er zich in
1944 heeft afgespeeld. Die herinnering moet
levend blijven. Inmiddels komen er jaarlijks
niet meer dan enkele tientallen veteranen over.
Nu hebben we nog éénmaal de kans om in hun
bijzijn hen de eer te bewijzen die hen toekomt.”
Beekhuizen vervolgt zijn inbreng: “Verder
is het project ook als muzikaal avontuur een
uitdaging. Om met zijn allen in korte tijd en
met een beperkt aantal repetities te komen
tot een homogeen orkest dat een fatsoenlijk
concertprogramma brengt, maar ook niet
te beroerd is om nog een aantal kilometers
lopend te musiceren, dat is toch wat je noemt
het stellen van gewaagde doelen. En het is heel
leuk om te merken dat het gevoel van éénheid,
van orkest-zijn, al heel snel tijdens de repetities
op kwam. Bij mij tenminste wel.”
Paula Kuijt-Lukassen namens de organiserende stichting Renkum Leeft over het Renkum
Airborne 70 Orchestra: “Leden van diverse
verenigingen en particulieren zijn gemobiliseerd tot een actieve groep enthousiaste
muzikanten. Ze spelen een aantal composities
op de heide waarna het gelegenheidorkest
naar het dorp marchereert. ‘s Avonds geeft het
orkest een concert aangevuld met een aantal
vocalisten. Het maakt daarmee de verbinding
van activiteiten op de verschillende locaties.
Vanwege het jubileumjaar van de zeventigste
herdenking van Operation Market Garden
is het geweldig dat dit gelegenheidsorkest
Renkum Airborne aanvult.”
Drum-major Jan Roelofsen dan: “Dit project
sprak mij, toen ik werd gevraagd, om meerdere
redenen direct aan. Om te beginnen vind ik het
goed dat de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Mede door het voorgaande is het een eer voor me gevraagd te zijn
voor het, als drum-major, geven van leiding aan
dit projectorkest tijdens het marsoptreden die
dag. Ik ben al vele jaren actief als tamboer-maître, instructeur en choreagraaf bij diverse
verenigingen. Het projectorkest zal optreden in
een traditionele Engelse (Military) stijl. Voor mij
betekent dit een nieuwe uitdaging. Het is daarbij
mooi te zien hoe snel een groep mensen, bestaande uit leden van diverse muziekverenigingen, snel een eenheid vormt tijdens de repetities,
De ambitie ligt hoog en de motivatie en vereiste
kwaliteit is bij de deelnemers aanwezig.”

Meer informatie: www.renkumleeft.nl
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘Er valt nog veel
te winnen met
goede marketing’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Dick Verhoef zijn licht
schijnen over de blaasmuziekwereld.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: DAAN VAN DER LAAN

Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Door mijn vader. Hij heeft in de jaren zestig
hoorn gestudeerd aan het Haags conservatorium. Ook dirigeerde hij veel. Nadat ik aanvankelijk begon op trompet koos ik toch voor
de hoorn. Ik kreeg les van hem en op 17-jarige
leeftijd deed ik toelating in Rotterdam. Overigens vond ik drummen ook een hele mooie
bezigheid.
Hoe heb je je verder ontwikkeld?
Als hoornist had ik het geluk dat mijn toenmalige leraar, Pieter Gouderjaan, me al heel vroeg
meenam om in het Rotterdams Philharmonsich Orkest te assisteren. Vaak om de eerste
hoorn in grote programma’s zoals Mahler- of
Bruckner-symfonieën te verlichten. Later werd
ik zelf eerste hoornist in het Noordhollands
Philharmonisch Orkest onder leiding van Lucas
Vis. Dirigeren deed ik al vanaf mijn zestiende
jaar. Toen ik naar het conservatorium ging,
heb ik beide gestudeerd. Je kon toen nog twee
hoofdvakken studeren. Mijn enthousiasme
om ook te dirigeren werd alleen maar groter
omdat ik mocht spelen onder dirigenten zoals
Simon Ratlle, Kurt Sanderling, Valerie Gergiev,
Bernard Haitink en nog vele anderen. Hier werd
mijn muzikale bagage ontwikkeld en als dirigent
heb ik hier veel profijt van ondervonden. Ik heb
dirigeren en hoornspelen altijd gecombineerd.
Het is vrijwel altijd gelijk opgegaan. Sinds ik
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vanaf 2013 weg ben bij Holland Symfonia heeft
het dirigeren een vlucht genomen.

Hobby’s buiten de muziek?
Naast vele actieve sporten beoefend te hebben
zoals voetbal, squash en taekwondo ben ik al een
tijdje aan het golfen. Verbazend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen muziek en golfen.
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Het mooiste vind ik het werken met klank. Het
zoeken naar de schoonheid van de compositie
en mensen stimuleren om het beste uit zichzelf
te halen. En te stimuleren dat het toewerken
naar een concert een samenspel is dat met goed
repetitiebezoek uiteindelijk kan resulteren in
een ‘feestje’ van goed en heerlijk spelen.
Mooiste muzikale herinnering?
Het spelen van de tweede van Mahler met Bernard Haitink in de Doelen in Rotterdam in een
herdenkingsconcert van het Bombardement op
Rotterdam. Er werd alleen maar muziek gemaakt
op het podium. Haitink nodigde elke muzikant
uit om te spelen alsof zijn leven ervan af hing.
De sfeer met koor en solisten was zinderend en
maakte voor mij duidelijk dat dit streven veel
waard was.
Belangrijkste wijze les van je docent?
Als je veel dirigenten voor je neus krijgt in een
beroepsorkest dan zie je veel van wat niet en

wel werkt. Daar is ook een proces begonnen om
te kijken wat voor mij zelf wel en niet werkt als
dirigent. Je hoeft niet te gaan nabootsen maar
wel kijken wat goed zou kunnen werken in je
eigen praktijk. Als je dit een aantal jaren hebt
kunnen doen dan vormt zich hieruit uiteindelijk
een eigen stijl. De belangrijkste lessen waren
toch vooral veel vallen en opstaan en de valkuilen omzeilen die elke dirigent een keer gaat
tegenkomen.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur:
harmonie, fanfare of brassband?
Ik ben begonnen als 14-jarige in het Nationaal
Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Piebe
Bakker. Ik hield van de warme klank van deze
bezetting. Later volgden symfonieorkesten,
harmonieorkesten en zelfs een brassband. Ik
kan zeggen dat ik geen specifieke voorkeur heb.
De klankidealen en schoonheid zijn voor mij
universeel en maken dat ik kan genieten van elk
soort orkest, ensemble of koor.
Mooiste compositie?
Dat is voor mij de negende symfonie van Bruckner. Opname met de Wiener Philharmoniker
onder leiding van Leonard Bernstein. Vooral
het derde deel en de geschiedenis van dit werk
boeien me enorm.
Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Ik heb het NBE een paar keer mogen dirigeren

te repertoire kan zich hierdoor ook blijven
ontwikkelen en hopelijk nodigt dit meer jonge
componisten uit om voor de hafabrawereld
te schrijven. Zonder streven volgt ook geen
innovatie.

Is een verplicht repertorium wel noodzakelijk?
Het lijkt me dat het repertorium een advies moet
zijn. Het is beluisterd en bekeken door professionele dirigenten. Als iedereen zijn gang zou
kunnen gaan, kan er geen algemene kwaliteitsgarantie bestaan. Bovendien zullen hedendaagse
componisten de hafabrawereld dan helemaal
voorbij lopen.

Concoursen of concerten?
Concerten.

opleiding beter te maken. Er ontstaan veel uitdagingen als je naar een concours gaat. De cohesie
binnen een vereniging kan hierdoor een boost
krijgen. Waar ik moeite mee heb is dat je muziek
niet kunt beoordelen in cijfers. Het is altijd gekleurd en wat is nu het mooie van smaak? Je kunt
er over discussiëren.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Door de concoursen ontstond er wel een plicht
in de richting van de componisten om in ieder
geval met een volledige bezetting ten tonele
te verschijnen. Daardoor ontstond ook een
stimulans om het orkest compleet te maken. Een
concours kan ook een grote stimulans zijn om je

Stelling: Bij de samenstelling van de
verplichte repertoria wordt de lat te hoog
gelegd.
Er vanuit gaande dat er professionele mensen
naar het repertoire kijken, is het aan de dirigent
om duidelijk te maken aan zijn orkest of het te
spelen werk haalbaar is of niet. Het verplich-

op buitenlandse festivals. Een hoogtepunt was
het dirigeren van Bloed van Cornelis de Bondt
samen met het Hilliard Ensemble tijdens het
New Zealand Festival.

Het NBE brengt een grote variëteit aan programma’s waaronder succesvolle theatrale
muziekproducties. Zou deze formule ook in
de amateurblaasmuziek aanslaan?
Het NBE speelt hele klassieke programma’ s en
zoekt vernieuwingen in opera’s of het aantrekken van solisten. Bij de Gran Partita van Mozart
is een formule bedacht waarin de musici spelen
en de brieven van Mozart worden voorgelezen in
een setting alsof Mozart ze zelf voorleest. Door
de jaren heen is dit steeds meer ontwikkeld en
verfijnd en zo zijn er mooie samenwerkingen
met allerlei solisten uit de hele wereld ontstaan.
In de amateurblaasmuziek ontstaan ook steeds
formules. De tijdgeest vraagt ook om een andere
invulling van concerten en combinaties met
verschillende kunstdisciplines. Dat kan zeker
aanslaan. Maar de amateurmuziek zou ook het
lef moeten hebben om eens te investeren in
opdrachten voor wat minder bekende componisten. Verenigingen moeten natuurlijk veel
afwegingen maken waarbij de centjes altijd weer
een grote rol spelen. Maar ik zie zoveel talent
voorbijkomen bij de componistenwedstrijd van
het NBE dat ik er van overtuigd ben dat de amateurmuziek hier zeker kansen laat liggen.
Zijn die theatrale concepten ook realiseerbaar in de amateurblaasmuziek?
Het is zeker in onderdelen toepasbaar, maar het
kost ongelooflijk veel energie van de mensen
die het moeten uitvoeren. En je moet de juiste
mensen hebben die naast verstand van techniek,
belichting, draaiboeken et cetera ook creatief
zijn. Het NBE heeft een eigen geluidsman en
lichtman. Dat maakt het werken in theaters wel
een stuk eenvoudiger. Die jongens weten de
weg. Voor amateurorkesten is het toch een hele
onderneming om een concert in een theateromgeving neer te zetten.
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Harmonie L’Union Fraternelle
Opgericht 7 november 1871

Zeelst
Eerste Divisie KNMO

Het orkest
Het Regio Orkest West-Brabant is opgericht in 1996 en bestaat uit circa 50
gevorderde muzikanten uit de regio West Brabant. Het is een modern en ambitieus harmonieorkest dat zich onderscheidt door bijzondere muziekproducties
vaak met meerdere, artistieke disciplines, hoog werktempo en een gevarieerd
muziekrepertoire. De vereniging floreert mede dankzij een goede sfeer en kent
de laatste jaren een sterke groei in ledenaantal.
De repetities zijn op donderdagavond in Zevenbergen van 19:45 tot 22:30u.

Wij zoeken voor ons harmonieorkest een:

Dirigent (m/v)
Wij vragen van onze dirigent:
• Een afgeronde HaFaBra opleiding directie op conservatoriumniveau;
• Verantwoordelijkheid voor de artistieke leiding van onze orkesten;
• Het vermogen het harmonieorkest te inspireren en plezierig
te laten musiceren op niveau;
• Goede samenwerking met de muziekcommissie;
• Brede muzikale oriëntatie én initiatieven nemen voor vernieuwingen
binnen de muziekvereniging;
• Een verenigingsmens.

De functie
U levert, door uw goede vakkennis, een belangrijke bijdrage aan het realiseren van
de verdere ontwikkeling van de vereniging. Als artistiek leider van het orkest bereidt
u optredens voor en leidt u de repetities en concerten. U bent lid van de commissie
artistiek lange termijn en de muziekcommissie en stelt samen met deze commissies het muzikale programma samen. Hiervoor wordt u mede geacht ideeën aan te
leveren, die worden uitgewerkt tot aansprekende concerten/projecten.

Bent u de dirigent die wij zoeken?
Dan verwachten wij uw sollicitatie voor 25 september 2014.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc van de Grift: 06-53137486.
Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie via e-mail. U kunt uw sollicitatie richten aan:

Uw profiel
U heeft een afgeronde conservatoriumstudie 1e fase HaFaBra-directie of bent
in bezit van masteropleiding HaFaBra-directie. U heeft ervaring met het werken
met orkesten op niveau van minimaal 2e divisie. U bent gedreven en beschikt
over uitstekende leidinggevende en didactische kwaliteiten. Door uw persoonlijkheid bent u te beschouwen als een bouwer/coach en weet u een goede sfeer te
combineren met inzet van de leden.

Secretariaat Harmonie L’Union Fraternelle
Mark 70
5504 MJ Veldhoven
secretariaat@lunionfraternelle.nl

Harmonie L’Union Fraternelle uit Zeelst werd opgericht op 7 november 1871 en is aangesloten
bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Het harmonieorkest speelt sinds 1956 in de
1e divisie van de KNMO. De vereniging heeft in totaal ongeveer 130 leden. Het harmonieorkest
heeft een volledige bezetting en bestaat uit 80 muzikanten. Het beschikt over een groot aantal
jonge, getalenteerde spelers, welke doorstromen vanuit de eigen opleidingsorkesten.
Daarnaast heeft de vereniging een betrokken bestuur en een grote groep leden die ook de
handen uit de mouwen wil steken als er extra inspanningen nodig zijn op niet-muzikaal vlak.
Donderdagavond is onze wekelijkse repetitieavond.

De sollicitatie
Bij interesse in de vacature nodigen wij u graag uit een motivatiebrief en CV
te sturen naar het emailadres voorzitter@regio-orkest.nl tav. Jack Ernest. De
sluitingsdatum is 15 september 2014. Proefdirecties zullen onderdeel uitmaken
van de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
www.regio-orkest.nl of u belt Jack Ernest, tel. 0613207534.

©BCM

©BCM

Meer informatie vindt u op onze website: www.lunionfraternelle.nl.

Het Regio Orkest West-Brabant biedt
een podium aan een gedreven dirigent

Ik heb er nu geen zicht meer op in hoeverre hier
in de opleiding aandacht aan wordt gegeven.
Maar je kunt er zelf ook veel aan doen. Luister naar oude opnamen van Stan Kenton of
Maynard Ferguson. Ga naar concerten van het
Metropole Orkest of speel eens mee met een
bigband. De werkelijke opleiding begint bij
jezelf. Hoe nieuwsgierig en initiatiefrijk je bent
om je te blijven ontwikkelen in je vak.

Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Dat is koffiedik kijken. Ik hoop dat we de politiek
kunnen blijven overtuigen dat muziekonderwijs
op de basisscholen begint. Het wordt voor de
verenigingen steeds moeilijker om het hoofd
boven water te houden. Door allerlei tv-programma’s veranderen ook weer de interesses van
kinderen om een instrument te kiezen. Blaasmuziek zal altijd blijven maar we moeten wel blijven
investeren in nieuwe vormen van concerten,
samenwerkingsverbanden blijven zoeken met
andere kunstdisciplines, met veel plezier blijven
musiceren en dit vooral uitdragen.

PASPOORT:
Naam: Dick Verhoef.
Geboortedatum: 11 januari 1967.

Hoe zou de blaasmuziek een breder publiek kunnen aanspreken?
Ik merk dat er nog veel te winnen is in marketing. We moeten blijven sleuren om een
prachtige cultuur niet te laten ondersneeuwen
door toch nog steeds een ietwat stoffig imago.
Afwisselende programma blijven maken en nog
meer publiciteit zoeken.

een voorstelling gemaakt waaraan vele partijen
meewerkten. Een veertigkoppig jeugdorkest,
25 leerlingen van groep 7/8, een seniorengroep, een klarinetensemble, een theater en
een muziekschool. Ouders die nog nooit in een
theater waren geweest, hadden de avond van
hun leven omdat hun kinderen op het podium
stonden.

Geboorteplaats: Katwijk aan de Rijn.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen verhogen?
Gelukkig zijn er vele goede initiatieven waardoor de jeugd in aanraking komt met muziek.
Maar we mogen nooit verslappen en moeten
blijven vechten voor muziekonderwijs op
de basisscholen. Ik ben zelf eens gastdocent
geweest op een basisschool. De kinderen waren
nog nooit in aanraking geweest met een trompet of hoorn. Wisten ook niet hoe zoiets zou
moeten klinken. Daar ligt dus een groot gat.
Als ze er niet mee in aanraking kunnen komen
dan moeten we het maar naar ze toe brengen.
Als artistiek leider van het NBE heb ik eens

Toepassing van lichte muziek wordt gezien
als een goed middel om de interesse bij
de jeugd te verhogen. Ben je het daarmee
eens?
Ik heb het idee dat dit wordt gebruikt als lapmiddel. Geef de jeugd een gedegen opleiding en
ze vinden hun eigen weg wel. De topmusici in
de lichte muziek zijn toch ook vrijwel allemaal
begonnen met een zo geheten klassieke opleiding.

Begonnen bij: Harmonie Katwijk.

Woonplaats: Moordrecht.
Instrument: hoorn.
Muziekopleidingen: hoorn en directie aan
het Rotterdams Conservatorium.

Dirigent bij: harmonie Arti Alphen aan den Rijn;
Gouda’s Harmonie De Pionier Gouda; muziekvereniging Harmonie Katwijk; Delftsch Studenten
Muziekgezelschap Apollo Delft; Heemsteeds
Philharmonisch Orkest Heemstede.
Overige functies/activiteiten: hoornist
Nederlands Blazers Ensemble (NBE); coach Jong
NBE regio West; docent kamermuziekweken Stich-

Krijgen hafabra-dirigenten vanuit hun
opleiding voldoende kennis mee van de
lichte muziek?

ting Huismuziek; artistiek begeleider in het primair
en voortgezet onderwijs.
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SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT

Euregioparade zet in
op 10.000 bezoekers
De Euregioparade doet zijn naam dit jaar alle eer aan. Tijdens de vijfde editie van
het evenement op zondag 14 september in de binnenstad van Geleen presenteren zich muziekverenigingen uit de hele euregio aan het publiek.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Bij de verkiezing van de Europese Hoofdstad
van Europa 2018 viel de Maas-Rijnregio
buiten de boot. De campagne heeft echter wel
diverse culturele sectoren met elkaar in contact gebracht. Dat heeft er in geresulteerd dat
voor het eerst sinds de start van de Euregioparade in 2006 alle muziekorganisaties uit de
aangrenzende landen vertegenwoordigd zijn.
Behalve korpsen van Nederlands en Belgisch
Limburg zijn tijdens de vijfde editie ook verenigingen uit de Provincie Luik, de Ostkantons (Eupen-Malmedy) en de Bondsrepubliek
Duitsland van de partij. “Het is altijd ons doel
geweest om korpsen uit de hele Euregio aan
de start te krijgen. Het is schitterend dat dit
nu eindelijk ook gelukt is”, zegt Guus Horssels, voorzitter van de stuurgroep.
De Euregioparade is een gezamenlijk initiatief van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de Vlaamse amateurmuziekorganisatie vzw. Het muzikaal treffen vindt iedere
twee jaar beurtelings plaats in Nederlands
en Belgisch Limburg. De binnenstad van
Geleen is zondag 14 september het decor
van de vijfde aflevering. In totaal hebben 35
drumbands, fluit- en trommelkorpsen, harmonieën, drumfanfares en slagwerkgroepen
ingeschreven voor het evenement. Horssels:
“Dat hadden er wel wat meer mogen zijn,
maar al met al zijn we tevreden.” Behalve het
verstevigen van de onderlinge banden, is het
evenement ook bedoeld om tamboerkorpsen een podium te bieden voor een groot
publiek. De organisatie verwacht circa 10.000
toeschouwers.
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Het festijn begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de Sint Augustinuskerk in
Geleen. De muzikale omlijsting is in handen van
de Koninklijke harmonie Sint Cecilia Rotem
(België). Om 12.30 uur wordt de Euregioparade
officieel geopend met het hijsen van de nationale vlaggen van de deelnemende landen uit de
Euregio Maas-Rijn. Vervolgens starten op zes
locaties in het centrum van Geleen optredens
van diverse deelnemende korpsen. Om 14.00

uur worden de optredens onderbroken voor een
streetparade door het centrum van Geleen. De
deelnemers worden tijdens de optocht beoordeeld door Henk Mennens en Rob Janssen.
Aansluitend worden de optredens op de diverse
locaties vervolgd. Het festival sluit met een
show-/concertoptreden van jachthoorn- en
trompetterkorps Edelweiss uit Heerlen en het
klaroenkorps van de Koninklijke harmonie
Sainte Cécile uit Eijsden.

BLAASMUZIEK EVENEMENT
SDG Ommen speelt op 24 oktober in Zwolle.

Concertserie HRFSTWND
groeit nog steeds als kool
Meer orkesten, meer concerten en weer meer locaties. De opmars van de concertserie HRFSTWND lijkt niet te stuiten. Tussen half oktober en half december kan de
blaasmuziekliefhebber in Gelderland en Overijssel ieder weekend zijn hart ophalen
bij blaasmuziekconcerten op hoog niveau. Steeds meer professionele orkesten ontdekken de kracht van HRFSTWND om een brug te slaan met het amateurveld.
TEKST: ONZE REDACTIE

Er valt de komende maanden heel wat te genieten
in de Gelderse en Overijsselse concertzalen.
Met primeurs, bijzondere werken en opmerkelijke gastsolisten betreden de deelnemers aan
HRFSTWND 2014 de diverse podia in de beide
provincies. Een greep uit het aanbod. Het Gelders
Fanfare Orkest (GFO) heeft de Britse euphoniumsolist David Thornton (1978) uitgenodigd.
De solo-euphoniumspeler van The Brighouse
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and Rastrick Band brengt met begeleiding van
het GFO op 22 november in De Flint in Amersfoort het nieuwe euphoniumconcert van Marco
Pütz en Bravura van Peter Graham ten gehore.
Het is overigens de eerste keer dat HRFSTWND
het Amersfoortse theater De Flint aandoet. De
Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH)
hoopt het Koreaanse duo SUM naar Nederland
te kunnen halen. De solistes JiHa en Jungmin be-

spelen exotische snaarinstrumenten, mondorgel
en fluit. Het tweetal maakt dit najaar een tournee
door Europa. CMH hoopt dat ze op 24 oktober
een gaatje in hun agenda open laten voor een
gezamenlijk concert in De Spiegel in Zwolle.
Rode draad in de HRFSTWIND-concerten 2014
is de saxofoon. Veel orkesten staan in hun programma stil bij de viering van het 200ste geboor-

Programma
HRFSTWND 2014
Zaterdag 11 oktober, 20.15 uur: Zutphen
De Hanzehof: Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso.
Vrijdag 24 oktober, 20.15 uur: Zwolle De
Spiegel: SDG Ommen en CMH Hattem.
Zondag 26 oktober, 14.30 uur: Deventer
Schouwburg: Orpheus Bathmen en De Ereprijs.
Zaterdag 1 november, 20.15 uur:
Arnhem Musis Sacrum: Koninklijke Harmonie Oosterbeek en Ensemble Kreato Halle (België); Zwolle
De Spiegel: Het Groot Overijssels HRFSTWND
Orkest, Nederlands Symfonie Orkest en Aurelia
Saxofoon Kwartet.
Zondag 9 november, 14.30 uur: Malden
Maldensteijn: Noviomagum Wind Orchestra en
Fanfare Bereden Wapens.
Zaterdag 15 november, 20.15 uur:
Rijssen Parkgebouw: Wilhelmina Rijssen en AMDG
Beilen.
Zaterdag 22 november, 20.15 uur:
Amersfoort De Flint: Crescendo Voorthuizen en
Gelders Fanfare Orkest.
Zondag 23 november, 14.30 uur: Steenwijk De Meenthe: Pro Rege Heerenveen en NNJO.
Vrijdag 28 november, 20.15 uur: Kampen Stadsgehoorzaal: David Zwolle en Excelsior
Zalk.
Zaterdag 29 november, 20.15 uur:
Wageningen Junushoff: Harmonieorkest en Slagwerkensemble OBK Bennekom.
Zaterdag 6 december, 20.15 uur: Zwolle
De Spiegel: De Eendracht Wezep en Nationaal
De Britse euphoniumsolist David Thornton is te gast bij het Gelders Fanfare Orkest.

Jeugd Fanfare Orkest.
Zondag 7 december, 14.30 uur: Arnhem
Musis Sacrum: Philharmonie Gelre; Nijmegen De

tejaar van Adolphe Sax. Tijdens het concert Sax
& Symfonie van het Nederlands Symfonie Orkest
(NedSym), voorheen Orkest van het Oosten op
1 november in De Spiegel in Zwolle is het Aurelia
Saxofoon Kwartet te gast. Op het programma
staat onder meer de wereldpremière van Jacob
ter Veldhuis’ (JacobTV) nieuwe compositie voor
saxofoonkwartet en symfonieorkest.
De christelijke muziekvereniging De Eendracht
uit Wezep zet de saxofoonfamilie in de spotlight
met een bijzondere compositie. Het orkest voert
op 6 december in De Spiegel in Zwolle Wind &
Water in Triple Movement van de Nederlandse componist Loek Dikker uit. Dit werk voor
fanfare en twaalf saxofoons is geschreven in
opdracht van fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek. De Limburgers veroverden met
dit stuk tijdens het Wereld Muziek Concours in

1997 met een fabelachtige saxofoonbezetting de
wereldtitel in de concertdivisie.
Voor het eerst in de geschiedenis van HRFSTWND treedt ook een orkest uit het buitenland op.
Die primeur is voor het harmonieorkest Kreato
uit het Belgische Halle. Het ensemble treedt op 1
november samen met de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek op in Musis Sacrum in Arnhem.

Vereeniging: Harmonie Koningin Wilhelmina
Wamel.
Donderdag 11 december, 20.15 uur:
Doetinchem Amphion: Psalm 150 Dinxperlo en
Pieter Aafjes Culemborg.
Vrijdag 12 december, 20.15 uur:
Enschede Muziekcentrum: Harmonieorkest Twente
HOT en Sint Jan Wierden.
Zaterdag 13 december, 20.15 uur: Ulft

Het doel van HRFSTWND is onder meer om
publiek te bereiken dat wel regelmatig uitvoeringen van professionele symfonieorkesten bezoekt, maar niet vlug een kaartje zal kopen voor
een concert van een blaasorkest. Ook willen de
initiatiefnemers de amateurmuzikant in contact
brengen met zijn professionele collega. Om
daar invulling aan te geven werd de afgelopen
jaren een ad hoc orkest opgericht bestaande

DRU Cultuurfabriek: Jubal Varsseveld en Kunst Na
Arbeid Lunteren.
Zondag 14 december, 14.30 uur: Tiel
Agnietenhof: Ad Astra Asperen en Brass Band
Schoonhoven.
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BLAASMUZIEK EVENEMENT

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel.

uit amateur- en beroepsmuzikanten. Leden
van Het Gelders Orkest studeerden samen
met muzikanten van amateurverenigingen in

(GOHO) geldt als opmaat voor het concert van
het NedSym op 1 november in De Spiegel in
Zwolle. Omdat het NedSym op deze avond een
volledig Amerikaans programma speelt, haakt het GOHO
met Godspeed van Stephen
Melillo en de 4e Symphony
van Alfred Reed aan bij deze
thematiek. “Een mooi pittig
programma”, oordeelt Smeets.
“Omdat het voor de meeste
muziekverenigingen geen alledaagse werken zijn, is het voor
veel amateurmuzikanten een
uitdaging om deze muziek in

‘Wat is er nog
mooier om in dit
project gezamenlijk
op te trekken’
Gelderland enkele werken in die tijdens een van
de HRFSTWND-concerten werden uitgevoerd.
Dit jaar neemt het Nederlands Symfonie Orkest
(NedSym) die rol op zich. Amateurmuzikanten
gaan samen met NedSym-musici twee volledige
zaterdagen aan de slag om een programma in
te studeren. De groepsrepetities staan onder
leiding van specifieke instrumentalisten van
het NedSym. De algehele artistieke leiding is
in handen van Joost Smeets. “Het is niet alleen
interessant voor de amateurmusici om met
professionals te werken”, zegt Smeets. “De
beroepsmusici willen op hun beurt graag hun
opgedane ervaring en kennis overdragen aan
enthousiaste amateurs. Wat is er nog mooier
om in dit project gezamenlijk op te trekken,
van elkaar te leren en samen een bijzondere
prestatie van niveau te realiseren.” Het optreden
van het Groot Overijssels HRFSTWIND Orkest
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het kader van dit fantastische evenement te kunnen uitvoeren.” In het GOHO is plaats voor 65
tot 70 muzikanten. Deelnemers (ook muzikanten buiten Overijssel zijn welkom) kunnen zich
tot 15 september inschrijven voor het project.
Smeets: “Een van de pijlers van het NedSym is
de samenwerking aangaan met het amateurveld.
Vaak wordt tussen de professionele wereld en de
amateursector een drempel gezien. Het NedSym
wil deze drempel verkleinen en waar mogelijk
wegnemen. Het GOHO is zo’n cross-overproject waarmee we dit hopen te bereiken. De amateurs en professionals hebben elkaar hard nodig.
Van elkaar genieten en kunnen leren is toch het
mooiste wat er is!”

Workshop HRFSTWND Light!
In de kantlijn van de HRFSTWND-concerten is zaterdag 20 september in De Spiegel in Zwolle een workshop
lichte muziek. Het ochtendgedeelte bestaat uit een plenaire workshop onder leiding van jazztrompettist en
arrangeur Jan Wessels. In het middaggedeelte gaan vakdocenten van ArtEZ in op specifieke aspecten van de
afzonderlijke instrumenten. Deelname staat open voor muzikanten uit heel Nederland. Aanmelden via e-mailadres: secretariaat@rijnbrinkgroep.nl.

Wijziging in organisatie HRFSTWND
Binnen de organisatiestructuur van HRFSTWND heeft een wijziging plaatsgevonden. Muziekplatform Oost
heeft de initiërende rol van KCG (nu Cultuurmij Oost) overgenomen. Arend Nijhuis heeft als artistiek leider voor
2014 nog alle contacten gelegd, maar organisatorisch is HRFSTWND nu in handen van Muziekplatform Oost
(vertegenwoordigd door Gerard ten Brinke) en Musidesk Rijnbrink Groep. Bij Musidesk is Wout Ligterink de
aanjager van de activiteiten en houdt Joop Boerstoel zich artistiek inhoudelijk bezig met HRFSTWND Light en
GOHO. Ria Kornet neemt pr en communicatie voor haar rekening.

BLAASMUZIEK PRODUCTINFORMATIE

Presentatie van nieuwe Selmer-klarinetten
Blaasinstrumenten Import Nederland (BIN) en Muziekcentrale Adams presenteren op
18 september in de muziekhal van Muziekcentrale Adams in Ittervoort de nieuwe
Selmer-klarinet en de SeleS-klarinet.
De Franse instrumentenbouwer heeft de Selmer Privilege-klarinet
vernieuwd. Het resultaat van deze vernieuwing is op 18 september in Ittervoort te zien. Tevens is op deze avond de nieuwe klarinet SeleS Présence te
bewonderen. Selmer Parijs heeft een tweede lijn muziekinstrumenten aan
het assortiment toegevoegd. Onder de naam SeleS worden instrumenten
gefabriceerd in een andere budgetlijn.
Jerome Selmer, directeur research and development van Selmer Parijs,
komt zelf naar Ittervoort om de nieuwe producten te introduceren.
Selmer-endorser Lute Hoekstra, concertmeester en soloklarinettist bij
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, is aanwezig om de nieuwe
instrumenten te demonstreren.
Belangstellenden zijn van harte welkom om op 18 september (aanvang 19.30
uur) bij Muziekcentrale Adams in Ittervoort de presentatie bij te wonen.
Onder de aanwezigen worden vier plaatsen verloot voor een verzorgde tweedaagse reis naar Frankrijk (zondag/maandag) met onder meer een bezoek
aan de Selmer-fabrieken in Mantes La Ville. Opgave via: info@adams.nl.

Precies op maat:
het KNMO
verzekeringspakket
De fusie van VNM en KNFM tot KNMO heeft veel
voordelen. Eén daarvan is het KNMO verzekeringspakket. Daarmee krijgt u als muziekvereniging
optimale dekking voor de beste prijs.

Het KNMO verzekeringspakket is ontwikkeld door Aon, een internationale assurantiemakelaar. Aon is specialist in muziekverzekeringen
en al vele jaren verzekeringspartner van de KNFM.

HET KNMO VERZEKERINGSPAKKET
Aon biedt verzekeringen aan die zijn afgestemd op de wensen en
risico’s van muziekverenigingen. Van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tot dekking van schade aan uw instrumenten,
uniformen en oefenruimte(n).

WILT U MEER WETEN?
Alles over het KNMO verzekeringspakket vindt u op
www.knmoverzekeringen.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het
kiezen of afsluiten van de verzekeringen? Neem dan contact op met
Cora Hoek van Aon of één van haar collega’s via 010 – 448 88 75.

ONTDEK ALLE VOORDELEN OP WWW.KNMOVERZEKERINGEN.NL
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‘De bastrombone
maakt je rijk als
instrumentalist’
“Geen mooier instrument dan de bastrombone. Breed inzetbaar en kleurrijk van
klank.” Willson-endorser Jos Jansen neemt donderdag 9 oktober met een concert
in Amphion Theater in Doetinchem na ruim een kwart eeuw afscheid als bastrombonist van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. “Het was een geweldige
periode met veel muzikale uitdagingen.”
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: STEVEN WITKAM

Jos Jansen is inmiddels door de wol geverfd. In
zijn ruim 25-jarige loopbaan bij de Marinierskapel heeft hij voor heel wat hete muzikale vuren
gestaan. Maar zijn afscheidsconcert Jos zwaait
af op donderdag 9 oktober in Doetinchem laat
hem toch niet koud. “Om eerlijk te zijn, vind ik
het toch wel spannend. Ik probeer het over me
heen te laten komen en gewoon te genieten. Dat
is wat ik altijd heb gedaan en blijf doen: genieten
op het podium en zo mooi mogelijk spelen.”
Ruim een kwart eeuw heeft hij met de Mariniers
in binnen- en buitenland opgetreden en alles
meegemaakt. Een periode waaraan hij met veel
plezier terug denkt. “Ik ben trots op de instelling
van het orkest: de echte mariniersmentaliteit.
Fijne collega’s die allemaal voor goud willen gaan.
Dat is de kracht van het orkest. De lijfspreuk van
het Korps Mariniers, Qua Petet Orbis (zo wijd
de wereld strekt, red.), is perfect van toepassing.
Ik heb me binnen het orkest als solist kunnen
ontwikkelen. Dat heeft me veel gebracht.”
Jos Jansen dacht aanvankelijk om in navolging
van zijn vader als timmerman zijn pensioen te
gaan halen. “Dat leek me helemaal geweldig.”
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Maar het bloed kroop waar het niet gaan kan. Na
enkele jaren ruilde hij de hamer in voor de trombone. Zijn hobby werd van de ene op de andere
dag zijn broodwinning. Hij produceerde zijn
eerste tonen bij het harmonieorkest Sint-Gregorius in zijn geboorteplaats Westervoort. Ook
zijn vader Joost en broer Frank speelden er hun
partijtje mee. “Ik begon op tienjarige leeftijd”,
vertelt Jos. “Na een half jaar zat ik al in het grote
orkest. Zal het nooit meer vergeten. We speelden
op zondagmorgen onder leiding van Martin Jansen de Hudson Mars van Math Everaarts. Vond
het helemaal geweldig”.
Nog tijdens zijn conservatoriumstudie kon hij
aan de slag bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Jos: “Er kwam een proefspel trombone bij de kapel en mijn leraar Gerrit Boomsma
zei: ‘Dat is echt iets voor jou’. Er deden 44
trombonisten auditie voor twee vacatures: voor
tenortrombone en bastrombone. Dat ze mij
eruit pikten, vond ik geweldig. Ik keek enorm op
tegen de Marinierskapel.”
Van meet af aan ging zijn voorliefde uit naar de

bastrombone. “Ik kan geen mooier instrument
bedenken dan de bastrombone. Zij biedt nog
meer mogelijkheden dan de tenortrombone.
Zij is werkelijk overal inzetbaar. Van krachtige
popmuziek tot lyrische melodieën zoals het
Wiegeliedje voor Famke, dat ik met Jos & Cor
opgenomen heb. De vele klankkleuren van de
bastrombone maken je rijk als instrumentalist.”
Bij het orkest van de marine vond Jos Jansen
exact de bezetting waarin hij graag wilde
spelen. Vooral het collectief musiceren en de
veelzijdigheid van de job bij de strijdkrachten
trok hem erg aan. Hij kreeg er ook alle ruimte
om zich te ontwikkelen tot soloartiest. “Als
solist ben je helemaal zelf verantwoordelijk
voor wat je doet. Je kunt muziek spelen die
je normaal in het orkest niet tegenkomt. Als
solist ben je helemaal zelf de baas.” Hij stond
als solotrombonist onder meer op de planken
in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland,
Tsjechië, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Niet
alleen met begeleiding van de Marinierskapel,
maar ook met tal van andere orkesten. Voor de
combinatie bastrombone met orkest ligt weinig

literatuur op de plank. Daarom staat tijdens
solo-optredens regelmatig repertoire op het
programma dat speciaal voor hem geschreven
is. Zo is een van zijn bekendste nummers Typical Jay Jay van Peter Kleine Schaars, een stuk
waarvoor hij zelf de opdracht verleende.
Jos Jansen bespeelt al vele jaren instrumenten van
Willson. Op dit moment speelt hij op de 511TAW
en zijn eigen prototype JJ Model dat hij samen
met de instrumentenbouwer aan het ontwikkelen is. “Willson is voor mij de meest flexibele
trombone. De afwerking van het instrument is
echt Zwitsers precisiewerk. Alles loopt soepel en
je kunt er geweldig mee kleuren. Van een scherpe
koperklank tot een euphoniumklank.”
Ook tijdens het afscheidsconcert op 9 oktober
staan diverse solowerken op het programma.
Onder meer klinkt het reeds genoemde Typical
JJ waar hij zijn carrière als solist mee begon.
Jansen: “Saillant is dat het stuk geschreven is
door mijn toenmalige collega-trombonist Peter
Kleine Schaars die inmiddels dirigent is van de
Marinierskapel.” Ook speelt hij Cappricio van
Steven Verhelst. Na de pauze is er ruimte voor
zijn eigen creatie Jos auf Deutsch dat gebracht
wordt met de nodige humor. Overigens gaat de
opbrengst van het concert naar Make-a-Wish
Nederland om wensen van ernstig zieke kinderen uit Gelderland in vervulling te laten gaan.
Na zijn afscheid bij de Marinierskapel gaat Jos
Jansen zich volledig toeleggen op zijn solocarrière. Zo brengt hij onder meer met begeleiding
van de Kapel van de Belgische Luchtmacht de
cd Typical JJ, Typisch Jos Jansen uit. Het album
bevat allemaal werken die speciaal voor hem zijn
geschreven of gearrangeerd. Naast zijn bekende
succesnummers staat op de cd onder meer een
arrangement van Bridge over Troubled Water van
Simon & Garfunkel. Hij draagt het werk op aan
zijn oud-collega en vriend Bertus van Aalst die
op 49-jarige leeftijd overleed. “Ik ga me straks
volledig focussen op mijn loopbaan als solist en
heb nu al aanvragen voor solistische optredens
en masterclasses in onder andere Griekenland,
Colombia, Amerika, Duitsland, Zwitserland en
België. Ook in Nederland weten de muziekverenigingen mij te vinden. De muziekwereld gaat
vast en zeker nog veel van mij horen.”

Meer informatie: www.josjansenmusic.nl en
www.willson-europe.com.
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ALGEMEEN NIEUWS

Nederlandse korpsen succesvol in Rastede
Verschillende Nederlandse blaasorkesten en showbands zijn deze zomer in de prijzen gevallen
tijdens de 59ste Internationale Rastede Musiktage in de Duitse plaats Rastede.
TEKST: ONZE REDACTIE – FOTO ENNO ACHTERHOF

De topper van het driedaags muzikaal treffen was PPJBAD Brass Groningen.
Het projectorkest (foto) scoorde onder leiding van Richard Visser in de topklasse van de concertwedstrijden voor blaasorkesten 96 punten. Daarmee
zetten de Groningers het hoogste puntentotaal van alle deelnemers op het
scorebord.
Bij de concertwedstrijden in de middenklasse won het Noord-Hollands
Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Lieuwe de Jong met 94,417 punten. De christelijke muziekvereniging Wubbenus Jacobs Arum greep onder
leiding van Arjen Steur met 92,333 punten de zege bij de concertwedstrijden in de basisklasse.
Bij de blaasorkesten marcherend/concerterend werd het christelijk fanfarekorps Irene uit Hasselt, geleid door Rene Ritsema, met 89,08 punten
eerste. De malletband van Harmonie Vroomshoop won onder leiding van
Erik Zeers met 79,92 punten de wedstrijd voor malletbands. In Rastede
vond tevens een wedstrijd in het Europese circuit van de Drum Corps
Europe plaats. Winnaar werd Beatrix’ Drum and Bugle Corps Hilversum
met 70,30 punten.

53

MUZIEKHONK CHILLEN MET…

‘Ik trommelde op alles
wat los en vast zat’
In de rubriek Chillen met … babbelt Klankwijzer met een jonge muzikant met een
opvallende prestatie of een bijzonder verhaal. In deze editie slagwerker Rik Luijten
uit Oirsbeek. Hij behaalde tijdens het Nederlands kampioenschap voor SMP-solisten met 95 punten de hoogste score van alle 117 deelnemers. En dat als deelnemer in de jongste leeftijdscategorie.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Naam:
Rik Luijten.

Instrumenten:
Kleine trom en marimba.

Ja, ik hoop op marimba net zo goed te worden
als op kleine trom.

Leeftijd:
12 jaar.

Favoriete instrument:
Kleine trom.

Geboorteplaats:
Sittard.

Waarom is dit je favoriete instrument?
Ik trommelde als klein kind al op alles wat los en
vast zat. Maar natuurlijk ook omdat ik hier goed
in ben.

Hoe ben je in de muziek terechtgekomen?
Door mijn vader Chris. Hij is slagwerkinstructeur bij de slagwerkgroep van harmonie Sint
Gertrudis Wijlre en de drumband van harmonie Sint Caecilia Beek. Hij heeft verder zijn
eigen groep DrumZ. Ze brengen spectaculaire
slagwerk-acts afgewisseld met populaire en
herkenbare muziek.

Woonplaats:
Oirsbeek.
School:
School voor speciaal basisonderwijs Het Mozaïek te Sittard.

Sinds wanneer heb je les?
Ik ben met 6 jaar begonnen met het leren van
trommelen. Eerst door mijn vader en daarna bij
Michael.

Vereniging:
Slagwerkgroep van harmonie Sint Gertrudis
Wijlre. Daar speel ik sinds 2008.

Hoeveel oefen je per dag?
Ik oefen iedere dag een halfuur. Sinds twee
maanden oefen ik ook op marimba.

Docent:
Michael Beugels. Dit is mijn privédocent. Ik zit
niet op een muziekschool.

Sommige kinderen gaan zowel met kleine
trom op concours als op marimba.Wil jij
dat straks ook?
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Behaalde successen:
Limburgs kampioen en Nederlands kampioen
2014.
Grootste succes:
Behalen van het Nederlands kampioenschap
met 95 punten en het hoogste aantal punten van
de hele wedstrijddag.
Waarom is dit je grootste succes?
Omdat ik nog nooit zoveel punten heb behaald.

Spelen als solist of in een orkest/groep:
Beide even leuk. Als solist kan ik laten horen wat
ik al kan op kleine trom. Door samen met anderen leuke muziek te maken, kunnen we mensen
laten genieten.
Beschrijf de kick van spelen op solistenconcoursen:
Laten zien dat ik er goed in ben.
Je voorbeeld in de muziek:
Mijn vader, omdat hij veel kan met alle slagwerkinstrumenten.
Favoriete componist:
Mijn vader, omdat hij zelf muziek schrijft en ook
voor mij al eens een solo heeft geschreven.
Favoriete compositie:
Flam-Game. Dit is het werk waarmee ik kampioen ben geworden. Het is geschreven door Gert
Bomhof. Het is mijn favoriete compositie omdat
het voor mij een uitdaging was om dit werk te

kunnen uitvoeren. Flam-Game verwijst naar de
flams in het stuk en de moeilijkheden zitten in
de techniek.

Je behaalde tijdens het NK het hoogste
aantal punten. Had je dat verwacht?
Nee, maar ik vind het supervet.
Waarom had je het niet verwacht, je was
toch ook al Limburgs kampioen geworden?
Maar Limburgs kampioen zijn, wil nog niet
zeggen dat je ook Nederlands kampioen wordt.
Anderen oefenen namelijk ook hard.

Hoop je dat je van trommelen straks je
beroep kunt maken of wil je iets anders
gaan doen?
Dat weet ik nog niet.
Hobby’s buiten de muziek:
Voetbal en vissen.
Verdere activiteiten of interesses:
Sporten en gamen.

Je versloeg ook nog eens vijftien directe
concurrenten. Hoe kijk je daar op terug?
Ik vond ze allemaal goed spelen, maar omdat ik
veel heb geoefend wist ik dat ik ze zou kunnen
verslaan.
Wat wil je bereiken in de muziek?
Ik hoop nog vaak te mogen winnen en mijn
muziekdiploma’s te behalen.
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ontdek en beleef de
internationale slagwerktop
concours / festival / workshops

6/16
NOVEMBER
2014
MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN

Foto: Dirk Wolf

Het volledige programma
en kaarten vind je op
tromppercussion.nl

COLOR GUARD NIEUWS

CGN introduceert in
2015 Winds Divisie
Tegelijkertijd met de wereldbond Winter Guard International (WGI) introduceert
Color Guard Nederland (CGN) in 2015 een wintercompetitie voor ensembles met
een blazersgroep. In deze Winds Divisie mogen naast een blazersgroep naar eigen
inzicht slagwerk (zowel gestemd als ongestemd) en andere muziekinstrumenten
worden toegevoegd. Ook elektronische instrumenten en samples zijn toegestaan.

Paul Doop (voorzitter van de doelgroep CGN)
legt de achtergrondgedachte van het initiatief uit. “We hebben gezien wat het positieve
effect is van een competitie voor color guard
en slagwerk in het winterseizoen. Groepen
die in de winter een color guard in competitie
hebben, zetten in het zomerseizoen een enorme
kwalitatieve stap vooruit. Dat komt enerzijds
omdat er veel aan techniek wordt gewerkt, maar
ook omdat de leden gewend raken om in een
hoog tempo een show in te studeren. Datzelfde
effect zien we ook al terug binnen de slagwerkactiviteit. Korpsen hebben veel profijt van leden
die in de winter bij een Indoor Percussiongroep
meespelen. De combinatie van lopen en spelen
heeft ze zichtbaar en meetbaar verbeterd. Veel

blazerssecties hebben daar best moeite mee.
Natuurlijk trainen ze hierop gedurende het
winterseizoen maar veel leden vinden dit niet
echt leuk. Door er nu een competitie aan te verbinden, komt er een duidelijker doel aan deze
training. Dat werkt stimulerend en daar pluk je
als vereniging in de zomer de vruchten van. Het
aantal uren dat je hierin moet steken is beperkt.
Als je doel is om de combinatie van het lopen en
spelen te trainen, heb je aan een beperkt aantal
uren voldoende. Het initiatief past binnen de
filosofie van CGN, namelijk een kwaliteitsverbetering door educatie en competitie.”
De shows in de Winds Divisie worden uitgevoerd op een vloer die dezelfde afmetingen
heeft als de Indoor Percussion en Color Guard

competitie en zijn dus goed in een sportzaal/
hal in te studeren. Er wordt beoordeeld op
de onderdelen Music, Visual en Effect aan de
hand van de vragen ‘wat?’ en ‘hoe?’. Een show
duurt minimaal 4 en maximaal 7 minuten. Het
minimum aantal spelende leden (inclusief een
eventuele dirigent) is tien. De groep moet minimaal uit een blazerssectie bestaan. Dat mogen
brass- en houtinstrumenten zijn. Naast een
blazerssectie is een slagwerksectie en een auxiliary-/danssectie toegestaan. De te spelen werken
zijn vrij. Alle instrumenten die deel uitmaken
van een orkest en/of popband zijn toegestaan.
Ook zang en het gebruik van samples, props/
decors en vloeren zijn toegestaan.
Doop verwacht dat verenigingen in de beginfase binnen de nieuwe competitie een deel van
hun reguliere show gaan uitvoeren. Maar net
als bij Indoor Percussion zullen de shows in
de loop van de tijd veel creatiever worden en
zich ontwikkelen tot een vorm van theater in
een sporthal. Vooral ook omdat er bijna geen
creatieve belemmeringen zijn qua bezetting
en alle vrijheid bestaat om te experimenteren
met zaken zoals het gebruik van elektronica en
samples. “Dit alles kan voor het publiek heel
aantrekkelijk zijn om naar te kijken en te luisteren,” vervolgt Doop enthousiast. “Het zal echt
een waardevolle toevoeging aan het wedstrijdcircuit worden.”

Meer informatie: info@colorguard.org.
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SHOW MARS PERCUSSIE EVENEMENT

Royal Tattoo presenteert
Canon van Nederland
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar Koninklijke Landmacht, 200 jaar
Koninklijke Marechaussee en 60 jaar Nationale Taptoe. Met al die koninklijke jubilea is het geen wonder dat de Nationale Taptoe 2014 de titel Royal Tattoo draagt.
Voor het productieteam was het een hele kluif om van al die losse feiten een
totaalprogramma samen te stellen. “Na vele discussies zijn we daar toch in geslaagd”, zegt Arnold Stam, stafdirigent van de Militaire Muziek van de Krijgsmacht.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: NATIONALE TAPTOE/HANS COLIJN

De landing op 30 november 1813 van prins
Willem Frederik op het strand van Scheveningen
vormde vorig jaar de opmaat voor de nationale
viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. De opvoering van dat spektakelstuk wordt
van 25 tot en 28 september in de Rotterdamse
evenemententempel Ahoy nog eens dunnetjes
overgedaan. Het tweede deel van de Nationale
Taptoe 2014 staat bijna in zijn geheel in het
teken van deze historische gebeurtenis. Aan de
hand van een muzikale Canon van Nederland
beelden alle Nederlandse militaire orkesten,
topkorpsen uit het buitenland en meer dan

honderd figuranten met paarden, boten, motoren en andere rekwisieten de hoogtepunten uit
de ontstaansgeschiedenis van ons land uit. De
intocht op de nettenkar, de goedkeuring van de
nieuwe grondwet, de erkenning van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens het Congres van
Wenen en de inhuldiging van Koning Willem I
in Brussel passeren de revue. Alle orkesten en
participanten werken in dit themaprogramma
als één geheel toe naar de grote finale. “Een
taptoe moet een totaalprogramma zijn”, vertelt
majoor Arnold Stam die voor het tweede jaar op
rij aan de artistieke touwtjes trekt. “Een doorlo-

Solistische publiektrekker Eric Vloeimans speelt op een Van Laar® Bb trompet model OIRAM II in
geborstelde en vergulde uitvoering.
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pende show met historische, militaire, muzikale
en artistieke elementen, buitenlandse orkesten
die passen bij het thema en waarin ook de jeugd
aan bod komt. En vooral niet te vergeten het
moment van bezinning: het eerbetoon aan onze
veteranen en hun inzet voor vrede en veiligheid.”
Solistisch uithangbord dit jaar is Eric Vloeimans.
De internationale stertrompettist speelt in de
ode aan de gevallenen met begeleiding van alle
militaire orkesten en het Nederlands Politie
Orkest een zelfgeschreven Requiem waarin hij
ruimte heeft overgelaten voor zijn specialiteit,
de improvisatie. In de finale komt Vloeimans
samen met luitenant-ter-zee Cor Knegtens op
piano terug met zijn compositie Your Majesty.
Ook de overzeese rijksdelen komen langs. De
steelbands van het Nederlands Politie Orkest
en de Tamboers en Pijpers van de Marine (in
tropentenue), de Jong Euroband en jeugdige
cursisten van de stichting Kunstzinnige Vorming
Rotterdam sluiten met de Antilliaanse party
Fiesta Antias het blok 200 jaar Koninkrijk feestelijk af. “Wat is er mooier om met de jeugd van
Rotterdam, defensie, politie en verendames dit
thema te besluiten”, weet Stam.
Het item 200 jaar Koninklijke Landmacht wordt
belicht in een twintig minuten durende show.
Op de tonen van het Allegretto uit de 3e Symphonie van Von Beethoven en How to Train Your
Dragon van John Powell komen alle muziekkorpsen van de Koninklijke Landmacht in actie.

Het programma wordt omlijst met demonstraties van het Korps Commando Troepen en een
optreden van het Wielrijdersmuziekkorps.
Het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee toont het heden en verleden van het
200-jarige gendarmeriekorps in een show met
muziek, motoren, paarden, traditionele uniformen en filmbeelden.
Nieuw is een optreden van de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht als podiumorkest. Muzikaal haakt het orkest in op het 200ste geboortejaar van Adolphe Sax.
Ook bij het aantrekken van de buitenlandse
deelnemers is zoveel mogelijk de link gezocht
met de diverse thema’s. Het koperensemble van
het groot harmonieorkest La Musique Militaire
Grand-Ducale Luxembourg en de Koninklijke
Muziekkapel van de Belgische Gidsen verte-

genwoordigen in de Canon van Nederland de
voormalige Zuidelijke Nederlanden. Stam: “Met
de komst van onze gasten uit Luxemburg en
België ben ik zeer blij. De Gidsen is altijd een
van de meest vooraanstaande orkesten geweest
voor de ontwikkeling van de blaasmuziek in de
wereld. De kapel was nog nooit aanwezig op de
Nationale Taptoe.”
De Britse Royal Armoured Corps Band tekent
samen met de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso met de vertolking van Queen Alexandra voor de openingsfanfare. Stam: “Hiermee
herdenken we 60 jaar Nationale Taptoe. De
voormalige KMK bracht in de jaren vijftig uit
Edinburgh het fenomeen taptoe naar Nederland.
De Engelsen staan garant voor een strakke exercitie en hebben hun prachtige marstraditie.”
Speciale buitenlandse gast is The Royal Oman
Police Band uit Oman. Ook dit orkest is niet
zomaar lukraak
uitgenodigd. De
relatie van de
stad Rotterdam
met het oliestaa
tje en de vriendschappelijke
band tussen de

‘Een taptoe moet een
totaalprogramma zijn’

koningshuizen van Nederland en Oman vormen
de link voor het gastoptreden. Het orkest,
bestaande uit een vrouwen- en mannenafdeling,
brengt traditionele en kleurrijke muziek uit de
Arabische wereld. En dan is er nog het drillteam
van de New Guard America dat met een wervelende exercitie en wapenbeheersing tekent voor
spectaculaire intermezzo’s.
Stam heeft samen met adjudant Machiel van der
Stelt en de oud-inspecteur van de Militaire Muziek Gert Jansen zijn handen vol gehad aan de
samenstelling van het programma. “Dit jaar was
het een heel karwei om tot het uiteindelijke resultaat te komen. We hebben er heel wat uurtjes
aan besteed. Maar samen zijn we erin geslaagd
om een mooi programma te smeden.”
Hymne 1962 van Bob Vos, het signaal Taptoe en
natuurlijk het Wilhelmus vormen de afsluiting
van de Nationale Taptoe 2014 en de opmaat
voor de editie van 2015. De voorbereidingen
daarvoor zijn alweer in gang gezet. Centraal
thema volgend jaar is de trom. Ook wordt stil
gestaan bij de bevrijding 70 jaar geleden. Orkesten uit Polen, de Verenigde Staten en Canada
hebben al hun komst toegezegd.

Beeld van de Nationale Taptoe 2013.
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20 sept.

: Van der Glas Heerenveen, 0413 468 041

27 sept.

: Excel, Oeffelt, 0475 560 703

4 oktober : Adams, Diest, 0032 13 352 020
7/8 nov.

: Musikhaus Fockers, Rheine, 0049 5971 62 08

15 nov.

: Adams, Ittervoort 0475 560 703

13 dec.

: van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

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

cellobiennale.nl

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Blazers openen Liberation Margraten
Het Zuid-Limburgse plaatsje Mesch was het eerste Nederlandse kerkdorp dat begin september
1944 door de Amerikanen werd bevrijd. De gemeente Eijsden-Margraten herdenkt dit historisch
feit met het programma Liberation Margraten, ontdek je wortels. Fanfare Sint Gertrudis uit Sint
Geertruid en de Koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden verzorgen de opening.
TEKST: ONZE REDACTIE

Fanfare Sint Gertrudis bijt vrijdag 5 september in
het Huis van de Burger (het nieuwe gemeentehuis
van Eijsden-Margraten) onder leiding van Jos
Dobbelstein het spits af met het themaconcert
70 jaar leven in Vrijheid! Met uitvoeringen van
onder andere Geuzen Medal Fanfare, Mergraote, A
Movement for Rosa, Something inside so strong en het
Lied van de Vrijheid wordt muzikaal tot uitdrukking
gebracht dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en
dat mensen zoals Rosa Parks, Martin Luther King
en Nelson Mandela met angst voor eigen leven
hebben moeten strijden voor gelijke rechten.
Singer-songwriter Gé Reinders beschrijft samen
met de fanfare het indringende verhaal van zijn
moeder die als verzetsstrijdster werd opgepakt en

in Dachau-München terechtkwam.
De Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden
verzorgt onder leiding van Jan Cober op vrijdag
12 september op de Amerikaanse Begraafplaats
in Margraten het themaconcert Ontmoeting.
Tijdens het concert wordt de ‘Passiethematiek’ uit
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de
huidige tijd geplaatst en vindt er een ontmoeting
plaats tussen diverse muziekstijlen in wisselende
muzikale samenstellingen. Medewerking verlenen
vocalgroup Seven, saxofonist Roy Hovens, fluitiste
Gitte Nijsten en trombonist Bart Wetzels.
Zondag 14 september voert philharmonie zuidnederland op de begraafplaats in Margraten de Petite
Messe Solennelle van Gioachino Rossini uit.

Meer informatie: www.eijsden-margraten.nl.
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Muziekvereniging
Excelsior Hoofddorp
tijdens Meer Jazz.

Blaasorkesten gaan uit
hun comfortzone
tijdens Meer Jazz
Het Corendon Meer Jazz Festival in Hoofddorp staat in blazersland vooral bekend
om het Internationale Big Band Concours met aandacht voor swing en jazz. Voor
het eerst is er aan het festival een andere ‘poot’ toegevoegd: het blaasorkestenfestival. Muziekvereniging Excelsior uit Hoofddorp en harmonie Sint Gerlachus uit
Oirsbeek gingen de uitdaging aan.
TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP

Om klokslag 14.00 uur zit de Propulsion Zaal
van cultureel centrum Pier-K in Hoofddorp helemaal vol. En zeker niet alleen met eigen aanhang. Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp
staat te trappelen om als eerste van huis uit
klassiek georiënteerd blaasorkest acte de présence te geven tijdens Meer Jazz. Een uurtje later is het de beurt aan harmonie Sint Gerlachus
Oirsbeek om een optreden te verzorgen. Een
van de organisatoren van het blaasorkestenfestival, Ruud Pletting, heet iedereen van harte
welkom en stelt kort beide verenigingen aan
het nieuwsgierige publiek voor. Zijn heldere
en korte inleiding draagt bij aan de swingende
opvatting van de middag. Niet teveel woorden,
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gewoon lekker muziek maken. Het publiek mag
genieten. De sfeer is losjes. Dat is duidelijk zijn
boodschap voorafgaand aan de middag.
Ruud Pletting is docent trombone/tuba bij
Pier-K (Centrum voor kunst en cultuur in
Haarlemmermeer) en één van de grote aanjagers van het blaasorkestenfestival. “Het festival
vindt al langer hier plaats, maar voor het eerst
hebben we nu de aansluiting bij het Meer Jazz
gevonden. Het idee past bovendien mooi in de
Week van de Amateurkunst (WAK) dat deze
week overal in Nederland plaatsvindt.”
Klassieke blaasorkesten op een jazzfestival.
Wat is hier de bedoeling van? Pletting: “Om de
verbinding met Meer Jazz te maken, hebben

we de verenigingen een aantal ‘opdrachten’ gegeven. Speel swingende lichte stukken waarbij
ook aandacht is voor bigbandmuziek. Geef
solisten de ruimte om zich te laten horen. Die
handschoen hebben deze twee verenigingen
enthousiast opgepakt.”
Excelsior Hoofddorp vult de boodschap om
een swingend programma te spelen in met
onder andere Liverpool Sounds Collection,
Bizet in Swing en Big Bands in Concert. Sint
Gerlachus laat onder meer An American in
Paris, Way Down Blues, South Rampart Street
Parade en Jumpin’ at the Woodside klinken.
Na het thuisoptreden van Excelsior blikt voorzitter Stephan Lachner terug op het optreden

en het idee om blaasorkesten te laten optreden
in de kantlijn van een bigbandfestival. “Ik ben
blij verrast. De sfeer is goed en het publiek reageert er goed op, hebben we gemerkt. Helemaal
positief is dat er veel spontane bezoekers op de
tribune zitten. En die moeten er best moeite
voor doen om de zaal in dit grote complex tijdens Meer Jazz te vinden. Je moet er wel gericht
naartoe lopen.” Lachner kijkt ook met plezier
terug op het technische aspect: de swingende
arrangementen. “Dit soort muziek spelen we
niet vaak. We hebben wel een paar stukken
gespeeld die we al kennen, maar een groot deel
van de muziek is nieuw en bewust uitgezocht.
Wat mij betreft is het blaasorkestenfestival bij
Meer Jazz voor herhaling vatbaar. Helemaal
geweldig is het als er meer orkesten meedoen
volgend jaar. Nu doen er twee mee, dat is eigenlijk te weinig.”
Dirigent Louis Hensgens van de Limburgse
deelnemer juicht het idee van het blaasorkestenfestival binnen het programma van Meer
Jazz van harte toe. Hij geniet zichtbaar als hij de
te spelen nummers en de daarbij behorende solisten aan het publiek in Hoofddorp voorstelt.
Hensgens legt even later uit waarom Oirsbeek
graag meedoet. “In het najaar van 2013 zijn we
in contact gekomen met Excelsior Hoofddorp.
We wilden wel eens samen wat doen. Van het
een kwam het ander. We besloten om vandaag
samen te werken. Onze deelname hier dient

meerdere doelen: het past bij ons jaarlijks themaconcert wat we al langer doen en de keuze
van deze muziek haalt je als vereniging uit de
comfortzone. Het ‘dwingt’ je als het ware, zowel
als dirigent en muzikant, om de uitdaging te
zoeken. Daarnaast vind ik het leuk en leerzaam
om solisten uit de verschillende secties een

van meerdere blaasculturen. “De harmonieen fanfarewereld heeft er belang bij zich bij
Meer Jazz, waar jazz veelal de boventoon voert,
aan te sluiten. Sowieso zie ik steeds meer dat
beroepsmusici, ook in de lichte muziek, zich
in de hafabrasector begeven. We versterken
elkaar. Het blaasorkestenfestival geeft nog

‘Een mix van stijlen is 			
goed, zowel voor 					
muzikanten als publiek’
kans te geven zich te bewijzen.” Oirsbeek laat
het niet bij muziek maken alleen. De vereniging
maakt van Meer Jazz een compleet verenigingsweekend. “Dat is een gezellig zijdelings effect.”
Festivaldirecteur van het Corendon Meer Jazz
Festival, Loet van der Lee, wipt aan het slot
van het festival nog even binnen in de concertzaal. Hij reageert tevreden op wat er te horen
en te zien valt. “Wat mij betreft een geslaagde
opzet. We zijn misschien wat laat begonnen
met de publiciteit rond het blaasorkestenfestival waardoor er minder orkesten zijn dan
gehoopt. Maar daar is van geleerd.” Van der
Lee hecht veel waarde aan de ‘samensmelting’

meer inhoud aan het dit bigbandfestijn met
inmiddels negen podia, honderd bands en 900
muzikanten. Een mix van stijlen is goed, zowel
voor muzikanten als publiek.”
Als het aan Ruud Pletting ligt, komt er volgend
jaar een vervolg. Diezelfde mening is Loet van
der Lee toegedaan: ”Wat mij betreft staat dit
onderdeel volgend jaar op de agenda. Mooi zou
zijn als er tussen de zes en negen muziekverenigingen meedoen.”

Meer informatie: www.meerjazz.nl.

Harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek speelde op Meer Jazz.
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Alfred Reed op slippers
en in korte broek
Het is waarschijnlijk het enige orkest waarvan de muzikanten voor elk optreden
zelf hun eigen concertlocatie opbouwen. Muziek van Alfred Reed en Jan Van
der Roost wordt gespeeld op teenslippers en in korte broek. Het Zomer Orkest
Nederland trakteerde het publiek ook deze zomer weer op spontane concerten
op verrassende locaties.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

De Markt in Eersel op een zonnige zaterdag in
augustus. Drie kwartier voor het begin van het
concert. De terrasjes rond het gezellige plein lopen al aardig vol. Plotseling stopt een auto. Twee
dames stappen gehaast uit. “Hier is het”, zegt de
een tegen de ander. De achterklep gaat open.
Vier tuinstoelen komen uit de kofferbak. Druk
gebarend steken de vrouwen met de stoelen in
de handen de weg over om zich op het plein te
verzekeren van een eersterangs plekje. De man
achter het stuur rijdt intussen verder om een
parkeerplaats te zoeken.
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Het Brabantse Eersel is de laatste etappeplaats
van de tournee van het Zomer Orkest Nederland
(ZON). Het twaalfde concert in negen dagen. Het
is ook de laatste dag dat de muzikanten samen
zijn. En dat is te merken. Iedereen is in een jolige
bui. Vooral de dirigenten moeten het ontgelden.
Als Arjan Gaasbeek tijdens het dirigeren een
bladzijde van zijn directiepartij omslaat, kijkt hij
plotseling tegen een foto van een blote dame aan.
Ook voor Bart Partouns hebben de muzikanten
een verrassing in petto. Als hij aan de beurt is om
het orkest te leiden, zetten de muzikanten een

werk in dat eigenlijk tot het repertoire van Arjan
behoort. Hilariteit alom.
Door al die apenstreken zou u op de gedachte
kunnen komen dat concerten van het ZON alleen
maar uit loltrappen bestaan. No way! Er wordt
wel degelijk fatsoenlijk muziek gemaakt. “Het
zijn allemaal jongeren met passie voor muziek”,
legt dirigent Arjan Gaasbeek uit. “Anders geven ze
daar niet twee weken van hun vakantie voor op.
Het gros speelt op C- of D-niveau. De zelfwerkzaamheid binnen het orkest is groot. Geweldig

door te brengen.” Sectiegenoot Roel van der
Sloot (21) sluit zich bij zijn collega aan. “Het is
een ontzettend gezellige club. De sfeer is echt te
gek. Daarbij wordt er ook nog eens erg goede
muziek gemaakt.”
Het ZON wil de blaasmuziek op een laagdrempelige manier aan de man brengen. Het publiek

‘Niets mooiers
dan zo mijn
vakantie
doorbrengen’
om met zo’n gemotiveerde club te werken.”
Maar toch, een mooi palmbomenstrand in een
gezellig en zonnig oord ergens aan de Middellandse Zee, dat klinkt toch ook niet onaardig?
“Nou”, stelt trompettist Jasper ter Burg (18).
“Mijn passie is muziek. Spelen met mensen die
echt muziek willen maken met hun hart. Voor
mij bestaat er niets mooiers dan zo mijn vakantie

hoeft geen concertzaal te bezoeken, maar komt
het orkest spontaan tegen op pleinen, winkelcentra en terrasjes. Op vrijwel iedere locatie zet
het ad hoc gezelschap een tentje op dat dient als
podium. Iedereen helpt mee. Enthousiasme is
het sleutelwoord van het ZON. Laten zien hoe
leuk blaasmuziek is. Met repertoire van barok tot
rock. Van John Williams tot Percy Grainger en

van Anatoli Liadwo tot Thomas Doss. Geen strak
concertpak met overhemd en vlinderdas, maar
een T-shirt met korte broek. De formule staat
al jaren als een huis. De concerten worden druk
bezocht. Overal waar het ZON zijn gele tent
opslaat, reageert het publiek enthousiast.
In de pauze, die gebruikt wordt voor een
collecte, vertelt voorzitter Jochem van
Velthoven dat de doelen van het orkest
verder reiken dan alleen het promoten van de blaasmuziek. Het ZON wil
tevens bijdragen aan de ontwikkeling
van de blaasmuziek. Op de eerste plaats
door jonge muzikanten een kans te
geven om een bijzondere ervaring op
te doen. Om zoveel mogelijk jongeren
hiervoor in aanmerking te laten komen,
wordt het orkest ieder jaar opnieuw
samengesteld. Muzikanten van 16 tot
en met 23 jaar mogen maximaal twee keer mee
op tournee. Ieder jaar staan zeventig tot tachtig
kandidaten uit heel Nederland te trappelen voor
een plekje in het ZON. Van Velthoven: “Muzikanten die bij hun eigen vereniging op een lager
niveau spelen, stijgen na een week boven zichzelf
uit. Dat nemen ze mee naar hun eigen vereniging waardoor ze ook daar het niveau omhoog
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klassiek
Nederlands
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9 november 2014

Theater Heerlen 15.00 uur
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Koninklijk
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1 februari 2015

Theater Heerlen 15.00 uur
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Orkest
29 maart 2015

Theater Heerlen 20.00 uur
HET ConCE rT p o d iu m va n H ET Zu i d E n

www.parkstadlimburgtheaters.nl

tillen.” Ook voor jonge ambitieuze dirigenten
levert het ZON een schat aan ervaring op, die ze
bij hun vereniging niet zo snel zullen opdoen.
Bovendien krijgt ieder jaar een jong talent de
kans om zich solistisch in de kijker te spelen.
“Het ZON wil zich ook graag sociaal manifesteren”, vervolgt Van Velthoven. “We hebben dit
jaar voor het eerst een sociaal concert gegeven.
In het AZC in Almelo hebben we gespeeld voor
uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige
kinderen. Dat heeft veel indruk gemaakt op de
muzikanten.”
Het ZON geeft ieder jaar een compositieopdracht. Dit jaar van de hand van Martin Fondse.
Zijn Two Moons Rising komt tegemoet aan de
ambitie van het orkest om bij te dragen aan de
vernieuwing van de blaasmuziek. Vernieuwend
is ook de jonge en dynamische uitstraling van
het orkest. Daarbij speelt het ZON in op moderne technieken. Na het Concertgebouworkest
en het Residentieorkest is het ZON het derde
orkest in Nederland met een eigen app. Van
Velthoven: “Ook op bestuurlijk gebied wil het
ZON een kweekvijver zijn. Onze droom is dat de
jonge mensen die nu dit project begeleiden de

bestuurders van morgen worden.”
Daarmee zijn de ambities nog niet op. Het ZON
wil ook zijn achterland verbreden. Tot nu toe
was het projectorkest voornamelijk in Zuid- en
Midden-Nederland actief. In een poging om ook
de noordelijke provincies te veroveren, werden
dit jaar onder meer Surhuisterveen en Leeuwarden bezocht. De belangstelling voor deze
concerten viel echter tegen. Daar ligt dus nog

een uitdaging. Dat geldt ook voor de financiële huishouding van het orkest. Ondanks de
eigen bijdrage van de muzikanten, kosten al die
ambities en doelstellingen handenvol geld. Geen
gemakkelijke klus met al die bezuinigingen. Een
sponsorplan biedt bedrijven en particulieren
tal van mogelijkheden om het orkest te ondersteunen. Hoe? Download de ZON-app en ga op
verkenning.

Ad Hoc toerde door Catalonië
Vakantieorkest Ad Hoc beleefde zijn eerste tournee in Catalonië. Naast temperamentvolle
werken in zuiderse sferen was er ruimte voor herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17
en de hymne van Catalonië. Het leverde een overweldigende, emotionele reactie van het
Catalaanse publiek op.
TEKST: NICOLE VAN HOOF, REDACTIE BCM • FOTO: LOES PAANTJES

De tournee van Ad Hoc begon in Luxemburg op het Place d’Armes, daarna werd koers gezet naar Catalonië. In San HIlari Sacalm, een stadje met
honderd waterbronnen, werd het eerste Spaanse concert gegeven. Er waren twee orkestleden met een speciale rol: klarinettiste Dyanne Sleijpen
zong ook enkele nummers en Daan Bogers, composer in residence,
schreef het swingende Burning Night speciaal voor het orkest. Op de
slottoegift Cant de la Senyera, het volkslied van de regio die al jaren
strijdt voor autonomie, kwam een overweldigende reactie met duidelijk
zichtbaar emotionele Catalanen: na de eerste noot volgden staande ovaties, luid geklap en de nodige tranen. Ook in El Prat de Llobregat maakte
Ad Hoc onder leiding van Jos Zegers veel indruk op het publiek met
het nummer Lux Aurumque, opgedragen aan de slachtoffers van vlucht
MH17. Andere concerten vonden plaats in Cadaquès, Santa Pau en Santa
Susanna. De tournee werd afgesloten op het gastvrije vakantiepark RCN
La Bastide en Ardèche in Frankrijk.
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SHOW MARS PERCUSSIE JUBILEUM

Enthousiasme drijft
Drumband Edam
Instrumenten en uniformen belandden in de berm nadat de bagageluiken van
de bus spontaan waren open gegaan. Het is één van de meest memorabele
feitjes uit de vijftigjarige geschiedenis van Drumband en Showgroep Edam.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: STEFAN CAMINADA

De receptie ter ere van het gouden jubileum is inmiddels achter de rug. Het grote aantal bezoekers
bewijst dat Drumband en Showgroep Edam nog
altijd mag rekenen op een grote schare aanhangers die de club een warm hart toedraagt. Tijdens
de reünie werden samen met oud-leden herinneringen uit het verleden opgehaald. Daarbij kwam
uiteraard het incident met de bus regelmatig ter
sprake. Wat was er gebeurd? Op de terugweg van
de Euro-Musiktagen in het Duitse Bösel kwam
het gezelschap ter hoogte van Middenmeer (NH)
erachter dat de luiken van de bagageruimte waren
open gegaan. Zowel instrumenten, uniformen als
persoonlijke spullen waren verdwenen. Omdat
het al tegen middernacht liep werd met politie en
Rijkswaterstaat afgesproken om de volgende dag
op onderzoek uit te gaan. Maar voordat de bus in
Edam arriveerde, werd de omvang van de ravage
duidelijk. De politie van Bolsward meldde dat
vanaf het begin van de Afsluitdijk tot halverwege
de 32 kilometer lange waterkering spullen waren
teruggevonden.
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Drumband en Showgroep Edam is op 4 augustus 1964 opgericht als onderafdeling van het
Koninklijk Edams Fanfarekorps. Deelname
aan concoursen en optredens in binnen- en
buitenland behoren tot de kernactiviteiten van
de vereniging. De ledenlijst telt twintig drumbandleden en achttien majorettes. “In deze tijd
van digitale communicatie en een overvloed
aan mogelijkheden om in honderdsten van een
seconde over de hele wereld te kunnen surfen,
zijn we er trots op dat we enthousiaste leden
ruimte kunnen bieden om hun hobby uit te
oefenen en zich te laten horen”, zegt voorzitter
Fred Slotboom.
De concurrentie van de vele vrijetijdsbestedingen in de gemeente Edam-Volendam speelt ook
Drumband en Showgroep Edam parten. Acties
zoals open dagen, een jaar lang gratis lidmaatschap en een beloning voor het aanbrengen van
nieuwe leden zetten volgens Slotboom weinig
zoden aan de dijk. “Drumband en Showgroep
Edam is voor jongeren slechts een van de

vele clubs waar ze uit kunnen kiezen”, merkt
Slotboom op. Hij concludeert verder dat het
ook muzikaal steeds moelijker wordt om zich te
handhaven. “Tot voor enige jaren scoorden we
regelmatig een eerste prijs. De laatste tijd slagen
we er steeds moeilijker in om de magische grens
van tachtig punten te doorbreken. De vereniging hoopt zich staande te kunnen houden bij
de huidige ontwikkelingen zowel wat betreft
de aanscherping van waarderingsnormen op
concoursen als de interesse bij de jeugd om lid te
worden van een muziekvereniging.”
De festiviteiten rond het gouden jubileum
worden 28 september (onder voorbehoud)
voortgezet met een festival met deelname van
bevriende verenigingen. Op 28 december volgt
nog een feestavond voor de leden.

Bij gelegenheid van het jubileum is een nieuwe
website gelanceerd: www.drumaedam.nl.

BLAASMUZIEK NIEUWS

Gidsen herdenken bevrijding in Heerlen
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen is woensdag 17 september te beluisteren in Limburg.
Het befaamde Belgische militaire harmonieorkest geeft in Theater Heerlen een concert bij de
herdenking van zeventig jaar bevrijding Heerlen.
TEKST: ONZE REDACTIE

Liefhebbers van originele symfonische blaasmuziek zitten woensdag 17 september goed in
Heerlen. Met de uitvoering van Grande symphonie
funèbre et triomphale van Hector Berlioz leggen de
Gidsen een van de uithangborden uit de literatuur
van de symfonische blaasmuziek op de lessenaars.
Berlioz schreef zijn vierde (en laatste) symfonie in
1840 bij gelegenheid van de onthulling van de gedenkzuil Colonne de Juillet op Place de la Bastille
in Parijs. De Gidsen spelen in Heerlen de originele
harmonieorkestversie die zelden wordt uitgevoerd.

Ook voor kapelmeester Yves Segers en zijn professionele blaasorkest wordt het de eerste keer dat ze
het werk volledig ten gehore brengen.
Het in 1832 opgerichte Groot Harmonieorkest van
de Belgische Gidsen bestaat uit 84 geselecteerde
musici. Het orkest streeft er naar om de klankrijkdom van het harmonieorkest volledig te benutten.
Op het programma in Heerlen staat verder Festive
Overture van Dmitri Shostakóvich. Met Danse
funambulesque van Jules Strens kiezen De Gidsen

eveneens voor een origineel werk voor harmoniebezetting. Met De Mars van het Eerste Regiment
van Valentin Bender wordt het herdenkingsconcert
geheel in de stijl van het orkest afgesloten.

Woensdag 17 september, 20.00 uur, Theater Heerlen: Herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding Heerlen
door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.
Informatie: www.parkstadlimburgtheaters.nl.
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Oranje IJsselmuiden
laat van zich horen
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging
in de schijnwerpers. In deze editie een portret van het slagwerkensemble van
muziekvereniging Oranje uit IJsselmuiden.
TEKST: JEANNET BOVERHOF - FOTO’S: DICK DROST

Met prachtige prestaties op de diverse grasmatten
hield het Oranje voetbalteam ons deze zomer
wekenlang in de ban. Naamgenoot muziekvereniging Oranje uit IJsselmuiden is hard op weg
om hetzelfde teweeg te brengen. Met muziek
en show bereiken de leden van de drumfanfare,
de majorettes en het dweilorkest het publiek.
Dankzij uitgekiende jeugdprogramma’s groeit de
muziekvereniging maar door, want de kweekvijver
van Oranje kent veel S©oolkids en Twirlkids.
De aanblik van het A-orkest is indrukwekkend.
Getooid in rode broek, zwarte jas, platte witte pet
en witte koppel maakt de Oranje-muzikant deel
uit van een strak team. De show- en drumfanfare
kent een bezetting van scherp koper, groot koper,
saxofoons, fluiten en slagwerk. Maître Klaas van
Dijk heeft bij taptoeshows, straatoptredens en
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marsparades de leiding over de 52 leden van
het A-orkest dat sinds Koningsdag 2014 ook in
zomers witte uniformbroeken kan aantreden.
Van Dijks oranje sjerp mag dan het enige zijn dat
verwijst naar de naam van het korps, het ‘Oranje-gevoel’ zit diepgeworteld bij alle leden van de
vereniging, van jong tot oud. En dat zijn er nogal
wat. Want Oranje telt in totaal 190 leden.
De samenwerking met de muziekschool Quintus Kampen is goed. Een muziekschool die zich
in de geest van de militaire orkesten die er sinds
de 19e eeuw gelegerd waren nog steeds inzet
voor goed opgeleide verenigingsmuzikanten.
En misschien is dat wel de achillespees van het
jeugdbeleid van de vereniging. “Dankzij subsidie
kunnen we onze jonge leden via Quintus hafabralessen met vijftig procent korting aanbie-

den. We realiseren ons dat dat in deze tijd van
bezuinigingen op cultuuronderwijs best veel is”,
vertelt Heidy van den Brink, actief als tenorsaxofoniste, coördinator A-orkest, pr-functionaris en
jeugdinstructrice. “We hopen dat de plaatselijke
politiek deze maatschappelijke betrokkenheid
serieus blijft nemen. Want een laagdrempelige
opleiding is cruciaal om steeds voldoende aanwas te hebben.”
De vereniging doet er alles aan om kinderen
vroegtijdig aan zich te binden. Drie keer per jaar
biedt Oranje IJsselmuiden een gratis muziekcursus van tien wekelijkse lessen aan, onder de
naam S©oolkids. “Alle leerlingen uit groep 4 en
5 van basisscholen in IJsselmuiden krijgen van
ons een uitnodiging om met hun ouders naar
de informatiebijeenkomst in ons clubgebouw te

komen.” Tijdens de startbijeenkomst laat Oranje
zien welke instrumenten de vereniging kent.
Ook wordt duidelijk gemaakt wat de kinderen
in de tien wekelijkse naschoolse lessen kunnen
verwachten. Alle kinderen krijgen een eigen
instrument te leen, dat ze tien weken mee naar
huis mogen nemen om te oefenen. “We streven
naar een groepsgrootte van ongeveer vijftien kids.
Dat is nog goed te behappen door coördinator
Klaas Fuite en zijn talloze vrijwillige begeleiders
”, vertelt Van den Brink. “Trouwens ook dirigent
Richard van Eden en slagwerkinstructeur Bouke
Schaap staan paraat, als hun hulp nodig is. Zonder
de vrijwillige inzet van velen zouden we deze kennismakingscursussen niet kunnen aanbieden.”
Sinds kort kan de vereniging met dank aan het
Prins Bernard Cultuurfonds putten uit een pool
van speciaal voor dit project aangeschafte leerlinginstrumenten. Aan de hand van de methode
Horen, Lezen, Spelen wordt de groep begeleid
naar een concreet eindresultaat. Tijdens het
slotconcert spelen alle S©oolkids gezamenlijk
Mieke heeft een lammetje of een ander liedje.
“Vast onderdeel van het slotconcert is ook de
finale van de onderlinge competitie Wie houdt
de langste toon aan? Zo leren we ze spelenderwijs wat embouchure, lipspanning en buikademhaling in de praktijk inhoudt”, vertelt Van den
Brink, die met man en drie kinderen ‘hofleverancier’ is van Oranje. “Ja, wij zijn allemaal met
het Oranje-virus besmet.”
Onderlinge binding creëren is een belangrijk
aspect van het jeugdbeleid binnen de vereniging.
S©oolkids, die hun instrument niet meer willen
inleveren, stromen al na vier maanden muziekles
door naar het leerlingenorkest en krijgen in de

De kweekvijver van muziekvereniging Oranje IJsselmuiden.

winterperiode gezamenlijk exercitietrainingen.
Het percentage S©oolkids dat uiteindelijk ook
Oranjemuzikant wordt, varieert sterk. “We
hebben eens een groep van 23 gehad waarvan
er vijftien lid werden. Maar onlangs hadden we
een groep van twaalf kids waarvan er uiteindelijk
maar twee lid werden. Gemiddeld zitten we zo
rond de vijftig procent.”
Het leerlingenorkest vormt de overbrugging
naar Jong Oranje dat in januari 2013 Nederlands
kampioen werd op het onderdeel mars.
Dankzij het respectabele ledental van veertig
jonge muzikanten verzorgt Jong Oranje samen
met de dertien jongste majorettes regelmatig
zelfstandige marsoptredens. Vorig seizoen
wierpen de jongelui zich met veel enthousiasme op het instuderen van een eigen show met
de titel Tv-tunes 2.0. “Daarmee bieden we de
muzikanten tot 16 jaar een nieuwe uitdaging.

Het is ook bedoeld als voorbereiding op de
overgang naar het A-orkest”, legt Van den Brink
uit. Voor de muziek is een keuze gemaakt uit het
bestaande repertoire van Jong Oranje, onder
andere de herkenningstunes van Beverly Hills
90210, de Muppet Show en Theme from Jag. “Het
gaat geweldig, we verwachten dan ook dat Jong
Oranje binnenkort meer geboekt gaat worden
voor taptoes en muziekfestivals.”
De majoretteafdeling bestaat sinds 1970. Tien
jaar later ontstond ook een groep minirettes.
Hebben de minirettes eenmaal de leeftijd van 13
jaar bereikt, dan worden ze vrijgesteld van deelname aan de straatoptredens. “Onze ervaring is
dat de majorettes zich in de pubertijd met name
willen richten op de (indoor)concoursen van het
twirling. En sommige minirettes kiezen liever
een andere sport.” Ook voor de majoretteafdeling heeft Oranje IJsselmuiden een eigen (eveneens gratis) opleidingsconcept onder de naam
Twirlkids. Kinderen van 5 à 6 jaar oud maken
gedurende tien lessen kennis met de dans- en
batontechnieken van het twirlen. Aan het eind
van de cursus treden ze samen op voor een publiek van (groot)ouders, waarna ze zich kunnen
inschrijven als leerling-majorette van Oranje.

Verenigingsprofiel
Naam: show- en drumfanfare Oranje IJsselmuiden.
Opgericht in: 1960.
Aantal leden: 190.
Afdelingen: drumfanfare met A-orkest, jeugdorkest en leerlingenorkest; majorettes met leerling-minirettes, minirettes, juniorenteam en Parade Corps
Senioren; dweilorkest De Zwarvers.
Repetitielokaal: Margrietgebouw IJsselmuiden.
Website: www.oranje-ijsselmuiden.nl.
Ook voor de majoretteafdeling hanteert Oranje een eigen opleidingsconcept.

71

MAJORETTE & TWIRL NIEUWS

Nederlandse twirlingjeugd heeft de toekomst
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FERDI VAN EETEN

De door NBTA Nederland opgestarte Twirl Academy heeft na goed een half jaar al zijn vruchten
afgeworpen. Op onderdelen waarop Nederland
in het verleden nog wel eens steekjes liet vallen,
kon de Oranje-equipe dit jaar tijdens de Europese titelstrijd meedoen om de prijzen. “NBTA
Nederland heeft een goede stap gezet door de
Twirl Academy op te starten”, stelt bondscoach
Natasja Schreuder. “We zijn daardoor blijven
werken aan de techniek van zowel baton als dans.
Dat laatste is vaak een ondergeschoven kindje.
Maar ook voor de verplichte onderdelen is een
juiste basishouding van groot belang.”
Nederland won tijdens de afgelopen Europese
kampioenschappen in het Belgische Oostende
de landenbeker. Maar liefst vijftien keer mocht
de Nederlandse afvaardiging het hoogste trapje
van het erepodium beklimmen. De uit tachtig

sporters bestaan equipe nam verder negen zilveren en tien bronzen medailles mee naar huis.
In de juvenile klasse op de onderdelen 1-baton
en 2-baton scoorde Nederland zelfs een clean
sweep. Het hele podium kleurde op deze onderdelen oranje. “In deze klasse was het verschil
tussen Nederland en de andere landen goed te
zien. Met trots kan ik zeggen dat we een goede
jeugd hebben!”, juicht Schreuder.
Sinds vorig jaar worden de beste twirlers op
basis van de behaalde resultaten uitgenodigd om
binnen het Top Twirl Plan en het Jeugd Talenten
Plan centrale trainingen te volgen. Deze trainingsdagen staan onder leiding van toptwirlers
en docenten uit binnen- en buitenland. De deelnemers krijgen opdrachten en tips mee waaraan
ze bij hun eigen club samen met hun docent aan

verder kunnen werken. Die investering betaalt
zich na het eerste jaar al uit. “Op het onderdeel teams hebben we progressie geboekt in
vergelijking met vorig jaar. Toen hadden we geen
kampioen op een teamonderdeel. Dit jaar twee.
Het pom pon team en het large team behaalden
beide goud.”
Het enorme succes in Oostende is volgens
Schreuder echter geen reden om achterover
te gaan leunen. Op diverse onderdelen, onder
andere small team dance/twirl junior en senior,
iss nog verbetering mogelijk. “Stil staan is
achteruitgang. Het is daarom van groot belang
dat de huidige ontwikkeling wordt doorgezet.
Nederland doet het goed, maar we kunnen nog
beter. Onder meer door de talenten van twirlers
en coaches meer te benutten. We moeten de
krachten nog meer bundelen.”
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Trombone- en saxdag met
Jos Jansen en Werner Gebroers
Blaasinstrumenten Import Nederland en Brugman Muziek
Gaanderen houden op 20 september een Willson Trombonedag en op 15 november een Le Monde Saxofoondag.
TEKST: ONZE REDACTIE

Docent van de trombonedag is Jos Jansen (foto),
bastrombonist van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Hij besteedt aandacht aan specifiek repertoire voor de bastrombone, de techniek
van de kwart- en sextventielen, de verschillende
speeltechnieken bij klassieke en lichte muziek,
embouchure, ademhaling en techniek. Trombonespelers met drie jaar of meer speelervaring
zijn welkom. Ook muzikanten die op een ander
merk trombone spelen dan Willson zijn welkom.
De cursisten vormen samen een tromboneorkest.
De saxofoondag staat onder leiding van de Belgische docent en uitvoerend musicus Werner Ge-
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boers. Hij gaat in op aspecten zoals embouchure,
ademhaling, klank, intonatie, houding, techniek
en samenspel. Ook belicht hij specifieke facetten
van de lichte muziek zoals speelwijze en timing.
Beide dagen worden gehouden in zalencentrum
Hartjes, Rijksweg 226 te Gaanderen. Ter voorbereiding wordt de benodigde bladmuziek vooraf
toegestuurd.
Inschrijving voor de Wilsson Trombonedag kan via:
www.willson-europe.com. Kijk op www.lemondesaxophones.com voor meer informatie over de
Le Monde Saxofoondag.

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Verrassende Ontmoetingen
blijft inzetten op kwaliteit
De Brabantse concertserie Verrassende Ontmoetingen trok in de eerste seizoenshelft enkele
keren een uitverkocht huis. Dat belooft wat voor de drie nog resterende concerten in 2014. Maar
ook voor volgend jaar is het programma al nagenoeg rond.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: VERRASSENDE ONTMOETINGEN

De bezuinigingen van de provincie Noord-Brabant op de post cultuur hebben ook de serie
Verrassende Ontmoetingen getroffen. Maar
liefst vijftig procent van de aanvankelijk toegezegde subsidie werd geschrapt. Intern moest er
flink beknibbeld worden. Zo werd onder meer
afscheid genomen van een betaalde kracht. Ook
het aantal concerten moest worden teruggebracht. “Maar”, zegt initiator Huub Kennis
gedreven, “waar we niet op hebben bezuinigd is
op de kwaliteit. Ons credo is dat kwaliteit altijd
wint. Dat is ook dit voorjaar weer gebleken. We
hebben tot nu toe een goed seizoen gedraaid.
Met zelfs twee volledig uitverkochte concerten.”
Het thema van 2014, Zingen Geblazen, komt in de
resterende concerten ruim aan bod. Te beginnen
op zaterdag 20 september wanneer blaasmuziek, accordeonensemble, straattheater, zang en
mode elkaar ontmoeten in het nieuwe cultureel
centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Het Koperensemble Hilvarenbeek en accordeonensemble
Apollo ’77, beide geleid door Jan van den Eijnden,
presenteren een veelzijdig programma met vocale
inbreng van Lizet van Beek en omlijst met een
modeshow van Marjam Sussenbach.

Zaterdag 4 oktober gaat in Concertzaal
Theaters Tilburg het doek open voor muziekvereniging Aurora uit Heesch en Koninklijke
Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand. Hans
Pastoor leidt fanfare Aurora door Sieg frieds
Trauermarsch uit de opera Götterdämmerung
van Richard Wagner. In The Lost Labyrinth
van Kevin Houben krijgt het orkest versterking van piano, harp en celesta, terwijl de
sopraan Maartje Rammeloo de zangpartij
voor haar rekening neemt. Na de pauze is
het podium voor Sophia’s Vereeniging Loon
op Zand. Het 150 jaar oude gezelschap pakt
onder leiding van Heinz Friesen (deze zomer
80 jaar geworden) uit met Capriccio Espagnol
van Rimsky-Korsakov en delen uit de Notenkrakersuite en de 6e Symphony van Tschaikovsky. Altsaxofonist Vincent Klep brengt met
Pequeňa Czarda van Pedro Iturralde een ode
aan Adolphe Sax.
Verrassende Ontmoetingen sluit het seizoen
zondag 16 november in Concertzaal Theaters
Tilburg met optredens van de Amsterdamse
Tramharmonie en harmonie Sint Gregorius uit
Haaren. Dirigent Jacco Nefs leidt de Tramhar-

monie met medewerking van de sopraan Laetitia
Gerards door werken van Aaron Copland, Frank
Ticheli en Eric Whitacre. Sint Gregorius speelt
onder leiding van Chris Derikx Appalachian
Ouverture van James Barnes, Knoxville: Summer
of 1915 van Samuel Barber, delen uit Symphony
on Themes of John Philip Sousa van Ira Haershen
en American Variations van Jerry H. Billik. Solist
is de sopraan Franka van Dommelen.
Voor volgend jaar staan al dubbelconcerten van
harmonie Sub Umbra Veldhoven en Koninklijke harmonie Orpheus Tilburg (10 januari,
Theaters Tilburg), De Gildenbondsharmonie
Boxtel en fanfare Sint Cecila Zijtaart ( 1 februari, VerkadeFabriek Den Bosch), Harmonie
Kaatsheuvel en harmonieorkest Semper Unitas
Sambeek (1 maart, Theaters Tilburg), Nationaal
Jeugd Fanfare Orkest en Koninklijke harmonie
Concordia van 1839 Hilvarenbeek (8 maart,
Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek)
en Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en
Koor Muzemento Tilburg (zaterdag 21 maart,
Theaters Tilburg) geprogrammeerd. Het thema
in 2015 is Dansen Geblazen.

Muziekvereniging Aurora Heesch.
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‘Blaasmuziek verlaat
zijn cocon, maar
niet zijn wortels’
Na de promsconcerten, de cross-overs en de lichte muziek probeert de blaasmuziekwereld nieuw publiek te trekken met multidisciplinaire concerten. Producties
waarin het blaasorkest in een veel bredere en meer creatieve context geplaatst
wordt. Overal in het land zetten muziekverenigingen totaalproducties op de planken, vaak met speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde werken. De
sleutel voor de toekomst?
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FRANCO WETZELAER KERKRADE/ LIMITED EDITION/HERMINE SCHNEIDER

Is het een hype die vanzelf weer overwaait of
wordt het de succesformule van de 21e eeuw?
Kan de blaasmuziek met multidisciplinaire producties blijvend de aandacht van zowel publiek
als uitvoerders vasthouden? Om het antwoord
op deze vragen te onderbouwen, plaatst dirigent
Jan Cober de opkomst van de totaalprogramma’s
in een historisch perspectief. Daarbij schetst hij
de golfbewegingen vanaf de tweede helft van de

vorige eeuw. “Bij de grote ontwikkeling van de
blaasmuziek in de jaren vijftig, zestig en zeventig
van de vorige eeuw was de insteek educatie en
sociale opbouw. Opleidingen van muzikanten en
dirigenten werden gestructureerd en kwalitatief
verbeterd. De jaren van 1975 tot 1993 werden
gekenmerkt door prestatiegerichtheid en verdere
professionele uitbouw in kwaliteit, maar ook in
kwantiteit. In 1993, met het WMC als maatstaf,

De flipperband tijdens uitvoering van De Watersuite door harmonie Amicitia uit IJsselstein.

76

werd eigenlijk het tijdperk van prestatiedrang,
het uitdagende bijna onspeelbare repertoire
en de daarbij behorende hang naar bevestiging
afgesloten.” Cober constateert dat de blaasmuziek
daarna mede door de maatschappelijke ontwikkelingen een beetje van het pad is afgeraakt. Er
werden weliswaar allerlei initiatieven ontplooid
om de blaasmuziek in de vaart te houden, maar
die brachten de sector niet altijd verder. Cober:
“Ondanks verdere professionalisering heeft de
periode vanaf 1993 tot heden minder artistieke
voortgang gebracht. Op de zoektocht naar identiteit en het behoud van samenhang om het hoofd
te bieden tegen de individualisering zijn verschillende wegen bewandeld. In de meeste gevallen
heeft dit geleid tot inhoudelijke verarming en het
losraken van de wortels sociaal en educatief.” De
grote kracht van de multidisciplinaire programma’s is dat ze inspelen op de beleving van zowel
publiek als muzikanten. Cober is er dan ook van
overtuigd dat met het brengen van totaalprogramma’s de blaasmuziek de juiste formule heeft
gevonden om weer aansluiting te vinden bij haar
omgeving. Cober: “Beleving is het belangrijkste
voor zowel uitvoerders als publiek. De cocon die
blaasmuziek heet, wordt verlaten echter zonder
zijn wortels te verliezen.”

Ter inspiratie een overzicht van wat er aan crossmediale concepten in de amateurmuzieksector
de afgelopen maanden zoal de revue passeerde
en nog staat aan te komen.

Hangi Lauha
Hangi Lauha (een oude Germaanse benaming
voor Hengelo) is de titel van de meeslepende
symfonie waarmee de Hengelose componist
Folkert Buis een brug slaat tussen het heden en
de geschiedenis van de stad Hengelo. Met de
uitvoering van deze muziekvoorstelling opent
muziekvereniging Concordia uit Hengelo zaterdag 6 september in het Rabotheater in Hengelo
het nieuwe seizoen. De compositie verbindt de
blaasmuziek die al sinds de 19e eeuw geworteld
is in Hengelo met het industriële erfgoed van
de stad in de vorm van gebouwen, beelden en
machines. Via de vier elementen water (de beken),
vuur (de metaalindustrie), lucht (de Hengeler
Weend) en aarde (de zoutindustrie) worden het
heden en het verleden van de Twentse stad geschetst. Concordia voert de ode aan de Hengelose
bevolking onder leiding van Lute Hoekstra uit
met het eigen harmonieorkest, aangevuld met een

projectkoor van zeventig zangers en zangeressen,
een slagwerkgroep (onder meer met metaalpercussie), een heavy metalband en een theremin. De
teksten zijn van de hand van de stadsdichters Fred
van der Ven en John Heymans. Het thema wordt
tevens visueel uitgebeeld. Het is de bedoeling
dat de 45 minuten durende stadssymfonie later

van de grootschalige productie uit. “Zo willen we
de inwoners van Hengelo opnieuw laten kennismaken met de blaasmuziek. Dat is nodig omdat
de blaasmuziek langzaam maar zeker uit het
culturele leven dreigt te verdwijnen. We hopen
een snaar te raken bij de Hengelose bevolking, die
resulteert tot verbondenheid en betrokkenheid
bij het culturele leven
in de stad en de historie
ervan.”

‘De periode vanaf
1993 heeft minder
artistieke voortgang
gebracht’
ook nog in andere verbanden een rol gaat spelen.
Onder meer bij projecten op scholen. “Concordia
presenteert hiermee de blaasmuziek in een andere context dan gebruikelijk”, legt het projectteam
in een speciale folder de achterliggende gedachte

De Watersuite
Harmonie Amicitia uit
IJsselstein presenteerde net voor de zomervakantie de multimediavoorstelling
De Watersuite, een
speciaal voor harmonie- en fanfareorkesten geschreven productie van productiebedrijf
Waterproof Live. Het is een 75 minuten durende
multimedia compositie rond het thema Water.
De muziek komt niet alleen van het orkest op
het podium, maar ook van videobeelden die zijn

Sfeerbeeld van de voorstelling Sjtub, mijn verleden,
mijn heden.
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opgenomen op pittoreske locaties in de plaats
van uitvoering. Amicitia had de primeur. Zo zag
het publiek in IJsselstein via beeldprojectie al
varend door de grachten orkestleden spelen op
onverwachte plekken in het stadje. De kopersectie ging zelfs compleet met instrument en al te
water. Live op het podium werden trompetten
ondergedompeld in het water, spatte het water
als een gordijn op van de paukenvellen, klonk
een compositie voor afwasborstels en orkest
en gaven speciale waterstampers het ritme aan.
Beeld en geluid gingen vloeiend als stromend

orkest van vijftig man.”

Riet & Biet Suite
De Wester Harmonie
uit Amsterdam vierde
het 110-jarig bestaan
met de première van
de Riet & Biet Suite, the
four Elements of Sugar.
In deze vierdelige
suite belicht componist Vincent van den

‘Beleving is het
belangrijkste voor
zowel uitvoerders
als publiek’
water in elkaar over en versterkten elkaar. “Amicitia heeft als ambitie om regelmatig bijzondere
voorstellingen en samenwerkingen te realiseren.
Met deze Watersuite was het ons doel een voorstelling neer te zetten die echt ‘IJsselsteins’ is en
waarmee we wilden laten zien wat IJsselstein aan
natuur en cultuur te bieden heeft”, vertelt Ellen
Metaal, voorzitter van de muziekcommissie.
Een kortere versie van de Watersuite werd als
educatief project voor alle leerlingen van groep 5
uitgevoerd. Aan de hand van een lespakket werd
vooraf onder meer een lied geleerd dat door de
kinderen tijdens de voorstelling gezongen werd.
Ook maakte de schooljeugd in de aanloop naar
de voorstelling kennis met de vereniging en de
instrumenten van het harmonieorkest. “Door
kinderen erbij te betrekken, willen we een positieve bijdrage leveren aan het imago van samen
muziek maken: het is leuk en het geeft je kansen
om aan bijzondere projecten deel te nemen.”
Volgens Metaal reageerde het publiek positief op
de voorstelling. “Nog steeds geven mensen aan
dat de combinatie van beeld, waterexperimenten
op het toneel en muziek resulteerde in een hele
mooi voorstelling. Ook voor het orkest was het
best een uitdaging om deze voorstelling tot stand
te brengen. Waterproof Live heeft een heel eigen
stijl van muziek componeren, over het algemeen
wat lichter en met swing. De uitdaging was de
muzikale bedoeling werkend te krijgen met een
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Bijlaard op verschillende manieren het
thema Suiker. De
Wester Harmonie is
ooit ontstaan als het
bedrijfsorkest van de
Componist Vincent van den Bijlaard.
Wester Suikerfabriek.
Naast de historie van de suikerproductie als
te maken hebben, zoals Sugar van Ruud Bos en
rode draad, komen in deze compositie de vier
Dans van de suikerfee uit De Notenkraker Suite
elementen water, vuur, lucht en aarde en de vier
van Tsjaikovsky. De Riet & Biet Suite is tevens
hoofdsmaken bitter, zout, zuur en zoet terug.
geschikt als basis voor educatieve kinderconcerHet eerste deel verklankt de herkomst van het
ten. “De kracht van dit soort voorstellingen zit
rietsuiker uit Indonesië en China, waarna de
hem in de meerwaarde van de beleving door het
teelt tot bloei komt in Brazilië. De slavenarbeid
publiek”, legt dirigent en componist Vincent van
op de suikerrietplantages, één van de duistere
den Bijlaard uit. “Wanneer de muziekstukken sakanten aan de geschiedenis van suiker, wordt in
menhangend gepresenteerd worden, zoals bij de
deel twee verbeeld. Deel drie gaat in op het einde Wester Harmonie in een verhaal, versterken ze
van de overzeese handel van rietsuiker door de
elkaar. En als dat verhaal een diepere laag aan de
Engelse blokkade in de oorlog met de Fransen.
muziek geeft, bijvoorbeeld door te vertellen wat
Met een muzikale jamsession waarin verschilerin verstopt zit aan inspiratiebronnen, citaten,
lende instrumenten de ruimte krijgen voor vrije compositorische gegevens en dergelijke, dan
biedt de voorstelling het publiek zoveel meer
solo’s wordt beschreven dat voor de productie
dan alleen muziek.”
van suiker tegenwoordig zowel riet- als bietsuiWester Harmonie heeft al eerder vergelijkbare
ker wordt gebruikt. Bij de suite schreef Geralda
Jurriaans-Helle een verhaal over de geschiedenis concerten uitgevoerd. Onder andere de voorstelen de rol van suiker. Femke Lington droeg het
ling Alice in Wonderland met muziek van Bert Apverhaal tijdens de uitvoering voor. Naast het
permont als rode draad. Een impressie is te zien
nieuwe muziekstuk bracht het orkest ook andere op YouTube onder de zoekwoorden ‘Alice Wester
compositieopdrachten en bestaande stukken ten Harmonie’. Met Soli Driehuis-Velsen presenteergehore die met de geschiedenis van het orkest
de Van den Bijlaard een multimediaal concert

rond het thema De Vier Elementen dat te zien is
op YouTube onder de trefwoorden ‘Soli Velsen
Elements’. Van den Bijlaard: “Door het samenvoegen van meerdere disciplines krijgt het publiek
een belevenis die alleen live in de concertzaal of
het theater tot zijn recht komt. Die totale beleving
is precies datgene wat een amateurvereniging
aantrekkelijk maakt in een maatschappij waarin
overal en altijd muziek gemakkelijk voorhanden
is. Als we allemaal dat stapje extra doen, blijft ons
publiek heus wel komen.”

Ontmoeting
Met de theaterproductie Ontmoeting gaf de
koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden
het traditionele pinksterconcert een andere invulling. Met ondersteuning van een balletgroep,
beeldprojectie, gedichten, decors en belichting
werd het thema in verschillende begrippen
vertoond en de geschiedenis in de huidige tijd
geplaatst. Met de symboliek van de Matthäus
Passion van Johann Sebastian Bach als leidraad
vond in wisselende muzikale samenstellingen
een ontmoeting plaats tussen diverse muziekstijlen. Medewerking verleenden vocalgroup Seven,
saxofonist Roy Hovens, trombonist Bart Wetzels
en fluitiste Gitte Nijsten. Klarinettiste Judith
Huynen, van beroep grafisch vormgeefster,
tekende voor de verbindende beeldprojecties.
Met deze voorstelling probeerden dirigent Jan
Cober en zijn orkest buiten de vier muren van de
blaasmuziek te treden. Zo kwamen verrassende
contrasten tussen Bach, Sting, Villa-Lobos, Burt
Bacharach, Wagner, Lloyd Webber en Sergio
Mendez voorbij. Of wat te denken van een ontmoeting tussen de aartsrivalen The Beatles en
The Rolling Stones met respectievelijk Yesterday
en Paint it Black. Toegankelijke muziek, maar

zonder concessies te doen aan de artistieke
kwaliteit. De WMC-kampioen speelt het zelfde
programma op vrijdag 12 september op de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten bij de
herdenking van 70 jaar bevrijding. Nogmaals
Jan Cober: “In multidisciplinair programmeren
ligt de nadruk op de verbinding met andere
kunstuitingen. Niet alleen door middel van
verscheidenheid van bezettingsvormen, maar
juist door de samenhang en samensmelting van
mensen die hun krachten bundelen. Het doel
wordt via een verbindend thema of leidraad in
de programmering bereikt. Overlappende en
spannende aspecten kunnen verwevenheden
of juist contrasten opleveren. Muziek wordt
overgedragen door de combinatie van visualisering, poëzie, dans, ballet et cetera. Muziek is wel
de spil in de uitvoering, de presentatie vervult
een dienende rol. Men geeft stof tot nadenken,
bezinning of gewoon tot genieten.”

Sjtub, mijn verleden, mijn heden
Met de door beeld en woord ondersteunde voorstelling Sjtub, mijn verleden, mijn heden bracht het
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade afgelopen voorjaar het Limburgse mijnverleden in
herinnering. Het project was eigenlijk bedoeld
voor het WMC in 2013 maar moest destijds
vanwege geldgebrek en een tekort aan muzikanten worden afgelast. Sjtub is dialect voor stof en
stoflongen; de dodelijke beroepsziekte silicose.
Het project verbeeldt het gevecht om de adem,
een strijd die uiteindelijk ieder mens verliest.
Blaasmuziek en de mijnindustrie zijn altijd nauw
met elkaar verweven geweest. De mijnwerkers
bliezen letterlijk het stof uit hun longen bij
het bespelen van een blaasinstrument. Hardy
Mertens componeerde hierover een muziekwerk

voor harmonieorkest. Technisch zeer moeilijk
omdat sommige noten erg lang (soms wel drie
minuten) worden aangehouden. Om ademen
mogelijk te maken spelen de muzikanten in koppels. De indringende compositie is een eerbetoon aan de slachtoffers van de gevreesde ziekte
silicose. Verder stonden de op de mijnramp van
Lota (Chili) in 1897 gebaseerde compositie Subterra en liedjes van de dialectgroep Carboon op
het programma. In cross-overs met de popband
Kick the Fridge en producer en remixer Ron van
den Beuken kwam ook het heden aan bod. Het
geheel werd visueel ondersteund met projecties
op HD-ledschermen en een omvangrijke lichtinstallatie. Tijdens de generale repetitie kregen
schoolkinderen op interactieve wijze uitleg over
de mijnen, het mijnverleden en de betekenis van
sjtub. Voorzitter Armand Rutten vertelt dat de
tot twee keer toe uitverkochte voorstelling zeer
positief is ontvangen. “Enerzijds waren mensen
erg verrast door het grote contrast tussen echte
harmoniemuziek en de moderne cross-overs
tussen harmonieorkest, rockband en dj. Voor
oudere bezoekers was de terugblik naar het
mijnverleden zeer herkenbaar en soms emotioneel. Ook de muzikanten waren enthousiast en
lovend over het project.”
Rutten is ervan overtuigd dat het project heeft
bijgedragen aan de verbetering van het imago
van de blaasmuziek. “Een dergelijk concert laat
zien dat het vaak stoffige randje onterecht is. Een
groot deel van het publiek was zeker geen vaste
bezoeker van blaasmuziekconcerten. Ook van
deze doelgroep mocht ik veel lovende reacties
ontvangen. Ik denk dan ook dat we met dergelijke concerten de blaasmuziek voor een breed
publiek toegankelijk maken.”

De koninklijke harmonie Sainte Cécile uit Eijsden.
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Workshops
vernieuwde
blaastechniek.
voor orkesten en particulieren
zowel klein- als groot koper

Meer info:
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‘Geen instrument met
zo’n gevarieerd geluid’
De Limburgse Trombone Dag beleefde ondanks een snikhete zomerdag een
uiterst geslaagde editie. Zowel jong als oud streek neer in Ittervoort voor een dag
met workshops, demonstraties en een slotconcert met onder meer het Limburgs
Fanfare Orkest.
TEKST: TEUN VAN ROOIJ • FOTO: MARLIES BOOM

De bovenverdieping van muziekspeciaalzaak
Adams staat vandaag in het teken van de trombone. Liefhebbers uit heel Nederland zijn afgereisd
naar het Limburgse Ittervoort om workshops te
volgen van grote namen, onder wie Paul Pollard
(New York Metropolitan Opera Orchestra), Bart
Claessens (Koninklijk Concertgebouworkest) en
Sandor Hendriks (philharmonie zuidnederland).
Zweetparels druppelen over de geconcentreerde
gezichten in het leslokaal. Binnen heerst een tropisch klimaat, maar dat weerhoudt Paul Pollard er
niet van om zijn leerlingen even flink aan het werk
te zetten. Het kleine ensemble klinkt indrukwekkend. Dat belooft veel voor de presentatie die later
deze middag op het programma staat. Ondertussen
worden ook bij de workshop voor beginners de
handen uit de mouwen gestoken. “Jongens, let goed
op. Elke laatste noot van de maat is te kort. Je moet
op de juiste momenten pauzes nemen. Wees oplossingsgericht. Als de een op een logisch moment
adempauze neemt, vult de ander dat op door op
een onlogisch moment te pauzeren. Help elkaar”,
deelt Twan Dubbers (bastrombonist bij het Residentie Orkest) zijn leerlingen mee. De beginners
wagen een tweede, beduidend betere poging. “We
gaan nu al richting perfectie”, jubelt Dubbers.
Het is tekenend voor de goede sfeer die heerst tijdens de Limburgse Trombonedag. De docenten
staan open voor deelnemers van elk niveau en
proberen zoveel mogelijk wijsheid over te brengen. Tot groot genoegen van de aanwezigen. “Het
is fijn dat ze zoveel moeite in de lessen steken”, vertelt een deelnemer uit het beginnersklasje. “Dat

Twan Dubbers leidt de workshop voor beginners.

is voor mij een van de redenen om mee te doen.
Neem een paar uur deel aan een workshop en je
niveau gaat met sprongen vooruit.” Zijn buurman
valt hem bij: “Ik deed wel eens vaker mee met
dit soort dagen, zoals tijdens de Slide Factory in
Rotterdam. Het is een leuke manier om wat over
het instrument op te steken in een gezellige sfeer.”
De Limburgse Trombonedag vormt de perfecte
manier om de populariteit van het instrument
nieuw leven in te blazen. De opkomst van meer
dan vijftig enthousiaste deelnemers onderbouwt dit argument. Volgens de twee genoemde
deelnemers heeft de trombone aan populariteit
ingeboet. “Het instrument is jarenlang in trek
geweest, maar de laatste jaren zie je toch een
terugval. Het is daarom fijn om te zien dat er
vandaag zo’n goede opkomst is van zowel jong

als oud. Dat verdient de trombone: er is geen
instrument met zo’n gevarieerd geluid.”
Rond het middaguur wordt ijverig gewerkt aan
het kleine ensemblewerk dat de verschillende
deelnemers ten gehore zullen brengen. Hafabra-niveau A oefent een Scandinavisch kerstlied
met de titel Yuletide. Dubbers probeert verschillende tempi met zijn leerlingen, maar zodra het
fout lijkt te gaan zit hij er strak bovenop. “Snel
spelen betekent niet hetzelfde als haastig klinken, jongens. Houd maat en probeer bij elkaar
te blijven.” Er klinkt even een weifelende zucht
onder de deelnemers, maar al snel wordt het
wijze devies opgevolgd. Het resultaat is een haast
vlekkeloze uitvoering van het stuk. Met een opgetogen gevoel verlaten de deelnemers aan het
einde van de workshop het oefenlokaal.
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De juridische grenzen
van digitale verspreiding
Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. In zijn vrije tijd
speelt hij onder meer trombone en is hij voorzitter van muziekvereniging Jubal uit
Varsseveld. Speciaal voor Klankwijzer belicht hij de juridische aspecten rond allerlei onderwerpen die (muziek)verenigingen op hun pad kunnen krijgen.
TEKST: MARK JANSEN

Uit vele mailtjes die ik na mijn eerste column
in dit blad heb ontvangen, is me duidelijk
geworden dat veel verenigingen het gemak
van de scanner, in combinatie met e-mail en/
of cloud-oplossingen, hebben ontdekt voor
het verspreiden van de bladmuziek binnen de
vereniging. Niet langer gedoe met verspreiden van papieren, maar eenvoudig de leden
zelf hun muziek laten downloaden (en evt.
uitprinten).
Bij de mailtjes was vaak een uitgebreide (technische) toelichting gevoegd over de precieze
keuzes die de vereniging gemaakt had. De
grap is echter: al die (technische) keuzes zijn
vanuit auteursrechtelijk perspectief (bijna)
allemaal irrelevant. De hoofdregel is en blijft

namelijk eenvoudig: voor het maken van
een kopie of een scan van bladmuziek is de
toestemming van de rechthebbende noodzakelijk. De Auteurswet kent enkele uitzonderingen, maar die zijn in een dergelijke
situatie bijna nooit van toepassing. Digitaal
verspreiden (en/of opslaan) van bladmuziek
mag dus alleen indien er toestemming is van
de rechthebbende (veelal de uitgeverij).
Dit komt ongetwijfeld over als het verdedigen
van de postkoets in het tijdperk van de social
media. Ik kan het echter niet anders maken:
de Auteurswet is in de basis heel streng en
kent niet, zoals nog wel eens wordt gedacht,
een algemene fair use uitzondering. Ook
bestaat geen uitzondering voor kleine inbreuken; er zijn al legio ondernemingen veroordeeld voor het overnemen van één enkele foto
of een enkel krantenartikel.
Rechtszaken over het auteursrecht worden gevoerd door de rechthebbende zelf. Het Openbaar Ministerie zal in beginsel niet optreden
tegen het maken van illegale kopieën (behoudens grootschalige piraterij of recidive).
De meeste partijen gaan niet zomaar over tot
het voeren van een procedure. Een procedure
is namelijk kostbaar (zij het dat de verliezer
wordt veroordeeld in de proceskosten). Het
aanklagen van je eigen klanten is op termijn
ook vaak niet zo goed voor je omzet. Een
procedure kan bovendien leiden tot negatieve beeldvorming: de grote uitgever tegen
de kleine kopieerder (Calimero). Ook zal de
uitgever zich de vraag stellen hoe stevig de

schadeclaim te onderbouwen is: bij scans van
legaal gekochte/gehuurde muziek is de vraag
of dankzij die scans wel omzet is gederfd, terwijl bij verspreiding van die scans de schade
wel evident is (namelijk gederfde huur-/verkoopopbrengst).
Deze aspecten zullen door de uitgever allemaal worden meegewogen bij de vraag of een
procedure gestart moet worden of niet. Ik
kan me zo voorstellen dat de uitgevers in die
afweging de kleine vissen laten voor wat het is
en alleen de grote(re) partijen aanklagen die
werkelijk schade veroorzaken.
Garanties kan ik echter niet geven, het staat
iedere uitgever vrij zelf te kiezen wie ze
aanklaagt. En als een vereniging met kopieën
wordt aangeklaagd, dan is het – juist vanwege
die strenge Auteurswet – nog lastig daartegen
verweer te voeren. Zo snel mogelijk schikken
is in een dergelijk geval dan ook meestal het
advies. De kosten voor een procedure kunnen
bij verlies namelijk oplopen tot meer dan
€ 15.000,--. Mocht dat vervolgens tot faillissement van de vereniging leiden, dan komt de
discussie over de bestuurdersaansprakelijkheid ook nog eens om de hoek kijken.

Heeft u vragen naar aanleiding deze rubriek of wilt
u anderszins een vraag voorleggen aan Mark Jansen, stuur dan een e-mailbericht naar: m.jansen@
dirkzwager.nl.
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Uitslagen Nederlandse
kampioenswedstrijden
Show en SMP-solisten
Net voor de zomervakantie streden de jeugdshowbands in Vlissingen om de open Nederlandse
titels. In Assen vonden de open Nederlandse kampioenschappen voor showbands plaats. De
SMP-solisten speelden in Berlicum om de nationale titels. De uitslagen.
FOTO’S: FRANS WIELAND/FV MEDIA PRODUCTIES

Open NK Jeugd Mars- en show
DATUM: 7 juni.

pt; 3. Kamper Trompetterkorps, 86,06 pt; 4. Exempel Empel, 84,14 pt; 5. Van Limburg

PLAATS: Vlissingen.

Stirum Band Wezep, 83,88 pt; 6. Johan Friso Middelburg, 83,68 pt; 7. Adest Musica

MARSWEDSTRIJD: 1. Floraband Rijnsburg, 85,89 pt; 2. Adest Musica Sassen-

Sassenheim, 83,17 pt; 8 Sternse Slotlanders Franeker, 82,28 pt; 9. Laurentius

heim. 85,33 pt; 3. Van Limburg Stirum Band Wezep, 83,17 pt.

Voorschoten, 81,14 pt.

SHOWWEDSTRIJD: 1. Irene Ede, 86,28 pt; 2. Pasveerkorps Leeuwarden, 86,25

TAMBOUR-MAÎTREPRIJS: Maurice van der Plas (Jong Florband Rijnsburg).
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Open Dutch Showband
Championships (OSDC)

DERDE DIVISIE: solisten: piccolo-dwarsfluit: Robin Kuipers (Heide
Swalmen) 90 pt; kleine trom: Reimer Daemen (Eensgezindheid Maas-

DATUM: 14 juni.

bracht-Beek) 93 pt; multipercussion: Aniek Hornesch (Sint Augustinus Geleen)

PLAATS: Assen.

90 pt; xylofoon-marimba: Luuk Heijmans (Sint Willibrordus Stramproy) 86

JEUGDKLASSE: 1.SWJK Marum/Opende, 83,04 pt; 2. Jong DAP Apeldoorn,

pt; ensembles: kleine trom: Desie Verhoeven en Thomas van der Ven (Sint Servaes

81,23 pt.

Heeswijk-Dinther) 90 pt.

BASISKLASSE: 1. Hollandia Bolsward, 80,04 pt.
MIDDENKLASSE: 1. NFPC Dokkum, 85,81 pt; 2. DOS Ulrum, 85,05 pt; 3. Juliana

VIERDE DIVISIE: solisten: piccolo-dwarsfluit: Anne Heijenrath (Sint

Amersfoort, 84,29 pt; 4. Jong Advendo Sneek, 82,48 pt; 5. DAP Apeldoorn, 81,29 pt.

Joseph Koningsbosch) 87,2 pt; kleine trom: Emile Velthuis (Sint Cecilia

TOPKLASSE: 1. Rijnmondband Schiedam, 89,10 pt; 2. Jong Holland senioren

Susteren) 90 pt; multipercussion: Tim van Zoggel (Sint Jozef Someren-Heide)

Zwijndrecht, 78,48 pt.

86,3 pt; xylofoon-marimba: Harm van Otterdijk (Jong Nederland Asten) 88 pt;

FINALS: 1. Rijnmondband Schiedam, 1012 pt (Open Dutch Champion 2014);

ensembles: pijperfluit: duo Louise IJpelaar en Daphne Linders (Sint Paulus

2. NFPC Dokkum, 902 pt; 3. DOS Ulrum; 4. Jong Advendo Sneek, 823 pt; 5. DAP

Schaesberg) 85 pt; multipercussion: kwartet Stijn Eurelings, Eloy Salden, Scott

Apeldoorn, 709 pt; 6. Jong Holland Senioren, 700 pt.

Ramakers en Patrick Steskens (Sint Cecilia 1866 Geleen) 91,5 pt.

NK SMP-muzikanten 2014

VIJFDE DIVISIE: solisten: piccolo-dwarsfluit: Claudia Severins (Heide
Swalmen) 86,4 pt; kleine trom: Stan Souren (Sint Martinus Vijlen) 91,4 pt;

DATUM: 28 juni.

multipercussion: Stef Demandt (Concordia Obbicht) 92 pt; ensembles: duo

PLAATS: Berlicum.

Wesley Göbbels en Stan Souren (Sint Martinus Vijlen) 90 pt; multipercussion:

EERSTE DIVISIE: solisten: pijperfluit: Louise IJpelaar (Sint Paulus

duo Diego van Driel en Tjeu Dortmans (Sint Willibrord Heeswijk) 87,3 pt.

Schaesberg) 87 pt; piccolo-dwarsfluit: Manon van der Leegte (Sint Paulus
Schaesberg) 86,6 pt; kleine trom: Luuk Wolfs (Sint Cecilia Susteren) 94,5 pt;

JEUGDDIVISIE: solisten: kleine trom: Rik Luijten (Sint Gertrudis Wylre) 95

xylofoon-marimba: Jacob van Eijk (Somerens Lust Someren) 93pt; multi-

pt; signaalinstrumenten: Anne Smulders (Sint Joseph Vijlen) 85 pt; multi-

percussion: Tom van Zutphen (Sint Willibrord Heeswijk) 87,6 pt; ensembles:

percussion: Robbin Hermsen (EMM Heijen) 88 pt; xylofoon-marimba: Rick

piccolo-dwarsfluit: duo Michelle Meuter en Robin Peeters (Heide Swalmen)

Daniels (De Vriendenkring Well) 90 pt; ensembles: kleine trom: trio Jaydie

87 pt; kleine trom: duo Youk Landers en Thijs Bakker (L’Union Bladel) 86,5 pt.

Rutten, Ryan Engels, Ruben Verwijst (Valuas Venlo) 86 pt; multipercussion: trio
Sten Jans, Robbin Hermsen, Nick Traa (EMM Heijen) 86,8 pt.

TWEEDE DIVISIE: solisten: piccolo-dwarsfluit: Job Julicher (Heide
Swalmen) 90,5 pt; xylofoon-marimba: Jurjen Daemen (Eensgezindheid
Maasbracht-Beek) 94 pt; kleine trom: Jacob van Eijk (Somerens Lust Someren)
92,1 pt; multipercussion: Rens van de Kruijs (Sint Jozef Someren-Heide) 93 pt;
ensembles: piccolo-dwarsfluit: duo Sanne Gelderblom en Robin Kuipers
(Heide Swalmen), 91,3 pt; kleine trom: duo Mick Schings en Glen Dankers

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van

(Wilhelmina Kerkrade) 87,4 pt; multipercussion: duo Koen Keunen en Harm

bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.

van Otterdijk (Sint Cecilia Milheeze/Jong Nederland Asten) 90 pt.
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Recordaantal
brassbands
naar Utrecht
Op 31 oktober en 1 november zullen 44 bands de arena van de verbouwde
Grote Zaal in TivoliVredenburg betreden voor de 34e editie van de Nederlandse
Brassbandkampioenschappen (NBK).
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: GEMEENTE UTRECHT/FV MEDIA PRODUCTIES

Stichting NBK en TivoliVredenburg tekenen overeenkomst
Directeur Frans Vreeke van TivoliVredenburg en voorzitter Abel Veenstra van de stichting NBK de overeenkomst getekend voor de kampioenschappen dit jaar. Ook is de
intentieovereenkomst getekend voor nog eens vier jaar tot 2018. In dat jaar zullen ook de Europese Brassbandkampioenschappen in TivoliVredenburg gehouden worden. De ondertekening vond plaats in the place to be: de concertarena waar de bands de strijd met elkaar aan zullen gaan.
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BRASS NIEUWS
Kampioensdivisie
Naam
Altena Brass
Amsterdam Brass
Brassband De Bazuin Oenkerk
Brassband de Waldsang
Brassband Rijnmond
Brassband Schoonhoven A
Provinciale Brassband Groningen
Soli Brass Leeuwarden
Van de Kreeke Brass Band Limburg

Vestigingsplaats
Andel
Amsterdam
Oentsjerk
Buitenpost
Rotterdam
Schoonhoven
Groningen
Leeuwarden
Geleen

Dirigent
Anno Appelo
Pierre Volders
Klaas van der Woude
Rieks van der Velde
Erik van de Kolk
Erik Janssen
Richard Visser
Anne van den Berg
Renato Meli

Vestigingsplaats
Stichtse Vecht (Breukelen)
Wijk en Aalburg
Zalk
Bakkeveen
De Goorn
Heerenveen

Dirigent
Kees Kramer
Anno Appelo
Rieks van der Velde
Erik Janssen
Erik Kluin
Anne van den Berg

Vestigingsplaats
Amersfoort
Zwolle
Ureterp
Schoonhoven
Wolvega
Oenkerk
Ferwert
Groningen

Dirigent
Vincent Verhage
Wilbert Zwier
Jaap Musschenga
Robbert Vos
Syde van der Ploeg
Sietse Hamersma
Herman Sibma
Rieks van der Velde

Vestigingsplaats
Castricum
Surhuisterveen
Grou
Britsum
Gerkesklooster/Stroobos
Leeuwarden
Beetgumermolen
Ureterp
Greidhoeke
Appingedam
Groningen
Meeuwen
Blije

Dirigent
Anno Appelo
Aline Werkman-Schipper
Piet Visser
Piet van der Heide
Piet van der Heide
Ria Fennema
Paulus de Jong
Hendrik de Boer
Dirk Vincken
Richard Visser
Jan Werkman
Ben Ruysink
Chris van der Veen

Vestigingsplaats
Damwoude
Oosternijkerk
Menaam
Wânswert
Ternaard
Velsen-Noord
Eemsmond
Rinsumageast

Dirigent
Gerben Huizinga
Gijs Heusinkveld
Ido Gerard Kempenaar
Gouke Gerben Wielenga
Gatse Hylkema
Patricia Geertse
Jan Werkman
Reimer Jan Rondaan

Eerste divisie

NBK-voorzitter Abel Veenstra.

Naam
Brassband Breukelen
Brassband Oefening en Uitspanning
Chr. Brassband Excelsior Zalk
De Spijkerpakkenband
Kunst naar Kracht
Pro Rege

Tweede divisie
De verwachting dat de verhuizing van Groningen naar Utrecht gevolgen zou hebben voor het
aantal deelnemers blijkt uit te komen. Echter in
positieve zin! Maar liefst 44 bands zullen naar
Utrecht reizen terwijl het gemiddelde aantal
deelnemers de laatste jaren zo’n 36 bedroeg. Een
duidelijke oorzaak is hiervoor nog niet aan te
wijzen maar de akoestiek en de centrale ligging
hebben zeker invloed. Tevens hebben alle (22)
Friese deelnemers een eenmalige subsidie
ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds
als tegemoetkoming voor de reiskosten. Voor de
organisatie is het in ieder geval een zeer positieve
ontwikkeling en men ziet uit naar een prachtig weekend: “We hebben de locatie grondig
bekeken en gaan met het volste vertrouwen op
weg naar de 34e kampioenschappen”, vertelt
voorzitter Abel Veenstra.
Ook de juryleden voor het NBK 2014 zijn
bekend. Voor de eerste en kampioensdivisie zijn
dat Durk Lautenbach (NL), Brett Baker (UK) en
Manu Mellaerts (B). De vierde, derde en tweede
divisie worden beoordeeld door Rob Goorhuis
(NL), Jan de Haan (NL) en Luc Vertommen (B).
De kaartverkoop voor de NBK 2014 is inmiddels van start gegaan. Voor meer informatie kunt
u mailen naar: kaarten@enbk.nl.
Overigens staat de 35e editie van de NBK staat
gepland voor 13 en 14 november 2015. Abel
Veenstra over deze datum: “We vinden het vervelend dat we eenmalig naar een andere datum dan
eind oktober moeten uitwijken. Helaas was de
programmering van TivoliVredenburg voor het
laatste weekend in oktober 2015 al vastgelegd.”

Naam
Brassband Amersfoort
Brassband David
Brassband De Lofklank
Brassband Schoonhoven B
Chr. Brassband Euphonia
De Bazuin B
Excelsior
Martini Brassband Groningen

Derde divisie
Naam
Backum Brass
Blaast de Bazuin
Brassband Apollo
Brassband de Nije Bazun
Brassband Gloria Dei
Brassband Hosannah
Brassband Looft den Heer
Chr. Muziekvereniging De Bazuin
Chr.Brassband Greidebrass
Constantijn Huygens
Gereformeerde Brassband Groningen
Kunst en Vriendschap
Soli Deo Gloria

Vierde divisie
Naam
Brassband Ere Zij God
Brassband UDI
Chr. Brassband Halleluja
Chr. Muziekvereniging Concordia
Euphonia Ternaard
Felison Brass
Geref. Brassband Immanuël
Soli Deo Gloria
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Kor Niehof: ‘Doen
wat je zegt en
zeggen wat je doet’
Nederland is vertegenwoordigd in de top van de European Brassband Association (EBBA). Kor Niehof uit Grijpskerk bekleedt sinds dit voorjaar de functie van
General Secretary. “Ik heb me wel het een en ander op de hals gehaald.”
TEKST: ANDRIES DE HAAN • FOTO: IAN CLOWES WWW.GOLDYSOLUTIONS.CO.UK

Kor Niehof is een ogenschijnlijke rustige (bijna) veertiger. Zestien jaar lang speelde hij in
de Provinciale Brassband Groningen waarvan
hij vele jaren voorzitter was. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee met de band die hem
nog steeds na aan zijn hart ligt. Hij was toe aan
iets nieuws en inmiddels speelt hij nu al een
tijdje met veel plezier de bas bij Brassband De
Wâldsang. Zijn credo is - vooruitkijken – en
dat doet hij dan ook. Een aantal jaren geleden
werd hij door de European Brassband Association (EBBA) benaderd om mee te werken
aan de organisatie van de Europese Brassband Kampioenschappen in Rotterdam. Dat
voldeed van beide kanten erg goed en zo werd
Kor vanaf dat moment toegevoegd als Assistent Contest Controller van de EBBA. De
functie klonk nog niet spectaculair, maar hij
kreeg er veel plezier in. De verstandhouding
met de voorzitter en het dagelijks bestuur was
dermate professioneel en aangenaam, dat hij
dit voorjaar werd gevraagd de vacante positie
van General Secretary van de EBBA te bezetten. Daar hoefde de in Grijpskerk woonachtige Niehof niet lang over na te denken. Het
past in zijn ambitie om naast het spelen ook
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op bestuurlijk niveau iets toe te voegen aan de
organisatie van het wereldje waarin hij zich zo
thuis voelt.

Pittig of niet?
Ja, je kunt wel stellen dat dit een enorme uitdaging is. Ik weet ook nog niet exact wat er op mijn
weg zal komen, maar ik laat het maar over me
heen komen. De functie van secretaris kwam vrij
nadat de Deense secretaris om gezondheidsreden een stap terug moest doen. In Perth, waar de
kampioenschappen plaatsvonden, speelde dit
voor het eerst. En toen voorzitter Ulf Rosenberg
mij belde met de vraag of het iets voor mij was
vond ik het deels eervol en aan de andere kant
ook zeker uitdagend om op een andere manier
mijn land binnen de EBBA te vertegenwoordigen. Met het aanvaarden van de functie heb ik
me wel het een en ander op de hals gehaald, want
als secretaris ben je bij de EBBA de spin in het
web. Ik heb me de laatste tijd behoorlijk ingelezen in draaiboeken, protocollen en contracten.
Ik ben erg benieuwd als we straks echt ‘los gaan’.
Communicatie is het toverwoord, bij de EBBA.
‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’ is ook
hier het credo.

We spraken elkaar bij de EBK in Oslo en
toen was je nog Assistent Contest Controller waarbij je al aangaf dat je ergens moet
beginnen. Dat het hard kan gaan blijkt nu
wel weer.
Ja, het is snel gegaan, ik had daar eerlijk gezegd
ook niet op gerekend. Mijn idee was rustig te
bouwen en langzaam mijn weg te vinden in de
organisatie, maar het heeft anders uitgepakt.
De functie van Assistent Contest Controller was
trouwens beslist geen straf, het was zelfs echt leuk.
Behalve zorg dragen voor de integriteit van de
kampioenschappen was ik samen met de controller
(Michael Zoppas), de enige die de punten van de
verplichte werken van vrijdag al wist, dat wisten
zelfs de bestuursleden niet. Met andere woorden;
een top secret tussen twee personen. Onbewust
luister je dan zaterdag bij de vrije werken al heel
anders. Die paar keer dat ik dat heb gedaan vond
ik zeer bijzonder. Dat het nu weer totaal anders zal
worden ben ik me volkomen bewust.
Hoeveel tijd zal deze ‘hobby’ in beslag
nemen, denk je?
De organisatie werkt behoorlijk professioneel
en ik hoef dan ook niet het wiel opnieuw uit te
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vinden. Ik schat in dat we vier maal per jaar bij
elkaar zullen komen, fysiek dan. De rest van de
communicatie gaat via mail en skype maar toch
ook regelmatig per telefoon. In september ga
ik echt van start als we als ‘board’ voor het eerst
bijeen zullen komen.
De tijd die erin zit is moeilijk in te schatten. Ik
schat in dat het zo’n 10 à 15 uur per week zal
gaan vergen. Dat lijkt best veel en ik moet het
ook in zien te passen maar ik heb er erg veel zin
in. Wat mij aangenaam heeft verrast is de medewerking van mijn werkgever Shell.

Dat mag je nader verklaren.
Mijn achtergrond is werktuigbouwkunde en ik
werk nu 13 jaar bij Shell. Mijn huidige functie is
projectmanager en ik ben verantwoordelijk voor
onderhoudszaken van een dochtermaatschappij
van Shell, de NAM.
Aan de putten waar gas uit wordt gewonnen
werk ik samen met een heel team aan oplossingen voor problemen en uitdagingen om die
‘bronnen’ optimaal te laten functioneren. Het
zijn projecten van een aantal weken of maanden,
die ik van begin tot eind begeleid. Dat dat om
grote bedragen gaat hoef ik niet uit te leggen. De
Shell is een groot bedrijf en zeer professioneel
georganiseerd.
En toch zitten hier ook wel raakvlakken met de

muziek. Net als in een bestuur maar ook in een
muziekvereniging is de Shell een organisatie waar
je op elkaar moet vertrouwen. Gebeurt dat niet
dan krijg je geheid problemen. Om die reden
vindt Shell het ook belangrijk dat je je verbreedt
op sociaal en organisatorisch vlak. Toen ik
aankaartte dat ik deze aanbieding van de EBBA
had gekregen waren ze dan ook erg enthousiast.
Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid
begreep men dat het een organisatie is waar je veel
kunt leren. En dat is ook een grote drijfveer voor
mij – veel leren. Ik zal ook fouten maken want dat
hoort erbij. Alleen dan kom je verder.

Ik heb begrepen dat de EBK van 2015
meteen een sprong in het diepe is.
De Europese Brassband Kampioenschappen in
2015 zijn inderdaad uitdaging optima forma. De
EBK vinden dan plaats in het Duitse Freiburg
maar met dit verschil dat er geen plaatselijke
organisatie bij betrokken is. De EBBA draagt de
organisatie en de verantwoordelijkheid geheel
zelf en dat zal weer totaal andere uitdagingen aan
de oppervlakte brengen. EBBA kan wel tegen
een stootje maar toch is dit van een andere orde.
We hopen met deze kampioenschappen, die redelijk centraal in Europa worden gehouden, een
groot publiek te trekken zodat het evenement
dezelfde boost krijgt als andere edities. Want per

slot zijn wij van het bestuur afhankelijk van de
bands en die bands willen we stimuleren en het
naar de zin maken. Zij maken het evenement en
wij faciliteren zo goed als mogelijk.

Hoe waren de reacties op je benoeming?
Ik was blij verrast dat die eigenlijk zonder
uitzondering positief waren. Natuurlijk hoor je
de negatieve kanten niet zo vaak, maar het was
hartverwarmend te vernemen dat men het mij
gunt. Daarmee is de kous niet af want er moet
uiteraard veel gebeuren maar het steuntje in de
rug voelt goed. Ik hoop ook voor de Nederlandse Brassband scene mijn steentje bij te dragen,
graag zelfs.
Wat als Brassband De Wâldsang begin
november de titel pakt in Utrecht. Speelt
de nieuwe secretaris van de EBBA dan ook
mee op het ‘eigen evenement’?
Het was een van de overwegingen met betrekking tot de uiteindelijke beslissing om de functie
aan te nemen. Ik speel dan niet mee en dat weet
de band ook. In mijn hart ben ik uiteraard muzikant en zou ik dolgraag mee willen doen maar
dat is niet mogelijk. Zolang ik secretaris ben zal
ik niet deelnemen. Ik moet mijn integriteit en
die van EBBA in acht houden. Uiteraard leef ik
wel mee met de Nederlandse deelnemer.
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Alle prijzen in
kampioensdivisie
in Amboise mee naar
Rotterdam
Zeg “Amboise” en bij menig brassbandmuzikant komt er een glimlach op het gezicht. De brassbandkalender kent veel wedstrijden en concoursen, maar de Open
Franse Brassband Kampioenschappen nemen een bijzondere plaats in bij iedereen die er een keer is geweest. Komt dit door het weer, wat bijna altijd fantastisch
is op de wedstrijddag, of is het de prachtige stad met zijn imposante kasteel, de
‘Franse slag’ van de organisatie of het massaal aanwezige publiek?
TEKST: ONZE REDACTIE

De formule van de wedstrijd is ongetwijfeld ook
een van de succesfactoren van Amboise. Alle
deelnemers nemen deel aan de concourswedstrijd in het Stadstheater en verzorgen daarnaast
ook een buitenconcert op een van de karakteristieke pleinen van de stad. Als extra uitdaging is
er dan ook nog de marswedstrijd, een onderdeel
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wat favoriet is bij het publiek!
Dit jaar vierde men in het pinksterweekend
van 7 en 8 juni de 20ste editie van de Open
Franse Brassband Kampioenschappen. In die
20 jaar hebben ‘monsieur’ Jacques Gaudet, de
onvermoeibare president van het festival en
zijn medeorganisatoren met deze wedstrijd

een belangrijke impuls gegeven aan de Franse
brassbandbeweging. Vandaag de dag kent
Frankrijk een behoorlijk aantal brassbands
en wordt het niveau daarvan jaarlijks beter.
De prestaties van orkesten als Nord Pas de
Calais en recenter Paris Brass Band worden
inmiddels ook op Europees niveau serieus
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genomen. Van de elf orkesten die de reis naar
Amboise ondernamen kwamen er dan ook
bier uit Frankrijk.

Nederlandse deelname
Nederland was dit jaar met 2 orkesten vertegenwoordigd. In de tweede divisie was Brassband Amersfoort van de partij. Deze band
stond tot voor kort bekend als Veluwe Brass,
maar wijzigde mei jongstleden haar naam. Het
orkest moest als testpiece het relatief onbekende The Aeronauts van Goff Richards het
hoofd bieden. Een stuk wat voor de tweede
divisie een flinke klus betekende, met de nodige techniek- en samenspeluitdagingen voor de
hele band. Brassband Amersfoort liet onder
leiding van dirigent Vincent Verhage horen
deze uitdaging met beide handen te hebben
aangepakt en zette een prima uitvoering neer.
Daarnaast bestond het concert programma
van de Amersfoorters uit Paul Lovatt-Coopers intrada Home of Legends en trakteerde
euphonium solist Martin Wernsen het publiek
op een prachtige uitvoering van Peace van
John Golland. Helaas was het theater maar
matig bezet, een lot wat jammer genoeg (en
onterecht) de lagere divisies veel te vaak ten
deel valt.
In de kampioensdivisie ging Brassband Rijnmond namens Nederland de strijd aan met de
gerenommeerde Noorse Krohnengen Band
en de Fransen van Exo Brass en Brassband Val
de Loire. In deze divisie stond Philip Wilby’s
Paganini Variations als verplicht werk op het
programma. Bijzonder was dat de componist
een van de vier juryleden was die de muzikale
prestaties van de bands beoordeelden. Zoiets
maakt het uitvoeren van zo’n werk extra speciaal!
De concurrentie voor Rijnmond zou in dit
veld met name uit de hoek van de Noren van
Krohnengen moeten komen. Maar al snel bleek
dat deze band de hooggespannen verwachtingen
niet helemaal waar kon maken. Krohnengen
bracht een degelijke, maar matte en soms zelfs
wat saaie uitvoering van het verplichte werk ten
gehore. Voeg daarbij het flink aantal solistische
ongelukjes en het was duidelijk dat er winstkansen voor Rijnmond lagen.
De band opende met Summon the Dragon van
Peter Graham, dat met volle overtuiging werd
gespeeld. Daarna begeleidde de band Rodin
Rosendahl (euphonium) in het werk Sparta, geschreven voor de euphoniumvirtuoos
David Childs. Een zeer lastige solo van Peter
Meechan waarbij niet alleen van de solist het
uiterste wordt gevraagd, maar ook van de band.

Dan volgt het verplichte werk voor de kampioensdivisie: meesterwerk Paganini Variations
van Philip Wilby. Het werd een memorabele
uitvoering met de meester zelf in de jury. Met
een prachtige uitvoering kreeg de band de zaal
plat en een lang applaus was hun beloning. Een
bijzondere vermelding daarbij voor es-cornetspeler Leon Klink die geweldig spel liet horen in
het testpiece. Dit tot groot enthousiasme van het
publiek wat tijdens Paganini regelmatig elkaar
een goedkeurend knikje gaf na weer een spectaculair es-cornetrifje.

Marcheren voor beginners
De marswedstrijd was ook dit jaar weer een
echte publiekstrekker. Beurtelings marcheerden de orkesten onder luide bijval van het in
groten getale aanwezige publiek naar Place
Michel Debré, het plein onderaan de entree
van het kasteel van Amboise. Een geweldige
belevenis voor de muzikanten, hoewel het
marcheren niet iedereen even gemakkelijk
afgaat. Gelukkig is de afstand die al marcherend moet worden afgelegd niet al te groot. Al
na een minuut of twee is het eindpunt bereikt
en kan de band zich opstellen voor de jurybox
om daar een staande mars te spelen voor de
éénkoppige, geblindeerde jury.
Bij de Engelse bands was duidelijk te zien dat

men een stevige marstraditie heeft: strak in
het gelid, gedisciplineerd en met rechte rug!
De Fransen van Exo Brass pakten het daarentegen heel anders aan. Marcherend op een
swingend arrangement van In the Stone van
Earth, Wind & Fire wisten zij het publiek voor
zich te winnen.
Maar ook de Nederlandse bands lieten zich
niet onbetuigd. Marcheren behoort voor hen
niet direct tot de kernactiviteiten. Om toch
maar goed voor de dag te komen, hadden
beide bands de dag voor de wedstrijd nog
een opfriscursus ‘marcheren voor beginners’
georganiseerd. En met resultaat: de muzikanten van Rijnmond en Brassband Amersfoort
marcheerden op de wedstrijddag alsof het hun
wekelijkse routine betrof ! Rijnmond koos
bij de marswedstrijd bij de opkomst voor
Invercargill. Deze mars speelde de band in februari tijdens een concertserie met The New
Zealand Dance Company in het programma
Rotunda. De mars die ter beoordeling werd
gespeeld was de bekende The Cossack van
William Rimmer.

Feeling Good!
In de middag verzorgden de orkesten op hetzelfde plein een gevarieerd openluchtconcert. Het
was goed hoorbaar dat de bands de concours95
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wedstrijd in het theater achter de rug hadden.
Men kon vrijuit spelen en er werd met het
nodige (over)enthousiasme muziek gemaakt!
Brassband Amersfoort besloot de dag met
een verrassend optreden waarbij vooral de
verschillende solisten van de band in de
spotlight stonden. Het plein en de terrasjes
waren inmiddels volgelopen en de Amersfoorters konden hun concert geven voor een
‘uitverkocht huis’. Als speciale gast voor het
buitenconcert had de band zangeres Diane
Ranselaar meegenomen, die het publiek met
haar geweldige stem trakteerde op een aantal
prachtige songs. Haar Feeling Good! beschreef
de sfeer op het plein als geen ander nummer
had kunnen doen!

Galaconcert
Het galaconcert is de traditionele afsluiter van
de drukke Amboise wedstrijddag. Het concert
vond plaats in de lokale sporthal die voor de
gelegenheid was omgebouwd tot een grote
concertzaal. Na een hele dag in touw te zijn
geweest met de diverse wedstrijdonderdelen
was het voor veel muzikanten een genot om
nu eens ontspannen te kunnen luisteren.
Echter niet voor Brassband Rijnmond,
aangezien deze band door de organisatie was
uitgenodigd het galaconcert te verzorgen.
Niet zonder reden overigens: De band won
in de afgelopen twintig jaar maar liefst drie
keer de wedstrijd en was dus een voor de hand
liggende keuze in dit jubileumjaar. Net na
21.00 uur opende Brassband Rijnmond het
concert met Fanfare and Flourishes van James

Curnow. Hierna volgde Rameau Revisted en
de hymne tune Colne. Anne Oelers schitterde
vervolgens, in haar rol als nieuwe principal
van de band, in het lastige Concertpiece for
Cornet van Curnow. Als slot van het eerste
deel van het concert vertolkte de band Isaiah
40 van Robert Redhead. Daarna was het
wachten op de uitslag van de verschillende
wedstrijdonderdelen van deze dag.
Direct na de pauze werd de uitslag bekend
gemaakt. De eerste prijs die Brassband Rijnmond in ontvangst mocht nemen was voor de
marswedstrijd. Jurylid Chris Jeans waardeerde
de uitvoering van The Cossack met 97 op de verkrijgbare 100 punten en de quote: “A very musical sylish grasp to the music, Superb!! Bravo &
Thank You”. De Noren uit Kronhengen werden
tweede en de Engelse band Lockwood derde.
Het solistenoptreden van Rodin Rosendahl
tijdens de concertwedstrijd werd vervolgens
beloond met de solistenprijs en afrondend werd
Rijnmond de grote winnaar in de kampioensdivisie. Met maar liefst 118 punten (op 120) werd
de band Open French Champion.

Master Wilby
In een persoonlijk gesprek met dirigent Erik van
de Kolk gaf Philip Wilby aan dat Rijnmond een
werkelijk fenomenale uitvoering van Paganini
Variations ten gehore had gebracht. De uitvoering ontlokte de meester tot de uitspraak: “The
best live-performance ever!” Een groot compliment voor Erik en zijn band.
Onder een staande ovatie betrad de band na be-

kendmaking van de punten het podium voor het
tweede deel van het galaconcert met diverse solistische optredens. Rodin Rosendahl en Johan
Smeulders speelden het Duet uit de Parelvissers,
Dik van Doorn soleerde in het swingende Suavito. Hoogtepunt van de solistische optredens
was voor het publiek het optreden van Vincent
Verhage. Zijn uitvoering van Klezmorim van de
Engelse hoornist Sandy Smith resulteerde in een
uitzinnig publiek en later wilden zelfs mensen
op de foto met Vincent. Een echte Hollandse
held in Frankrijk. Armee du Salut was een van de
toegiften van de band. Dit betreft een Salvation
Army March met als hoofdthema het Franse
volkslied, de Marseillaise. Aan open doekjes na
deze gevoelige ode aan Frankrijk geen gebrek.
De band sloot het concert zingend af met Sleep.
Brassband Amersfoort moest genoegen nemen
met de derde plaats in de tweede divisie, op
enkele punten achter het Engelse Lockwood
Brass en direct achter de Fransen van A Tout
Vent, die eerder dit jaar de Vlaams Open op hun
naam wisten te brengen. De band had natuurlijk
op meer gehoopt, maar was tevreden met de
uitvoering van het wedstrijdprogramma in het
theater, en het succesvolle buitenconcert.

Houdbare formule
Het was de twintigste editie van de Open Franse
Brassband Kampioenschappen. Amboise 2014
was wederom een geslaagd brassband feest.
Met het historische decor, de internationale
deelname en het gevarieerde wedstrijdprogramma heeft men in Amboise een goede formule in
handen, die nog zeker de komende twintig jaar
mee kan!

Uitslagen:
Kampioensdivisie: 1. Rijnmond (Erik van
de Kolk) 118 pt; 2. Krohnengen (Bjorn Brestein)
116,25 pt; 3. Val de Loire (Jerome Genza) 113,25
pt; 4. Exo (Dylan Corlay) 112,5 pt.
Eerste divisie: 1. Lympstone SW Communications (Charles Fleming) 111,5 pt.
Tweede divisie: 1. Lockwood (John Roberts)
114,5 pt; 2. A Tout Vent (William Houssoy) 112,25
pt; 3. Brassband Amersfoort (Vincent Verhage)
111,5 pt.
Derde divisie:
1. City of Chester (Malcolm Peach) 109,75 pt; 2.
Tours Conservatoire Youth (David Hubert) 107,5 pt.
Vierde divisie:
1. Blackley (Daniel Price) 111 py.
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Topscore voor Constantijn Huijgens

National Finals in London
September en oktober vormen traditiegetrouw de maanden
waarin de National Finals in Londen plaatsvinden; op 20 en 21
september strijden de divisies 4 tot en met 1 in The Centaur
in Cheltenham om de felbegeerde titel. Op 11 oktober is de
Championship Section aan de beurt in de Royal Albert Hall. De
‘Finals’ kennen een toenemend bezoekersaantal, na jaren van
teruglopende bezoekersaantallen ziet de organisatie weer een
gestage toename van bezoekers. De winnaar van de ‘Finals’ zal
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de Europese Brassband
Kampioenschappen in Freiburg (2015).
In de jury zien we in de hoogste divisie de naam van Michael

Amsterdam Brass in actie tijdens het Surventobrassfestival. Foto Edo Werkman

Bach, met Luzern onlangs nog Europees kampioen geworden
én erg bekend met het werk van Meechan. Naast Bach zullen

Amsterdam Brass, brassband Constantijn Huijgens uit Appingedam en brassband Excelsior uit

Derek Broadbent en Stephen Roberts in de box plaatsnemen. De

Ferwert hebben in hun groep de zesde editie van het Surventobrassfestival in Surhuisterveen

juryleden in de overige divisies: eerste divisie: Michael Fowles en

op hun naam geschreven. De hoogste score was voor Constantijn Huijgens uit Appingedam.

Philip Harper; tweede divisie: Ian Porthouse en David Thornton;

De band scoorde met het optreden in de C-groep 198 punten. Amsterdam Brass won in de

derde divisie: Mike Kilroy en John Winterflood; vierde divisie: Tom

A-groep. Dirigent Pierre Volders leidde de band met een programma in Latijns-Amerikaanse

Davoren en Mark Wilkinson.

sferen naar 197 punten. Met diezelfde score zegevierde Excelsior Ferwert in de B-groep. Naar

De keuze voor de testwerken ziet er, voorafgaande aan de

het voorbeeld van het in Engeland bekende concept Brass in Concert worden de deelnemers

competitie, goed uit: Championship Section: The Legend of King

aan het Surventobrassfestival beoordeeld op muzikaliteit, programma opbouw en presentatie.

Arthur for Brass Band - Peter Meechan; First Section: The King’s

De muziek wordt ondersteund met beelden, licht en geluidsfragmenten. De zevende editie

Lie - Stan Nieuwenhuis; Second Section: Traversada - OliveWae-

van het Surventobrassfestival wordt gehouden op zaterdag 20 juni 2015. Informatie: www.

spi; Third Section: Symphony for Brass - Victor Vladmirovitch

surventobrass.nl.

Ewald arr. Michael E. Hopkinson; Fourth Section: Narnia Suite

De volledige uitslag:

- Geoffrey Burgon.

C-groep: 1. Constantijn Huijgens Appingedam, 198 pt; 2. Gereformeerde Brassband Gronin-

Deelnemers Championship Section: Black Dyke; Brighouse and

gen, 195 pt; 3. Wilhelmina Kollum, 186 pt. Solistenprijs: Esther de Haan (Wilhelmina Kollum).

Rastrick; Burry Port Town; Carlton Main Frickley Colliery; Co-op

B-groep: 1. Excelsior Ferwert, 197 pt; 2. Oenkerk B, 196 pt. Solistenprijs: Atze Holwerda (Excel-

Funeralcare; Cory (kampioen 2013); Desford; EYMS; Fairey; Flo-

sior Ferwert).

wers; Foden’s; Friary Guildford; Grimethorpe Colliery; Reg Vardy;

A-groep: 1. Amsterdam Brass, 197 pt; 2. PBG Groningen, 196 pt; 3. Soli Brass Leeuwarden,

Tongwynlais Temperance; Tredegar; Virtuosi GUS; Wantage Silver

186 pt; 4. Oenkerk A, 179 pt. Solistenprijs: Frank de Boer (Soli Brass Leeuwarden).

‘A’; Whitburn; Woodfalls.

Belgische Brassband
Kampioenschappen
Op 29 en 30 november worden de Belgische Brassband Kampioenschappen gehouden. Het evenement zal voor de eerste maal plaatsvinden in Heist op den Berg,
in CC Zwaneberg. Het belooft een mooie strijd te worden in alle secties. Mede
door de keuze voor de testwerken: kampioensafdeling: Electra -Martin Ellerby; eerste afdeling: In memoriam R.K. - Elgar Howarth; tweede afdeling: Evolution – Five
states of change - Philip Sparke; derde afdeling: Parnassus - Jan Van der Roost.
Na de verdiende zege van Brassband Willebroek in 2013, gevolgd door een sterk
optreden tijdens de EBK in Perth, zullen de andere bands uit de hoogste divisie er
alles aan doen om Willebroek van de zege te houden. We zijn uiteraard benieuwd
naar de verrichtingen van Benny Wiame bij Festival Brassband, maar ook van
Luc Vertommen en Ivan Meylemans bij respectievelijk Brassband Buizingen en
Brassband Willebroek is titelverdediger tijdens de Belgische
Brassband Kampioenschappen.
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Brass in Concert
De 38e editie van Brass in Concert kent ditmaal

British Open 2014 met Nederlandse

één Nederlandse deelnemer. Brass Band Schoon-

ode aan overleden muzikant

hoven maakt in november de oversteek naar

Op zaterdag 6 september vinden voor de 162e maal de Britse Open

Newcastle waar het populaire evenement weer

Brassband Kampioenschappen plaats, ook ditmaal in Birmingham

plaatsvindt (16 november, The Sage).

(Symphony Hall). Ook het overbekende schild voor de winnaar

De loting heeft al plaatsgevonden: 1. Carlton Main

is weer helemaal up-to-date: er zijn nieuwe bronzen plaatjes

Frickley Colliery; 2. Cory; 3. Virtuosi GUS; 4. Foden’s;

bijgeplaatst zodat er weer heel wat winnaars kunnen worden

5. Brass Band Schoonhoven (Nederland); 6. Leyland;

toegevoegd.

7. Brass Band of Central Florida (VS); 8. Grimethorpe

Karyn en Martin Mortimer maakten in maart bekend dat voor de

Colliery; 9. Woodfalls; 10.Tredegar Town; 11. Fairey;

editie van 2014 het werk Vita Aeterna Variations (Variations and

12. Flowers.

Fugue on an Original Theme) van Alexander Comitas (Ed de Boer)

De optredens worden gejureerd door Alan Morri-

dient als testwerk. Het werk heeft ondertussen een groot aantal

son en David Thornton (kwaliteit van de uitvoe-

wijzigingen ondergaan en is in de maand juli geheel aangepast

ring), Jo Wheeler en Steve Sykes (entertainment

naar de deelnemende bands gestuurd. De compositieopdracht voor

en presentatie) en Mike Kilroy (solisten).

het werk ontving Comitas van Koninklijke fanfare Sint Caecilia uit

Brass in Concert vindt dit jaar plaats kort na

Puth. Naar aanleiding van het tragische overlijden van een van haar

de Nederlandse kampioenschappen die van

leden, Jeffrey Lindelauf (verdronken als gevolg van een epileptische

begin december naar zaterdag 1 november zijn

aanval), vatten zijn ouders samen met de fanfare het plan op om een

verplaatst. Toch heeft Brass Band Schoonhoven

compositie ter nagedachtenis aan hun zoon te laten maken. In het

bewust gekozen voor dit avontuur. “Het is een

werk zou de euphonium een belangrijke rol moeten vervullen: Jeffrey

Koninklijke fanfare Sint Caecilia

droom en een geweldige eer om tegen al die

zelf studeerde euphonium aan het Conservatorium van Maastricht.

uit Puth speelde de ode aan

topbands te mogen uitkomen en misschien wel

De European Brass Band Association koos het werk als testpiece voor

Jeffrey Lindelauf vorig jaar

een eenmalige kans. Bovendien is een enter-

de Europese Brassband Kampioenschappen (Rotterdam, Doelen) in

tijdens het WMC.

tainmentwedstrijd als Brass in Concert nieuw

2012 en het brassband arrangement bleek er een van ongekende

voor ons. We zijn dan ook geweldig blij met de

schoonheid.

uitnodiging en willen die met beide handen

Vraag is of het Tredegar Town Band gaat lukken haar titel te prolongeren; de concurrentie is bijzonder sterk. Op

aangrijpen om onszelf verder te ontwikkelen.”

6 september zullen de volgende bands de muzikale strijd aangaan in Symphony Hall te Birmingham: Cory; Tre-

Naast de Nederlandse band zal nóg een buiten-

degar; Foden’s; Brighouse and Rastrick; Black Dyke; Leyland; Grimethorpe Colliery; Co-operative Funeralcare;

lands orkest deelnemen: Brass Band of Central

Fairey; Carlton Main Frickley Colliery; Virtuosi GUS; Flowers; Kirkintilloch; Desford Colliery; Milnrow; Hammonds

Florida.

Saltaire; Hepworth.

FOTO: ERIC WATERSCHOOT / BCM
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‘Als wij ons niet snel
aanpassen, raken we
verder achterop’
Hoe wordt je redacteur van het brassband magazine waaraan ondermeer Eric
Ball, Geoffrey Brand, Herbert Whiteley en John Henry Iles verbonden waren? Het
ongecompliceerde antwoord van de huidige redacteur luidt: “Een leven wat
toegewijd is aan bijna ieder aspect van brassbanding, een positieve instelling en
een mooi groot stuk geluk!” Een ontmoeting met redacteur Kenneth Crookston
van de British Bandsman.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BRITISH BANDSMAN/KENNETH CROOKSTON

Geboren in 1963 en opgegroeid in een volksbuurt in centraal Schotland, begon Kenny
Crookston met het spelen op cornet toen hij vijf
of zes jaar jong was; hiermee volgde hij zijn oudere broers die hun kwaliteiten als uitstekende
brass-muzikanten al hadden aangetoond.
In 1972 sloot hij zich aan bij de nabijgelegen
West Calder and District Band, maar volgde zijn
broers naar de lokale kampioensdivisieband
Broxburn Band op tienjarige leeftijd. Dit nadat
hem door West Calder verteld was dat hij niet
langer welkom was omdat hij ‘hoogstwaarschijnlijk toch binnenkort zou vertrekken, net zoals
zijn broers hadden gedaan.’
Kenny keek niet achterom en ontwikkelde zich
sterk binnen de cornetsectie van Broxburn en
speelde op vijftienjarige leeftijd als principal van
de band; korte tijd speelde hij in deze band ook
de sopraan- cornet. In deze periode speelde hij
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in de National Youth Band of Scotland en werd
hij East of Scotland Solo Champion in verschillende leeftijdsgroepen.
In 1982, net voordat hij op weg ging naar een
repetitie, ontving Kenny een telefoontje van
een voormalig lid van Broxburn die een aantal
jaren eerder lid was geworden van Whitburn
Band (met toenmalig dirigent Major Peter
Parkes) . De band bouwde een sterke reputatie
op en was dominerend in Schotland. Een paar
uur na dit telefoontje was Kenny toegevoegd
aan de solocornet-sectie van Whitburn en
mocht in datzelfde jaar zijn opwachting
maken in de Royal Albert Hall (zowel tijdens
nationale als Europese kampioenschappen).
Over die tijd vertelt Kenny: “Whitburn was
de enige plaats om te zijn begin jaren ‘80. De
band maakte, onder leiding van ‘the Major’
een stormachtige ontwikkeling door en het
was in muzikaal opzicht een compleet ander

niveau dan wat ik tot dan toe had meegemaakt. Dat betekende hard werken en, voor
de eerste keer in mijn leven, besloot ik serieus
te gaan studeren… We wonnen de Scottish
Championships elf maanden nadat ik bij de
band kwam spelen en toen een van de oudere
leden van de band me vertelde dat ik ‘de meeste progressie had gemaakt binnen de band’
wist ik dat het best lekker ging. Kort daarop
ging ik repiano cornet spelen en speelde incidenteel de flugelhorn; de meeste tijd heb ik in
de band echter de tenorhorn gespeeld.”
Gedurende de 22 jaar dat Kenny muzikant
was bij Whitburn, won de band zes maal de
Scottish Championships, en was men tien
maal ‘runner-up’. Met de band nam hij zestien
maal deel aan de National Finals in the Royal
Albert Hall, waarbij men in 1989 in de top
3 eindigde (Odin, from the Land of Fire and

BRASS INTERVIEW

Whitburn in 1991 met Kenneth Crookston op de laatste rij, vijfde van links.

Ice– Arthur Butterworth). In deze periode was
Whitburn een opvallend orkest tijdens de Europese Brassband Kampioenschappen waarbij
men een tweede plaats en enkele malen een
derde plaats wist te behalen. Ook de deelname
aan de British Open brachten een vijfde plaats
(2001) en tweede plaats (in 2003). Wat waren
de hoogtepunten? Kenny: “In die periode was
het moeilijk alles in perspectief te zien, maar
terugkijkend moet ik zeggen dat het spelen
onder Major Peter Parkes gedurende 17 jaar
het beste was wat ik ooit heb meegemaakt.
Het was niet alleen zijn muzikaliteit, iets
wat vanzelfsprekend was wanneer men hem
zag dirigeren, maar zijn passie en enthousiasme kon niemand in een orkest onberoerd
laten. Zijn blik naar zijn band op het podium
voorafgaande aan een wedstrijd zorgde voor
extra energie waarvan je niet dacht die nog te
hebben, iets wat ik ervaar als échte inspiratie!
We hebben een aantal geweldige uitvoeringen
met hem gedaan die ongetwijfeld als ‘winnend’ kunnen worden betiteld, maar jammer
genoeg waren we op dat moment niet in de
Royal Albert Hall of Symphony Hall…”

Sprekend over zijn betrokkenheid in andere
aspecten van het bandleven, vervolgt Kenny: “Ik
ben nooit het type geweest stil te zitten en zaken

heb vervuld. Een incident tijdens een wedstrijd
in 2001, waarbij Whitburn werd gediskwalificeerd vanwege een vermeende inbreuk van de

‘Er zijn naties waar de
bloei van de brassbands
vele malen groter is’
die niet goed gingen zomaar te laten gebeuren,
en er zijn meer dan genoeg keren dat ik door
mijn grote mond in de problemen ben gekomen. Ik ben echter van mening dat als je ergens
over klaagt, je ook bereid moet zijn hier iets aan
moeten doen. Ik heb me destijds aangemeld bij
het Whitburn management toen ik twintig jaar
was. Ik ben, toen ik begin dertig was, band president geweest; een positie die ik zo’n tien jaar

registratievoorschriften, brachten mij bij de
Scottish Brass Band Association (SBBA) waar ik
verantwoording af moest leggen, en ik was vastbesloten om iets te doen aan wat in mijn ogen
groot onrecht was. Niet lang daarna vonden
grote veranderingen bij SBBA plaats, geleid door
de visionair Alan McLaren met het resultaat dat
vele positieve ontwikkelingen zich aftekenden
de laatste decennia.”
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Leger des Heils, inclusief managing director
Trevor Caffull. In dat jaar behaalde Whitburn
een tweede plaats tijdens de British Open en
werd de band gevraagd een cd op te nemen; in
deze periode leerden Trevor en ik elkaar goed
kennen. In de maand mei daaropvolgend volgde
de aankondiging dat de British Bandsman door
het Leger des Heils was overgenomen en op
het moment dat ik op vakantie was in Frankrijk
las ik op internet dat men op zoek was naar een
nieuwe redacteur. “Hoe moeilijk kan het zijn?”
was mijn eerste gedachte. Toen ik weer terug was
op kantoor van het bedrijf waar ik al twintig jaar
werkte, stuurde ik Trevor een mail om hem te
laten weten dat ik geïnteresseerd was. Ongeveer
een maand later kreeg ik een voorstel voor de
baan en daarna besefte ik precies hoe moeilijk
deze job kon zijn! Gelukkig kon ik een beroep
doen op Niki Bland, die als redacteur had
gewerkt en mij enorm heeft geholpen om alle
onderdelen van dit vak mij vertrouwd te maken.”

Redacteur Kenneth Crookston van de British

Dat was tien jaar geleden. En hoe heeft deze
keuze jouw leven beïnvloed? “Ik ben altijd het
type geweest die vrij direct was in het geven van
mijn mening, maar sinds 2004 heb ik volgens
mij een hele nieuwe wijze van denken ontwikkeld en overdenk de aspecten van een situatie
eerst voordat ik mijn mening uit. Voordat ik

dit was noodzakelijk om de veranderingen in
de wereldwijde brassband scene de juiste ruimte te bieden. Daarnaast ook om de culturele
ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk op
correcte wijze te verslaan. Traditie neemt een
enorm belangrijke plaats in bij het nadenken
over de toekomst van de brassbands in het
Verenigd Koninkrijk, en ik hecht veel waarde
aan het in stand houden van de goede tradities,
maar ik realiseer mij dat er naties zijn waar de
groei en bloei van de brassbands vele malen
groter is. Als wij ons niet snel aanpassen, zullen
we verder achterop raken en wellicht niet in
staat zijn om de rest in te halen. Brittannië
vond voetbal, rugby, golf, cricket, tennis en vele
andere sporten met een wereldwijde bekendheid uit; daarna keken we toe hoe de rest van
de wereld beter werd, terwijl wij terugkeken op
onze successen. Ik moet er niet aan denken dat
dit ook gebeurt met onze brassbands.”
Is er buiten de brassbands nog een leven voor
Kenny? “Vorig jaar werd ik vijftig en ik probeer
nog wat tijd over te houden voor wat andere
activiteiten zoals het drie of viermaal per week
bezoeken van de fitness. Ik heb twee dochters
(22 en 18 jaar), een kleinzoon van twee jaar én
een vrouw, Anne, die hoofd is van Performing
Arts, een fijne baritonspeelster is en ook een

Bandsman.

Op de vraag waar het journalistieke deel in beeld
komt legt Kenny uit: “Op jonge leeftijd las ik
al British Bandsman, en in 1995 schreef ik een
brief naar de toenmalige redacteur Peter Wilson
(voormalig dirigent van Broxburn Band waarmee een hechte vriendschap was ontstaan totdat
hij naar Londen verhuisde) over iets wat in het
magazine had gestaan. Typisch: aan het einde
van dat jaar schreef ik een artikel over de Scottish
Championships voor hem… Een paar jaar later
schreef ik een soortgelijke brief naar Bob Mulholland van Brass Band World magazine en het
vervolg was vergelijkbaar: ik werd hun Schotse
correspondent. In die tijd startte 4Barsrest haar
activiteiten en ontving ik al snel een telefoontje
van Iwan Fox om werkzaamheden voor hem
te gaan verrichten vanuit Schotland. Ik was in
mei 2003 in Bergen voor de Europese Brassband Kampioenschappen voor het verrichten
van voorbereidende werkzaamheden voor
SBBA omdat in 2004 de kampioenschappen
in Glasgow zouden plaatsvinden. Tijdens een
gezellig samenzijn met de mensen van 4Barsrest
ontmoetten we een aantal mensen van het net
gestarte World of Brass, een onderdeel van het
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‘Als journalist moet je
horizon veel breder zijn’
bij British Bandsman begon, bestond mijn
leven uit datgene te doen wat voor mijn band
het belangrijkste was; ik vertegenwoordigde
tenslotte mijn vereniging. Als journalist moet
je horizon veel breder zijn. Na een verbintenis
van bijna een kwart eeuw met Whitburn vinden
veel mensen het lastig om te geloven dat ik niet
vooringenomen zou zijn inzake Whitburn. Aan
de andere kant zijn de musici van Whitburn
juist de gedachte toegedaan dat ik hen harder
aanpak ten opzichte van andere bands…,
daarbij duurde het negen jaar en 450 edities
om op de cover van de British Bandsman te
verschijnen. Het magazine is sterk veranderd;

groeiend dirigent en jurylid.
Als ik niet in het vliegtuig zit onderweg naar een
bestemming ergens in Europa, of met mijn auto
onderweg ben naar evenementen (ik leg per
jaar circa 45000 kilometer af), zit ik graag op de
fiets. Zo heb ik in 2011 een fietstocht van Land’s
End in het zuidwesten van Engeland naar John
o’Groats in het oosten van Schotland gemaakt;
een tocht van circa 1400 kilometer. Dit was een
van mijn levensdoelen. Met een drukke baan
met circa 80 publicaties per jaar, een magazine
wat wekelijk wereldwijd wordt verspreid is het
niet makkelijk om tijd vrij te maken om een tour
door Amerika te maken in deze tijd.”

VERNIEUWDE PRIVILÈGE
KLARINETTEN
De vernieuwde Privilège klarinetten
kleuren bijzonder makkelijk met
andere instrumenten in symfonie-,
harmonie- en kamerorkesten, maar
ook in kleinere bezettingen en in de
studio.

Het uitgebalanceerde throat-tonegebied (E, F, F# en G) is zeer helder en
open, wat de Privilège over het gehele
bereik een uiterst consistent karakter
geeft. De intonatie van het instrument
sluit daar naadloos bij aan. Speciale
grepen om het instrument overal
zuiver te laten klinken zijn overbodig,
evenals extra correctiekleppen voor
het lage register (E, F).

Selmer Endorser Lute Hoekstra.
Solo klarinettist van de Koninklijke
Luchtmachtkapel.

INFO@SELMER.NL
WWW.SELMER.NL
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Een stapel koper…
In oktober komt de nieuwste muzikale sensatie naar Nederland: da Blechhauf’n.
Op 23 oktober spelen de groep in Theater De Tamboer te Hoogeveen. De 25ste is
De Maaspoort te Venlo de plaats van verhandeling. da Blechhauf’n bestaat sinds
2000 en is mateloos populair in thuisland Oostenrijk, maar ook in de buurlanden
Zwitserland en Duitsland.
TEKST: HENK VAN DER MEULEN FOTO: MET TOESTEMMING VAN EOS/DA BLECHHAUF‘N

De groep die voor ons in Nederland nog
onbekend is, speelt in een bezetting met zeven
professionele musici. Blechhauf´n speelt met
drie trompetten, drie trombones en een bastuba
(helicon). De leden streven muzikale perfectie na, hebben een verleden in Oostenrijkse
gasthuizen en schrijven vrijwel al hun arrangementen zelf. Zij promoten de blaasmuziek door
entertainment nadrukkelijk in hun act centraal
te stellen. Blechhauf ’n combineert humor en
muziek moeiteloos en lijkt daarmee in alles op
een ander beroemd Oostenrijks gezelschap dat
Nederland regelmatig bezoekt…
We komen in gesprek met Reinhold Bieber,
trombonist en zakelijk leider van de groep,
en stellen hem de vraag waar da Blechhauf ’n
vandaan komt en hoe het in Nederland terecht is
gekomen. Bieber vertelt: “Het begon natuurlijk
allemaal in het begin… toen we allemaal als
jonge jongetjes startten met spelen. We hebben
allemaal een achtergrond in de plaatselijke
muziekkapellen van Oostenrijk. Oostenrijk
heeft een erg grote blaaskapellentraditie en wij
kennen dus allemaal de Oostenrijkse blaasmuziekcultuur erg goed.”

Blechhauf´n
Bieber vervolgt: “Na muziekverenigingen, muziekscholen en allemaal verschillende conservatoriastudies vermaakten we onszelf door met een
paar vrienden ongedwongen en gezellig muziek te
spelen voor bezoekers van gasthuizen. We hadden
toen nog geen naam, geen standaardbezetting en
ook geen programma, dat was in 1998 ongeveer.
Het was allemaal erg ongedwongen en we waren
eigenlijk gewoon lekker aan het ´toeteren´! Onze
eerste echte show speelden we pas in 2000. Onze
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naam komt trouwens wel uit die vroege tijd”, aldus
Bieber. “We gooiden onze instrumenten altijd na
een optreden op het biljart om wat te kunnen eten
en drinken. Zo’n stapel koperinstrumenten ziet
eruit als een Blechhaufn.”
“Langzaam maar zeker ontwikkelden we een
bezetting maar ook een stijl en programma“, vervolgt Bieber. We hebben een standaard bezetting
ontwikkeld van drie trompetten, drie trombones en een helicon of sousafoon. We wisselen
in de programma’s ook vaak van instrument.
We maken in de shows gebruik van een divers
instrumentarium. Zo spelen we op verschillende
soorten trompetten, maar ook bugel of bastrompetten zijn in onze shows aanwezig. Ook zijn er
af en toe tenorhoorns te bewonderen. Dat geeft
ons muzikaal gezien natuurlijk ontzettend veel
mogelijkheden.”

Traditionele Oostenrijkse blaasmuziek
Reinhold Bieber noemt de shows van da
Blechhauf’n “een enscenering voor oren en ogen
met veel blaasmuziek en een ademteug ironie
erin!” Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat
kunnen we in een show van da Blechhauf’n verwachten? Bieber: “Tja, dat is moeilijk te duiden.
Misschien de combinatie van muziek, dans, magie
en comedy. Dat bevalt ons erg goed, we houden er
van om mensen te entertainen in alle opzichten.”
Blechhauf ’n blijft desondanks vasthouden aan
de traditionele Oostenrijkse blaasmuziek. “We
vermengen in onze programma’s erg veel genres;
we spelen jazz, wereldmuziek, populair, maar
altijd echte blaasmuziek. Onze arrangementen
worden tot op de dag van vandaag beïnvloed
door de Oostenrijkse volksmuziek zoals marsen,
polka’s maar ook de Böhmishe Mährische mu-

ziekstromingen”. Alle arrangementen kwamen
in de eerste jaren exclusief van de hand van
bastubaist Albert Wieder maar tegenwoordig
arrangeren ook zijn broer Christian Wieder
(trompet) en de benjamin van de groep Bernhard Holl (trombone).
Sinds 2000 heeft da Blechhauf ’n veel succes
in Oostenrijk. De cijfers onderschrijven dat:
het gezelschap geeft ruim tachtig optredens
per jaar en het heeft al zes cd’s geproduceerd.
Blechhauf ’n speelt bovendien op massale evenementen als het Schagerl Festival, het Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk. Ze hebben
meerdere verschijningen op de Oostenrijkse
televisie en zijn bekend in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Ze staan klaar om Europa
te veroveren en kijken ernaar uit om komende
oktober in Nederland te spelen. Bieber vertelt:
“We zijn erg blij dat we een mooie uitnodiging
uit Nederland hebben ontvangen. We zijn voor
die concerten in Nederland benaderd door Ton
Ipskamp, van het bedrijf Emotions on Stage. Van
onze muzikale collega’s van Mnozil Brass wisten
we dat hij een prima partij was om onze concerten te gaan organiseren. Dus om te weten hoe da
Blechhauf ’n in Nederland is terecht gekomen
moet je zeker ook hem spreken!”

Een sterk muzikaal karakter
We reizen af naar Rotterdam voor een afspraak
met Ton Ipskamp van het jonge evenementenbureau Emotions on Stage. Emotions on
Stage behoeft eigenlijk geen introductie, want
het heeft al flink wat bekendheid in de Nederlandse HaFaBra-wereld. Met name met Mnozil
Brass heeft Emotions on Stage een top act op
het program. Ipskamp van Emotions on Stage

BRASS INTERVIEW
vertelt: “Wij staan er om bekend dat
onze acts allemaal een sterk muzikaal
karakter hebben. Ik selecteer alle acts
daar trouwens persoonlijk op. Ik kreeg
van een goede bekende een tip over een
gezelschap uit Oostenrijk met een bijzondere act en dat bleek da Blechhauf´n
te zijn.”
In 2013 werd het eerste contact tussen
Blechhauf´n en Emotions on Stage gelegd. “Ik wilde ze eerst eens zelf horen en
zien“, aldus Ipskamp. “Ik ga niet over een
nachtje ijs. In Medenback (Duitsland,
red.) had Blechhauf’n een optreden en
daar ben ik ze gaan bekijken. Ze speelden
een show die erg veel indruk maakte,
maar ik vroeg me wel af of dit in Nederland zou werken. Bechhauf’n werkt veel
met tekst en dialogen en dan gaat de
taalbarrière misschien werken. Komt een
show dan wel over in Nederland?”
Per maart 2014 speelt da Blechhauf ’n
een nieuwe show: Burning Lips. “Tja,
dan komt er een stukje ondernemerschap om de hoek kijken”, aldus Ipskamp. “Zal ik ze naar Nederland halen
en kijken of er een markt is voor een
dergelijke act? Er wordt dan nagedacht
over de zalen waar gespeeld gaat worden
en hoe de risicoverdeling en dus geldverdeling eruitziet. We kwamen toen
uit bij Hoogeveen en De Maaspoort.
Twee prachtige zalen die, denk ik, prima
werken voor Blechhauf ’n. We hebben
trouwens in de Tamboer (Hoogeveen)
al eens een productie van Mnozil Brass
gehad. Zij vroegen zelf om een gelijksoortige act. Dat gaan we nu dus proberen met Blechhauf ’n. De Maaspoort
hebben we gekozen om ook het zuiden
van Nederland te kunnen bedienen.
Venlo ligt trouwens dichtbij de Nederlands-Duitse grens en dat is handig:
Blechhauf´n heeft daar al een flink stuk
bekendheid. Zo pakken we misschien
ook een stukje enthousiast publiek uit
Duitsland mee”, aldus een commercieel en artistiek bewuste Ipskamp. Hij
besluit: “De act moet goed zijn en een
sterk muzikaal karakter hebben anders
hoeft het voor mij niet. Ik denk dat
het dan ook niet gaat aanslaan bij het
publiek. Daar doe je het uiteindelijk
toch voor. Met da Blechhauf´n hebben
we denk ik weer een act die veel indruk
zal maken.”
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Conducting On Tour:
een Nederlands
project de grens over
Na vijf jaar in Leeuwarden gesitueerd te zijn, vond oprichter en artistiek leider
Allan Withington 2014 het ideale jaar om zijn Conductor Summer School mee op
tournee te nemen. En waar kan dan het beste neergestreken worden … natuurlijk,
in het brassbandland bij uitstek: Engeland. Een andere voor de hand liggende
keuze voor Withington – de overseas chefdirigent van Fodens zijnde – was bandmanager en principal cornettist Mark Wilkinson te benaderen met de vraag of
Fodens als gastband wilde fungeren. En aldus geschiedde.
TEKST: ANJA ABMA • FOTO’S: IAN CLOWES

Voor de studenten was het een enorme kans
om met een van ´s werelds beste brassbands
aan de slag te kunnen. Overigens werd Fodens
qua invulling van de tien piece en bandrepetities geassisteerd door de Roberts Bakery
band. De reacties vanuit Fodens na afloop
van de werkweek waren bijzonder enthousiast: Withington en zijn studenten waren een
volgende keer weer van harte welkom. Of wellicht zou de band naar Leeuwarden kunnen
komen …
De hele week ging op z’n Engels. Het thema,
het eten, de voertaal, etc. De seminars en tien
piece repetities vonden plaats in de plaatselijke pub. Niet typisch Engels waren de deelnemers. De studenten kwamen uit Zwitserland,
Ierland, Duitsland, Denemarken, Zweden,
zelfs uit Zambia en ook uit het gastland.
Nieuw in het team was Mette Højen. Zij had
Allan een tweetal jaren geleden aangesproken
na afloop van een concert met de Bergen
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Philharmoniske Orkester in de Grieg Hallen
en hem gevraagd of ze eens een project met
hem mocht doen.
Wie is Mette Højen? Mette behaalde haar Master
in Retorica aan de Universiteit van Kopenhagen
en is voormalig adviseur en speechschrijfster
voor de Deense bankiersorganisatie. Op dit
moment coacht zij zakenlieden en politici uit
Groot Brittannië, Nederland en Scandinavië.
In dat kader doet zij ons land tweemaandelijks aan. Gebruik makend van haar muzikale
carrière helpt zij managers bij hun zakelijke
strategiën en coacht hen in communicatie en
persoonlijke presentatie. Ook betrad ze in 2011
met de Provinciale Brassband Groningen, toen
onder leiding van Russell Gray, al eens het NBK
podium.

bracht. Ik werk aan hun persoonlijke houding,
hun spraak en spreekstijl en help waar nodig
inhoudelijk.”

Op de vraag hoe zij een politicus en een dirigent
vergelijkt, zegt Mette: “Heel summierlijk gezegd
is de overeenkomst tussen een dirigent en een
zakenleider of politicus dat zij allen voor eenzelfde uitdaging staan. Ze staan voor een publiek
op wie zij vertrouwen en geloofwaardigheid
moeten overbrengen om vervolgens diezelfde
groep mensen zover te krijgen dat zij hen volgen
en geloven wat er aan informatie wordt overge-

Brassfotograaf Ian Clowes was present om
de verrichtingen op de beeld vast te leggen,
getuige de bij dit artikel geplaatste foto’s. Ook
4barsrest deed verslag.

Mette past hiermee volledig in Allan’s vernieuwende straatje. Haar media en PR-kennis
waren een uitdagende bijdrage voor de cursus.
Immers, dirigeren gaat niet alleen maar over
muziek maken.
Mette zegt zelf over haar inbreng: “Het was
een fantastische ervaring om deelgenoot te
zijn van alle reizen binnen het project: de
muzikale en technische ontwikkeling van de
dirigenten, de stijgende leercurve en natuurlijk hun verbeteringen op het gebied van
leiderschap en communicatie.”

Allan Withington: “Het was een hele goede
week met een mooi slotconcert. De samenwerking met Mette was zeer speciaal. Neergestreken nabij mijn ouderlijk huis, kon mijn vader

ook aanwezig zijn en mij aan het werk zien. Dat
maakte het voor mij persoonlijk ook heel bijzonder. Weer heb ik moeten concluderen dat er
altijd veel te weinig tijd is. Er is zoveel te doen,
zoveel te vertellen en zoveel te delen. En omdat
ik ook graag vernieuwend wil blijven, wil ik
ook elk jaar een nieuw element aan de School
toevoegen. Dat houdt me zelf ook scherp en
biedt de studenten die voor een tweede (of zelfs
derde) keer terugkomen een argument om dat
te blijven doen. Het project is geen herhaling
van zetten. De bijdrage van Mette was een
gouden greep. Er zijn zoveel ´rand´zaken die
onderschat worden in het willen zijn of worden
van een goede dirigent. Hoewel het me hier in
Sandbach prima bevallen is, keer ik volgend
jaar (27 juni-3 juli 2015,red.) graag weer terug
naar Leeuwarden. Wat is dat toch met Leeuwarden en die Nederlanders, ik kan er de vinger
niet op leggen, maar de stad en de samenwerking met hen heeft voor mij iets speciaals en
magisch. Wat ik verder zo geweldig vond om te
ervaren, is de persoonlijke groei van de studenten, die de School al eerder hebben bezocht.
Dat geeft me een heel voldaan gevoel, een
gevoel alsof het er ook daadwerkelijk toedoet.
“I think we do make a difference!”.
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Een NIEUW blad voor
de pianoliefhebber met:
• interviews met nationale
en internationale sterren,
• nieuws, concoursen
en masterclasses
• achtergrondartikelen,
bladmuziek, ‘probeer’
partituren
• een uitgebreid service
katern voor alle
vaktechnische informatie.
Kortom: onmisbaar voor
iedereen die van piano houdt
Pianist verschijnt 4 keer per jaar.
Een jaarabonnement bedraagt € 19,-

Abonnementenservice:
telefoon: 085 7600 237 (tijdens kantooruren) • e-mail: abonnement@bcm.nl
www.bcm.nl/pianist
Uitgeverij BCM is ook uitgever van onder andere:
Luister, Jazzism, Muziek.nl, Klankwijzer, Buitenleven, Toeractief,
KOE, SINT, etc.

PROVINCIE DRENTHE
Sla-je-Slag presenteert
Conflct of interest

Conflict of interest. Steven trekt de wijde wereld in,

koper- en houtblazers en zangers een theaterconcert

komt de vrouw van zijn dromen tegen en wil alles

geïnspireerd op muziek van onder meer Lionel Richie,

De slagwerkgroepen van Sla-je-Slag Dieverbrug

wat een mens zich maar wensen kan. Maar gaat dat

Chick Corea en DJ Armin van Buuren. Informatie: www.

presenteren zaterdag 13 september in muziekcen-

conflicten opleveren? Ongestemd en melodisch slag-

sla-je-slag.nl/theaterconcert.

trum Westerveld voor de laatste keer de theatershow

werk verzorgen samen met een toetsenist, gitaristen,

S E P T E M B E R
Za 06

EMMER-COMPASCUUM, MARKTPLEIN

13.30 UUR

Streetparade Emmer-Compascuum met Van Limburg Stirum Band Wezep, Avanti Groningen, Drumband

			 Rhenen, Takostu Stiens, Jong Van Limburg Stirumband Wezep en DES Emmer-Compascuum.
Zo 07

KLAZINAVEEN, LANDGOED SCHOLTENSZATHE10.00 UUR Opluistering openluchtdienst door christelijk fanfareorkest Prins Hendrik Emmer-Compascuum.

Za 13

DIEVERBURG, MUZIEKCENTRUM WESTERVELD19.30 UUR Slagwerkconcert Conflicten van interesses door de slagwerkgroepen Sla-je-slag.

Za 20

RODEN, CENTRUM

Parade met Noordenveld Roden.

O K T O B E R
Vr 03

EMMER-COMPASCUUM, RK KERK

Zo 12

ORVELTE

19.30 UUR

Najaarsconcert door christelijk fanfareorkest Prins Hendrik Emmer-Compascuum.
Sw!ng-!nn met compositie van Joan Reinders. Informatie: www.swinginn.info.

PROVINCIE FLEVOLAND
Workshop voor blaasensembles
Het Centrum voor Amateurkunst Flevoland (kortweg

De studiedag is bedoeld voor blazers die individueel

worden op niveau in ensembles ingedeeld. Aan het

CAF) houdt zaterdag 20 september in Corrosiastad in

een instrument bespelen en graag eens in een ensem-

einde van de dag volgt een presentatieconcert. Infor-

Almere in samenwerking met het Apollo Ensemble de

ble willen spelen of orkestmuzikanten die wel eens in

matie: www.apollo-ensemble.nl.

eendaagse workshop Spelen in een blaasensemble.

een kleiner verband willen musiceren. De deelnemers

S E P T E M B E R
Za 20

ALMERE, CORROSIASTAD

Workshop ensemblespel door Centrum voor Amateurkunst Flevoland en het Apollo Ensemble. Informatie:

			www.apollo-ensemble.nl.

PROVINCIE FRIESLAND
Orkest H 2002, Brassband Fryslân 50+, Koraalorkest
Hymne Sneek, Christelijk Gemengd Koor Nije Moed
Oosthem en Frysk Senioren Orkest.

Reünie bij Concordia Balk
Streekharmonie Concordia Balk bestaat 120 jaar. Ter
gelegenheid hiervan is op zaterdag 25 oktober een
reünie. Aan de hand van een fototentoonstelling is voor

12e Noordelijk Senioren
Festival in Surhuisterveen
Woensdag 15 oktober (9.30 uur) vindt in de Flambou te Surhuisterveen het 12e Noordelijk Senioren

leden en oud-leden volop gelegenheid om bij te praten. ’s Avonds is er een concert met optredens van het

Friese twirlsters geslaagd

huidige A-orkest en een reünie-orkest met oud-leden.

Dertien Friese twirlsters zijn geslaagd voor hun twirl-

Informatie: www.concordiabalk.nl.

cursus Level 1, 2 en 3. Ze namen deel aan de pilot
van de nieuwe opleidingen van de National Baton

Festival plaats. Twaalf koren en orkesten verzorgen

Collectante in zonnetje gezet

een concert dat beoordeeld wordt door Durk Lau-

Sjoukje Zeilstra-De Vries is door Commissaris van

level 1 en 2 zijn: Geertje van der Meer en Joke van

tenbach. De deelnemers zijn: Provinciaal Senioren

de Koning John Jorritsma gehuldigd omdat ze al 40

der Meer (Vios Kootstertille); Esmee Nauta en Rian-

Orkest Groningen, Mannenkoor Ons Genoegen

jaar voor het Prins Bernhard Cultuurfonds collecteert.

ne van Wieren (Vivre Groningen); Eilina Sonnema,

Heeg, Seniorenkoor Parnas Leeuwarden, Gerrit

In haar dorp Gaastmeer ging ze ieder jaar langs de

Marije Kooistra en Nancy Dootjes (FTF Feanwalden);

Heeringa Orkest Fryslân, Seniorenkoor Jubilate

deur voor muziekvereniging Concordia. Ze ontving

Ilse Albers, Emmaly Bakker, Rianne Visser, Melissa

Joure, Seniorenorkest Echo der Golven Emmeloord,

onder meer een speciaal ontworpen beeld en een

Niesing en Fiona Dorenbos (Release Dokkum).

Christelijk Fries Seniorenkoor, Symfonisch Harmonie

museumjaarkaart.

Geslaagd voor level 3: Fiona Dorenbos, Emmaly

Twirling Association (NBTA). De geslaagden voor
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Bakker en Marije Kok (Release Dokkum). Het succes is

workshops en trainingen de twirlsport in Friesland wil

een mooie opsteker voor de Friese MTC doelgroep, on-

promoten. In samenwerking met Keunstwurk is deze

derdeel van de KNMO/OMF, die met de organisatie van

zomer het talentenprogramma De Fulkaan gestart.

S E P T E M B E R
Za 20

HEERENVEEN, GEMEENTEPLEIN

14.00 UUR

Taptoe met Jubal Zwolle, ATM Amsterdam en Sternse Slotlanders Franeker.

O K T O B E R
Za 11

FRANEKER, DE TRIJE

Marching & Music Contest/showconcours.

PROVINCIE GELDERLAND
Die Innsbrucker Böhmische
naar Ooy-Zevenaar

te bekijken en gezellig bij te praten. Opgave: www.eska.nl.

musical- en popwereld. Speciale gasten zijn de zangeres Margriet Eshuijs (foto), singer/songwriter Maarten

De Oostenrijkse blaaskapel Die Innsbrucker Böhmi-

Peters en het popkoor No Dubio. Het opleidingsorkest

sche verzorgt zaterdag 6 september (19.30 uur)

verzorgt het voorprogramma. Informatie: www.harmo-

een optreden in Schuttersgebouw EMM in Ooy-Ze-

nie-pjb.nl. Foto: Patricia Steur

venaar. De Oostenrijkse blaaskapel brengt nummers
van de nieuwe cd Bestzeit ten gehore. Het voorpro-

Mega Kids Orkest 2014

gramma wordt verzorgd door De Isseltaler Musikan-

Na vier succesvolle edities stelt Servicepunt Ama-

ten. Informatie: www.isseltalermusikanten.nl.

teurkunst Rivierengebied ook dit jaar weer een Mega
Kids Orkest samen. Kinderen van 9 tot 14 jaar die een

CMV David huldigt jubilarissen

blaas- of slagwerkinstrument bespelen komen één

De christelijke muziekvereniging David Oosterwolde

dag bij elkaar om onder leiding van Ivo Kouwenhoven

heeft Hessel Spronk gehuldigd vanwege zijn vijftig-

samen een zo groot mogelijk blaasorkest te vormen.

jarig jubileum. Jennie de With werd in de bloemen
gezet voor haar veertigjarig muzikantenjubileum.

Reünie bij 55-jarige ESKA

Jubileumconcert met
Margriet Eshuijs

Het doel van de dag is kinderen te laten ervaren hoe
fijn het is in een groot orkest te spelen en dat veel
leeftijdsgenoten aan blaasmuziek doen. De play-in

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen viert za-

vindt plaats op zaterdag 27 september op Heerlijkheid

Drumfanfare ESKA Bemmel houdt zaterdag 13 september

terdag 11 oktober (19.30 uur) in CSG De Heemgaard

Mariënwaerdt in Beesd. Inschrijven: www.servicepunta-

(20.00 uur) een reünie in het Eskadome. Aanleiding is het

in Apeldoorn het 105-jarig bestaan met het jubileum-

mateurkunst.info.

55-jarig bestaan. Oud-leden, huidige leden en donateurs

concert Van musical tot Pop. Onder leiding van dirigent

worden uitgenodigd om herinneringen op te halen, foto’s

Bart van den Brink klinkt een breed repertoire uit de

S E P T E M B E R
Za 06

OOY-ZEVENAAR, SCHUTTERSGEBOUW EMM

Za 13

GROESBEEK, CENTRUM

20.00 UUR

Taptoe met Van Limburg Stirum Band Wezep.

Za 13

BEMMEL, ESKADOME

20.00 UUR

Reünie Drumfanfare ESKA Bemmel. Opgave: www.eska.nl.

Zo 14

BEMMEL, GAZON DE KINKELENBURG

15.00 UUR

Taptoe met ESKA Bemmel, Da Capo Lisse, O&V Nuenen, ViJoS Bussum en Excelsior Renkum.

Do 18

ERMELO, DE DIALOOG

18.00 UUR

Open repetitie door leerlingenorkest, jeugdorkest en harmonieorkest Excelsior Ermelo.

Vr 19

EDE, MARKTPLEIN

Za 20

ULFT, KENNEDYPLEIN

Concert Innsbrucker Böhmische. Voorprogramma: Isseltaler Musikanten.

Taptoe met Irene Ede.
19.30 UUR

Taptoe met Harmonie Ulft, Sint Hubertus Ulft, Sint Joris Ulft, De Eendracht Ulft, Brassy Sound Band Ulft en

			 Kunst Na Arbeid Ulft.
Za 20

OOSTERBEEK, RAADHUISPLEIN

20.00 UUR

Taptoe met Corio Heerlen, Van Limburg Stirum Band Wezep, Juliana Amersfoort en Beatrix’ Pipe Band

			Hilversum.
Za 27

BEESD, HEERLIJKHEID MARIËNWAERDT

Za 27

RENKUM, DE RIJNKOM

Vierde editie Mega Kids Orkest. Informatie: www.servicepuntamateurkunst.info.
19.30 UUR

Taptoe met Kamper Trompetter Korps, OBK Rhenen, Airborne Malletband Oosterbeek, Excelsior Renkum en

			 Juliana Amersfoort.
O K T O B E R
Do 09

DOETINCHEM, AMPHION

20.00 UUR

Concert Marinierskapel der Koninklijke Marine ten bate van Make-A-Wish.

Za 11

ZUTPHEN, DE HANZEHOF

20.15 UUR

Concertserie HRFSTWND met Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Za 11

APELDOORN, DE HEEMGAARD

19.30 UUR

Concert Van music tot pop door harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen m.m.v. zangeres Margriet

			 Eshuijs, singer/songwriter Maarten Peters en popkoor No Dubio.
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PROVINCIE
PROVINCIE GRONINGEN
Muzikanten bij MGD
gehuldigd voor jubileum

diverse jubilarissen gehuldigd. Nico Bakker vierde

Roo (Crescendo Stadskanaal) werden gehuldigd voor

zijn vijftigjarig jubileum bij Orpheus Eenrum. Koos de

hun veertigjarig jubileum als muzikant.

De Muziekbond voorGroningen en Drenthe heeft

Munck (Noordenveld Roden), Bert de Roo en Henk de

S E P T E M B E R
Za 13

GRONINGEN, MARTINIKERK

12.30 UUR

Concert door Harmonie ‘67 in het kader van de Open Monumentendag.

Za 27

DELFZIJL, VENNENPLEIN

20.00 UUR

Taptoe met Door Vriendschap Sterk Katwijk.

PROVINCIE LIMBURG
Jubilarissen bij Limburgse
bond in de bloemen gezet

een gezamenlijk concert in de ECI Cultuurfabriek
in Roermond. De orkesten staan onder leiding van

Limburgs aandeel in
Luikse processie

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft

respectievelijk de dirigenten Patrick Spelthaen en Alex

Met het spelen van processiemarsen zoals Saint Hu-

diverse Limburgse muzikanten in de bloemen gezet

Schillings. Op het programma staan onder andere

bert, Saint Louis, Sancta Maria, Pluie de Fleurs, Oremos,

vanwege hun jubileum. Een overzicht:

Praise Jerusalem! van Alfred Reed en Escenas de los

El Buen Pastor en Virgo Maria heeft de Koninklijke

Zestig jaar: John Smits en Nico Hubens (Concordia

Aztecas van James Barnes.

harmonie Sint Cecilia uit Mheer deze zomer de sacra-

Obbicht); Louis Lijssen en Hen van Soest (Sint Cecilia

mentsprocessie in de Belgische stad Luik opgeluisterd.

Helden); Pierre Vissen (Harmonie van Heer Maastricht);

Concertdag in concourssfeer

W. Creusen (Inter Nos Epen).

Fanfare Sint Cecilia Ubachsberg houdt zondag 5

schutters uit Belgisch en Nederlands Limburg het feit

Vijftig jaar: G.J.H. Linden (de Berggalm Klimmen);

oktober (17.00 uur) in fanfarezaal De Auw Sjoeël een

dat de uit Luik afkomstige paus Urbanus IV 750 jaar

Herman van Eeten (Concordia Obbicht); L.P. van den

concertdag in concourssfeer. De optredens worden be-

geleden het Sacramentsfeest voor de hele wereldkerk

Boorn (Sint Petrus en Paulus Maastricht); J. Vander-

oordeeld door Alex Schillings. Deelnemers zijn fanfare

instelde als liturgisch feest. Het was voor het eerst

heijden (Inter Nos Epen).

Concordia Ittervoort, muziekvereniging De Peelklank Ys-

sinds ruim vijftig jaar dat er weer een processie door

Veertig jaar: M.M.A. Keydener (De Berggalm Klimmen);

selsteyn, fanfare Juliana Munstergeleen en Koninklijke

Luik trok.

Piet Drabbels en Selm Nelissen (Ons Genoegen Oirlo);

fanfare Sint Joseph Heerlerheide. Een aantal orkesten

Jan Demandt en Ron Demandt (Concordia Obbicht); J.

neemt dit najaar deel aan de bondswedstrijden. Infor-

Staat en H. Hollans (Inter Nos Epen).

matie: fanfare.ubachsberg@ziggo.nl.

Districtsfestival bij
LBT-district Heerlen

Slagwerkers bereiden
concoursoptreden voor

In het gemeenschapshuis van Wijnandsrade vindt

Met een concert in de Theaterzaal van Schouwburg

laten maken met de West-Europese cultuur geeft het

zondag 28 september (10.00 uur) het jaarlijkse dis-

Venray op zondag 12 oktober (11.30 uur) bereiden

orkest op uitnodiging van het Chinese ministerie van

trictsfestival van de Limburgse Bond van Tamboerkorp-

slagwerkgroep Jong Nederland Horst, de slagwerk-

Cultuur in en rond Shanghai vijf concerten. De Chinese

sen (LBT) in het district Heerlen plaats. Twaalf korpsen

groep van harmonie Sint Catharina Leunen-Veu-

overheid biedt de harmonie de verblijfkosten en het

die dit jaar op concours gaan, laten hun muzikale

len-Heide en het percussie-ensemble van muziek-

lokale busvervoer aan. De tickets voor het vliegtuig en

vorderingen beoordelen door jurylid Rob Janssen. De

vereniging De Peelklank Ysselsteyn zich voor op hun

het vrijetijdsprogramma komen voor rekening van de

concertoptredens worden om 14.00 uur onderbroken

deelname aan de concertwedstrijd in Etten-Leur in

muzikanten.

voor een optocht door het dorp.

december. Op het programma staan onder meer Ins-

Behalve de muzikanten uit Mheer omlijstten ruim 300

Sint Joseph 1880 Weert
eind dit jaar naar China
De kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert
maakt van 26 december tot en met 4 januari een
concertreis naar China. Om de Chinezen kennis te

omnia II van Vincent Cox, Stool Pigeon van Julie Davila
en Sant Feliu - La Fiësta Mayor van Gian Prince.

Muzikale herdenking van
zeventig jaar bevrijding
Harmonie Sint Caecilia Simpelveld houdt zaterdag 13
september (20.00 uur) in Partycentrum Oud Zumpelveld een bevrijdingsconcert. Met muziek van Shostakovitsj tot Glenn Miller wordt het publiek zeventig jaar
naar de crisisjaren ’30 tot aan de bevrijding in 1944.

Eindpresentatie van
Klinkend Perspectief

Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Simpelveld

Klinkend Perspectief is een project van de mu-

Zondagmiddag 12 oktober (14.30 uur) geven fanfare

en Zuid-Limburg wordt ondersteund met beeldmate-

ziekschool Kerkrade en een aantal scholen van

Onze Lieve Vrouw Kapel in ‘t Zand Roermond en de

riaal uit het archief van de heemkundevereniging De

de onderwijsstichting Movare om binnen de regio

kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert (foto)

Bogard. Informatie: www.harmoniesimpelveld.nl.

Kerkrade, Brunssum, Simpelveld en Landgraaf muziek

Gezamenlijk concert in
ECI Cultuurfabriek
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na de bevrijding van de Duitse bezetter meegenomen

weer op het lesrooster in het basisonderwijs te zetten.

nals uit de Marinierskapel der Koninklijke Marine, het

In Bocholtz hadden leerlingen van groep 5 van basis-

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks en

school Op jen Bies net voor de zomervakantie onder

het Johann Strauss Orkest van André Rieu. Ook bege-

Concert Harmony Jazz Fusion

grote belangstelling hun eindpresentatie. Er werd

leidt het jeugdorkest kinderen van de groepen 4/5 van

De Koninklijke harmonie Sint Cecilia Mheer en het

gezongen, gedanst en op zelfgemaakte instrumenten

de elf basisscholen tijdens een play-in. De scholieren

jazzorkest André Klenes Quartet uit Luik (België)

gespeeld. Een aantal leerlingen trad voor het voetlicht

hebben in de voorafgaande weken op school onder

ontmoeten elkaar zondag 12 oktober (15.00 en 16.00

op een ‘echt’ instrument. De drumband van de Konink-

leiding van docenten van de muziekschool Myouthic

uur) in de Sterzaal in Maastricht tijdens het project

lijke fanfare Sint Cecilia en de jeugdharmonie van de

in het project Allemaal Blaasmuziek geoefend op

Harmony Jazz Fusion. Stichting Jazz Maastricht wil

Koninklijke Philharmonie tekenden voor de muzikale

allerlei slagwerkinstrumenten. Het optreden met het

met dit initiatief grenzen tussen soorten muziek, tussen

omlijsting.

mega-orkest in het Van Schijndel-feestpaviljoen vormt

amateurs en beroepsartiesten en tussen gebiedsdelen

de afsluiting van het project. Meer informatie: www.

van de Euregio overschrijden. Het project omvat twee

eensgezindheid.com.

gezamenlijke uitvoeringen van de vijfdelige Harmo-

Feestweekend bij
Eensgezindheid in Brachtbeek

jubilarissen worden in het zonnetje gezet.

ny Jazz Suite van de Luikse componist en musicus

donderdag 18 september (20.30 uur) de viering

Muzikale hulde voor
bruidsparen

van het 130-jarig bestaan in met een receptie in

Harmonie Lindenheuvel trakteert zondag 12 oktober

veertig minuten vergt een hoog technisch niveau en is

het Baekerhoes. Zaterdag 20 september vormen de

in ’t Volkshoes in Geleen de jubilerende bruidsparen

toegankelijk voor een breed publiek. Het concert vindt

muzikanten van alle negen jeugdorkesten uit de ge-

uit de wijk op een concert. Voor deze muzikale aubade

plaats in het kader van het gratis toegankelijke Jeker

meente Maasgouw het Mega-Maasgouworkest in een

zijn alle gouden en diamanten echtparen wonend in of

Jazz Festival. Informatie: www.jazzmaastricht.com.

cross-over met uit Brachterbeek afkomstige professio-

afkomstig uit Lindenheuvel uitgenodigd. Ook de eigen

Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek zet

André Klenes in een orkestratie van Lode Mertens.
Het dynamisch en swingend muziekwerk van circa

S E P T E M B E R
Vr 05 - Zo 07

BEMELEN

Zo 07

BEMELEN, SINT ANTONIUSBANK 27,

15.00 UUR

Mars- en Showwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid West.

Za 13

SIMPELVELD, OUD ZUMPELVELD

20.00 UUR

Bevrijdingsconcert Harmonie St. Caecilia Simpelveld. Informatie: www.harmoniesim

Zo 14

GELEEN, DIVERSE LOCATIES

Do 18

MAASBRACHT, BAEKERHOES

Za 20

MAASBRACHT, FEESTPAVILJOEN

100-jarig jubileum Harmonie st. Laurentius Bemelen.

Euregioparade met 35 korpsen uit Nederland, België en Duitsland. Organisatie LBT en Vlamo.
20.30 UUR

Receptie fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek in verband met 130-jarig bestaan.
Cross-overconcert m.m.v. jeugdorkesten uit de gemeente Maasgouw en professionele muzikanten. Tevens

			 eindpresentatie van het project Allemaal Blaasmuziek door de groepen 4/5 van de elf basisscholen.
Zo 28

WIJNANDSRADE, GEMEENSCHAPSHUIS

10.00 UUR

Districtsfestival van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen district Heerlen met twaalf deelnemers.

UBACHSBERG, DE AUW SJOEËL

17.00 UUR

Beoordelingsconcerten door Concordia Ittervoort, De Peelklank Ysselsteyn, Juliana Munstergeleen en

O K T O B E R
Zo 05

			 Sint Joseph Heerlerheide
Zo 12

VENRAY, SCHOUWBURG

11.30 UUR

Concert door de slagwerkgroepen Jong Nederland Horst, Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide en De

			 Peelklank Ysselsteyn.
Zo 12

GELEEN, ’T VOLKSHOES

Zo 12

MAASTRICHT, STERZAAL

Zo 12

ROERMOND, ECI CULTUURFABRIEK

Concert harmonie Lindenheuvel.
15.00/16.00 UUR
14.30 UUR

Concert Harmony Jazz Fusion met Sint Cecilia Mheer en het André Klenes Quartet uit Luik.
Gezamenlijk concert door fanfare Onze Lieve Vrouw Kapel in ‘t Zand Roermond en de kerkelijke harmonie

			 Sint Joseph 1880 Weert.
Zo 12

ROERMOND, DE ORANJERIE

12.00 UUR

Concertwedstrijd Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
Jeugdorkest Knegsel presenteert tweede cd
Vijftien jaar na de presentatie van de eerste cd

hoogtepunten is Het Land van Maas en Waal van

Laat maar waaien presenteert het jeugdorkest van

Boudewijn de Groot, gezongen door de 17-jarige

fanfare Heide Echo Knegsel zaterdag 20 september

trompettist Joep Peeters. De jeugdige muzikanten

(20.00 uur) in het gemeenschapshuis De Leen-

hebben ruim tien uur gewerkt aan de opname van

hoef zijn tweede cd Vlieg met me mee. Het album

de cd. Een deel van de opbrengst is bestemd voor

bestaat uit een mengeling van feestnummers en

War Child. Informatie: www.heideecho.nl.

concertwerken. Behalve de jeugdorkest-klassieker
Klezmer Karnival van Philip Sparke, zijn Gringos van
Rossi en de befaamde paso doble España Cani van
Pascual Marquina Narro te beluisteren. Een van de
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Jubilarissen bij
Brabantse bond

oorlog zoals The Dambusters March, muziek van de

De Maagd in Bergen op Zoom, op zondag (14.00 uur)

Andrew Sisters en de Glenn Miller Parade. Na de pauze

in Theater Tiliander in Oisterwijk. Het orkest speelt in

Diverse muzikanten vier(d)en hun jubileum bij de Bra-

klinkt eigentijdser repertoire met onder andere Vrede

een kleine bezetting diverse muziekvormen, waaronder

bantse Bond van Muziekverenigingen. Een overzicht:

van Ruth Jacott, Amigos para Siempre en Brand New

English Folk Song Suite van Ralph Vaughan Williams,

Zestig jaar: Gerard van Houtum en Piet van Houtum

World. Vocale medewerking verlenen Joost Manders,

Symphonic Suite van Clifton Williams en Symphony for

(beiden Sint Willibrordus Wintelre); Ad van Uyen (Sint

Annelie Brinkhoff, Bertine van de Boom en Annemarie

Band van Morton Gould. De mars wordt belicht tijdens

Cecilia Rosmalen).

de Kort, de All Stars B en theaterkoor Sincère. Informa-

uitvoeringen van Slavische Mars van Pjotr Tchaikovsky,

Vijftig jaar: Jan Klessens, Frans van de Ven en Piet

tie: www.phev.nl.

Xerxes van John Mackey en Versuche über einen Mar-

Lunenburg (allen Sint Willibrordus Wintelre); Nico

sch van Marcel Wengler. Informatie: www.orventus.nl.

Spierings (Sint Cecilia Rosmalen); Leo van den Broek

Zilveren Taptoe Nieuwkuijk

(Echo der Peel Venhorst).

Zaterdag 6 september (17.45 uur) houdt showband

Veertig jaar: Chris van de Ven (Sint Willibrordus

Nieuwkuijk op het sportpark aan de Kerkstraat de

Feestweekend vol muziek
in Veldhoven

Wintelre); Yvonne Uitdehaag-de Meijer, Janet de

25e Taptoe Nieuwkuijk. Elf showkorpsen uit Deventer,

Muziekkorpsen en -kapellen uit binnen- en buitenland

Meijer-Vissers, Hans van Avendonk, Jos van Avendonk

Lienden, Haarlem, Goes, Gerwen, Dongen, Nuenen,

treden van 12 tot en met 14 september in de feesttent

(allen De Eendracht Raamsdonkveer); William van

Klundert, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch en Nieuwkuijk

op de Plaatse in Veldhoven-Dorp op tijdens het Echt

Grinsven, Henk Lodewikus en Rob Vesters (allen Echo

presenteren hun show. Voorafgaande aan de taptoe

Veldhovenz Fisje. Het muziekweekend start vrijdag 12

der Peel Venhorst).

(16.30 uur) is er een streetparade door Nieuwkuijk.

september (20.00 uur) met een kapellenfestival met

Informatie: www.showbandnieuwkuijk.nl.

deelname van Verrekesbloas Veldhoven, Wi Bin D’r Uut

Nazomeren met de
Philips Harmonie

Kampen, Smarteez Eindhoven, Un Peu de Tout Drunen,

De Philips Harmonie trakteert het publiek zondag 12

Guus Meeuwis te gast bij
Cromvoirtse Fanfare

oktober (14.30 uur) in De Schalm in Veldhoven op

De Cromvoirtse Fanfare viert zondag 7 september

Veldhovens Muziekkorps, Philips Harmonie Eindho-

een nazomerse muziekavond. Uitgevoerd wordt een

(19.30 uur) het vijftigjarig bestaan met een speciale

ven, Dublin Concert Band (Ierland), HeimatKlange

maritiem programma met werken van Wagner, Bui-

editie van het IJzeren Man-concert. Vanaf het ponton

Bergkamen (Duitsland), Severoceská Orchestra Štetí

tenhuis en Cesarini. Vliegende schepen, zeearenden,

op de IJzeren Man in Vught begeleidt het jubilerende

(Tsjechië),fanfare Sint Willibrordus Wintelre, harmo-

Studio Sport en andere verrassende wendingen komen

orkest Guus Meeuwis bij zijn grootste hits, waaronder

nie Sint Cecilia Veldhoven en harmonie Sub Umbra

voorbij. Informatie: www.philipsharmonie.com.

het lied Brabant. De presentatie is in handen van

(Veldhoven) deel aan een muzikale parade. Onder het

Cromvoirts bekendste inwoner Albert Verlinde. In het

motto Jong geleerd …een Fisje treden een jeugd-

voorprogramma treden diverse artiestenuit Vught en

harmonie en jeugdslagwerkgroep op bestaande uit

Muziekvereniging Concordia uit Berkel-Enschot viert in

omgeving op. Het IJzeren Man-concert is in de regio

160 leerlingen van harmonie Sint Cecilia Veldhoven,

en rond ’t Muziekhuis op 4 en 5 oktober het tachtig-

inmiddels een begrip. In 2009 trok het eerste concert

fanfare Kempengroen Steensel, harmonie Sub Umbra

jarig bestaan. Zondag 5 oktober (11.00 uur) staat in

circa 5000 toeschouwers. Sindsdien is het IJzeren

Veldhoven, harmonie Phileutonia Eindhoven, harmonie

het teken van het Jubileum 80 Festival met optredens

Man-concert een jaarlijkse traditie. Informatie: http://

De Nieuwe Harmonie Lommel, harmonie Sint Michaël

Jubileum 80 Festival

De Diezeblazers Den Bosch en Mambo Beach Band
Sprundel. Zaterdag 13 september (14.00 uur) nemen

van het instaporkest, het middenorkest, De Parelmuzi-

van Thorn, harmonie Theodatus Luijksgestel en het

kanten Oisterwijk, Seniorenorkest Nieuwe Koninklijke

Veldhovens Muziekkorps. ’s Avonds (19.00 uur) klinkt

Harmonie, het koor Berkel-Enschot Zingt en alle muzi-

opnieuw muziek van de Duitse, Ierse en Tsjechische

kale groepen die in ’t Muziekhuis hun home hebben.

gasten aangevuld met optredens van de percussie-

Het jubilerende harmonieorkest Concordia tekent voor

ijzerenmanevenementen.nl.

groep van Veldhovens Muziekkorps, Moselle Valley
Brass Band (Luxemburg) en Die Original Maaskapelle

het slotconcert.

Bevrijdingsfeest in Son
In Son wordt zaterdag 13 september (20.00 uur) 70

Najaarsconcerten van
Orkest Orventus

jaar vrijheid en vrede herdacht met een muziekfeest

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober presenteert Orkest

op de Markt. Harmonie Pro Honore et Virtute speelt

Orventus zijn najaarsprogramma Suite Symphonies.

nummers die terug gaan naar de zware periode na de

Op zaterdag (20.00 uur) speelt het orkest in Theater

Wessem. Zondag 14 september (11.00 uur) is er een
brunch met muziek van Philips Brass, de Edelweisskapel en diverse kapellen die al eerder optraden.

S E P T E M B E R
Za 06

NIEUWKUIJK, SPORTPARK

Taptoe Nieuwkuijk met Beatrix Dongen, Showband Nieuwkuijk, Cornu Copiae Waalwijk, Oranje Garde

			 Klundert, O&V Nuenen, Amantius Den Bosch, Damiate Band Haarlem, Jong Leven Gerwen, Amicitia Lien			 den, Actief Deventer, Confetti Goes.
Zo 07

VUGHT, IJZEREN MAN

Vr 12 - Zo 14

VELDHOVEN

Za 13

SON, KERKPLEIN

20.00 UUR

IJzeren Man-concert Cromvoirtse Fanfare met special guest.
Echt Veldhovenz Fisje. Organisatie: Veldhovens Muziekkorps.

20.00 UUR

Viering 70 jaar bevrijding met harmonie Pro Honore et Virtute Son, All Stars Band, Theaterkoor Sincère en

			 diverse solisten.
Zo 14

WAALWIJK, DE SLAGEN

Vr 19

GRAVE, MARKTPLEIN

Majorettenwedstrijd BBM.
20.30 UUR

Taptoe met KDO Groessen.
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PROVINCIE
Za 20

HILVARENBEEK, CC ELCKERLYC

19.30 UUR

Concertserie Verrassende Ontmoetingen m.m.v. Koperensemble Hilvarenbeek en Accordeonensemble

			 Apollo ‘77.
Za 20

KNEGSEL, DE LEENHOEF

20.00 UUR

Cd-presentatie jeugdorkest fanfare Heide Echo Knegsel.

Za 20

SLEEUWIJK, PARK ACHTER DE ES

20.00 UUR

Taptoe met Euroband Rotterdam, Wilhelmina Sleeuwijk, Edelweiss Heerlen en Rödemis Husum.

Zo 28

NUENEN, LONU-TERREIN

10.00 UUR

Open dag Showkorps O&V Nuenen.

TILBURG, CONCERTZAAL

20.00 UUR

Concertserie Verassende Ontmoetingen met Muziekvereniging Aurora Heesch en Sophia’s Vereeniging

O K T O B E R
Za 04

			 Loon op Zand.
Zo 05

BERKEL-ENSCHOT, ’T MUZIEKHUIS

11.00 UUR

Jubileum80Festival met instaporkest, middenorkest en harmonieorkest Concordia Berkel-Enschot, De

			 Parelmuzikanten Oisterwijk, seniorenorkest Nieuwe Koninklijke Harmonie en BerkelEnschotZingt.
Zo 05

SOMEREN, DE POSTEL

Za 11

BERGEN OP ZOOM, DE MAAGD

20.00 UUR

Orkest Orventus presenteert het najaarsprogramma Suite Symphonies.

Zo 12

VELDHOVEN, DE SCHALM

14.30 UUR

Nazomerconcert door de Philips Harmonie met werken van Wagner, Buitenhuis en Cesarini.

Zo 12

OISTERWIJK, TILIANDER

14.00 UUR

Orkest Orventus presenteert het najaarsprogramma Suite Symphonies.

Majorettenwedstrijd BBM.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
van Piano Concerto No. 3 van Ludwig van Beethoven

beluisteren via FM 106.6, kabel 87.9, de LOZ kabel-

in een bewerking van Bilgin Bayrak. Informatie: www.

krant (Ziggo kanaal 43) en internet. Informatie: www.

schagensharmonie.nl.

rtvnoordkop.nl.

Animals thema van
play-in Hakaai 2014
De zevende editie Hakaai staat in het teken van
Animals. De play-in voor jeugdige en beginnende
volwassen muzikanten wordt gehouden op zaterdag
4 oktober (10.00 uur) in De Binding in Langedijk.

Zaandijks Fanfare Corps
viert 125-jarig bestaan
Het Zaandijks Fanfare Corps zet vrijdag 19 september
(16.30 uur) de viering van het 125-jarig bestaan in

Gedurende de dag worden diverse muziekstukken
geoefend, die ‘s-avonds (19.30 uur) als opmaat van
het Langedijker Festival worden uitgevoerd. Informatie:

Jong Beatrix’ in het nieuw

www.hakaai.nl.

Drum & Bugel Corps Jong Beatrix’ Hilversum heeft
deze zomer nieuwe uniformen gepresenteerd. De don-

september (20.00 uur) verzorgt een orkest van leden

TopBrass-concert van
RTV Noordkop

en oud-leden in het Saenredamcollege een reüniecon-

Zaterdag 4 oktober 2014 (20.00 uur) organiseert

zijn de eyecatchers van het nieuwe tenue. Door het

cert. Informatie: www.zfc-zaandijk.nl.

TopBrass, het radioprogramma van RTV Noordkop, het

a-symmetrisch gebruik van de kleuren en vormen

3e Viking TopBrass-concert in het Vikingschip in Den

ziet het korps er aan de ene kant heel anders uit dan

Oever. De deelnemers zijn de brassbands De Wâlds-

aan de andere kant. Ook het logo werd vernieuwd. De

ang Buitenpost en Kunst naar Kracht De Goorn. Beide

nieuwe outfit was al meteen op de landelijke televisie

Onder de titel Rondje Piano geeft Schagens Harmonie

orkesten bereiden zich voor op de deelname aan de

te zien. Jong Beatrix’ nam als eerste jeugdkorps in de

zondag 14 september in de koepel van de Muziek-

Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht.

geschiedenis deel aan het defilé tijdens de Veteranen-

tuin een concert met muziek waarin de piano een

Het concert wordt opgenomen en in delen uitge-

dag in Den Haag.

sleutelrol speelt. Op de lessenaars verschijnt onder

zonden in het radioprogramma TopBrass op dinsdag

andere Danzón no. 2 van Arturo Márquez en deel 1

tussen 20.00 en 21.00 uur. Noordkop Radio is te

met een receptie in het Toon de Vrieshuis. Zaterdag 20

Rondje Piano door
Schagens Harmonie

kere kleuren van het oude uniform zijn verruild voor
meer wit en lichtblauw. De witte pluimen op de shako’s

S E P T E M B E R
Za 13 - Zo 14

ZWAAG,WITTE VALK

Za 13

PURMEREND, KOEMARKT

Zo 14

SCHAGEN , MUZIEKTUIN

Concert Rondje Piano door Schagens Harmonie.

Zo 14

AMSTERDAM, DE NOORDERSPEELTUIN

Drumband, majorette- en twirlfestival.

Do 18

SCHAGEN

Jubileumconcert Schagens Harmonie.

Vr 19

ZAANDIJK, TOON DE VRIESHUIS
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Feestweekend St. Caecilia Zwaag t.g.v. eeuwfeest.
20.00 UUR

16.30 UUR

Taptoe Purmerend met Wilhelmina Sleeuwijk, Juliana Amersfoort en Irene Ede.

Receptie 125-jarig bestaan Zaandijks Fanfare Corps.

Za 20

ALKMAAR, WAAGPLEIN

20.00 UUR

Taptoe met Kamper Trompetter Korps, METRO Scheveningen en Takostu Stiens.

Za 20

ZAANDIJK, SAENREDAMCOLLEGE

20.00 UUR

Reünieconcert 125-jarig bestaan Zaandijks Fanfare Corps.

O K T O B E R
Za 04

HOORN, SCHOUWBURG HET PARK

Za 04

DEN OEVER, VIKINGSCHIP

20.00 UUR

Concert TopBrass De Waldsang en Kunst naar Kracht de Goorn.

Za 04

LANGEDIJK, DE BINDING

10.00 UUR

Zevende editie van de play-in Hakaai voor jeugdige en beginnende volwassen muzikanten.

Zo 05

HOOGWOUD, MMC

Concert t.g.v. Nationale Hulpverlenersdag door Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Majorette- en podiumconcours CBOW.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Erik van de Kolk leidt
Vriezenveense Harmonie
Erik van de Kolk wordt de nieuwe dirigent van de

Zijn eerste publieke optreden is het kerstconcert op

meerdaags evenement is bedoeld om in orkestver-

zaterdag 20 december.

band nieuwe muziek te spelen, nieuwe medemuzikanten te leren kennen en plezier te maken met muziek.

begint met hem aan een nieuwe uitdaging. Niemand

Hafabra-muziekjeugdweekend
van SAM in Heino

in het orkest heeft ooit een dirigentenwissel meege-

De Samenwerkende Muziekorganisaties in Overijssel

Marten van der Wal en Arjan Dunning. Informatie: www.

maakt. Voor Van de Kolk op zijn beurt is het zijn eerste

houden van vrijdag 24 oktober tot en met zondag 26

sam-overijssel.nl.

harmonieorkest als vaste dirigent. De nieuwe artistiek

oktober op het terrein van Summercamp in Heino een

leider begint zijn werkzaamheden half november.

muziekweekend voor jonge hafabra-muzikanten. Het

Vriezenveense Harmonie. De Vriezenveense Harmonie

Voor de beginnende jeugd is er op zondag een
speciale play-in. De muzikale leiding is in handen van

S E P T E M B E R
Za 06

HENGELO, RABOTHEATER

Muziekvoorstelling Hangi Lauha door muziekvereniging Concordia Hengelo.

Za 13

OLDEMARKT, FEESTTERREIN

Taptoe met Jubal Zwolle.

Za 13

DE LUTTE, DE VEREENIGING

20.00 UUR

Concert Sint Plechelmus De Lutte.

Za 20

GOOR

20.00 UUR

Taptoe met EVC Enschede, Oranje IJsselmuiden, Jubal Zwolle, Gelreband Dieren en Apollo Goor.

Za 20

HARDENBERG, MARKT

20.00 UUR

Taptoe met Pasveerkorps Leeuwarden, Excelsior Delft, Jubal Dedemsvaart, Arnhem Band van Scouting

			 Nederland en Crescendo Opende.
Za 27

KAMPEN, MMC

Majoretteconcours CBOW.

DE LUTTE

Optreden Sint Plechelmus De Lutte tijdens Twentse Cultuurtocht.

O K T O B E R
Zo 12

PROVINCIE UTRECHT
Kampioenschap voor blaaskapellen in Oostenrijk. In

beëindigen aan het eind van dit jaar hun samen-

een paar jaar ontwikkelde het gezelschap zich met

werking. Kramer was sinds september 2012 dirigent

twee nationale titels en drie Europese titels tot een

in Breukelen. Kramer leidt de band wel nog tijdens

van de meest succesvolle Egerländerkapellen van ons

de Nederlandse Brassband Kampioenschappen

land. Informatie: www.fenntaler.nl.

in Utrecht. Het kerstconcert in Breukelen wordt het

AdeZi-concert met
Efteling Highlights

definitieve afscheid.

Zondag 5 oktober (14.30 uur) ontmoeten Vechtstreek

Zes bands naar Brassband
Festival Midden-Nederland

Symfonie Orkest en fanfare Excelsior IJsselstein elkaar

Zes bands nemen vrijdag 17 oktober (20.00 uur) in

in Theater Vleuterweide in Utrecht/Leidsche Rijn tijdens

het Icoon-theater in Amersfoort deel aan de vijfde

Blaaskapel Die Original Fenntaler Musikanten Veenen-

een concert in de serie AdeZi. Op het programma staat

editie van het Brassband Festival Midden-Nederland.

daal viert het 12½-jarig jubileum met een concertreis

onder andere een gezamenlijke uitvoering van Efteling

Alle orkesten spelen een concertprogramma met

naar Süd-Tirol in Noord-Italië. Tussen 5 en 8 september

Highlights van Ruud Bos (arrangement Mari van Gils) in

onder meer het verplichte werk voor de Nederlandse

neemt het orkest deel aan het 4e Südtiroler Festival

een bewerking van Leon Vliex. Informatie: www.adezi.nl.

Brassband Kampioenschappen. Deelnemers zijn:

Fenntaler Musikanten
naar Italië voor concerten

voor blaaskapellen in Mühlbach. Ook verzorgen de
Die Original Fenntaler Musikanten ontstond als gele-

Kees Kramer verlaat
Brassband Breukelen

genheidskapel om deel te nemen aan het Europees

Dirigent Kees Kramer en Brassband Breukelen

muzikanten een Böhmische Avond in Sand in Taufers.

Brassband Rijnmond en Altena Brass (kampioensdivisie), Brassband Oefening en Uitspanning en Brassband
Breukelen (eerste divisie), Brassband Amersfoort
(tweede divisie) en Felison Brass (vierde divisie).
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CONCERTREIS NAAR PRAAG?

IC Productions is daarin gespecialiseerd; Publiek verzekerd!
Prijs : vanaf € 395 p.p. inclusief:
✔ Organisatie en publiciteit van
2 of 3 concerten door ter zake
deskundig muziekspecialist
✔ Excursieprogramma
✔ Verblijf in *** Hotel
(incl. maaltijden)
✔ Vervoer per luxe touringcar
✔ Deskundige reisbegeleiding

www.concertreizen.org
013-5363921
©BCM

S E P T E M B E R
Za 06

AMERSFOORT, DE HOF

20.00 UUR

Taptoe Amersfoort met EXEMPEL Empel, Bernhard Amersfoort, Juliana Amersfoort, EXEMPEL Empel en DOS

			Ulrum.
Za 13

WOERDEN, SPORTHAL SNELLERPOORT

20.00 UUR

Taptoe met Corio Heerlen.

O K T O B E R
Za 04

UTRECHT, CONSERVATORIUM

Zo 05

UTRECHT, THEATER VLEUTERWEIDE

Zo 05

UTRECHT, TIVOLIVREDENBURG

Nederlands kampioenschap voor blazers, solisten/ensembles.
Concertreeks Adezi met Vechtstreeks Symfonie Orkest en fanfare Excelsior. 		
15.00 UUR

Concertserie Blazers in Concert met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF).

PROVINCIE ZEELAND
Concert in centrum Ter Reede

Mathias van Nispen tot Pannerden, Cape Horn van

Bouw- en Infraharmonie Nederland geeft zaterdag

Otto Schwarz (solist Leon van Zelst), Portrait of

11 oktober (19.30 uur) een concert in het centrum

a City van Philip Sparke, Der Zigeunerbaron van

voor verzorgd wonen Ter Reede in Vlissingen. Klas-

Johann Strauss (arr. Yodo) en Songs of the Wizz

sieke melodieën en originele blaasmuziek worden

van Quincy Jones (arr. Kleine Schaars). Informatie:

afgewisseld met muziek uit de film-, musical- en

www:bouw-eninfraharmonie.nl.

popwereld en ondersteund met videobeelden. Een
greep uit het programma: Laudate Regem van
S E P T E M B E R
Za 20

AXEL, ’T SPORTHUUS

Taptoe met Hosanna Axel en Showband Axel.

O K T O B E R
Za 04

OUD-VOSSEMEER, DORPSPLEIN

20.00 UUR

Taptoe met Oud-Vossemeers Muziekvereniging en KDO Groessen.

Za 11

VLISSINGEN, TER REEDE

19.30 UUR

Concert door Bouw- en Infraharmonie Nederland.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Taptoe Lisse met streetparde

heim viert op 10 en 11 oktober het 25-jarig bestaan

In het sportpark Ter Specke in Lisse is zaterdag 20

van het leerlingenorkest met een 25 uurs muziekma-

Workshop voor drumfanfare

september (19.45 uur) de Taptoe Lisse. Deelnemers

rathon. De helft van de opbrengst is bestemd voor

De drumfanfare van de christelijke muziekvereniging

zijn Da Capo en Jong Da Capo Lisse, Amigo Leiden,

Make-a-Wish Nederland. Vrijdag 10 oktober om 19.00

Celebration Zwijndrecht houdt zaterdag 4 oktober

Kunst en Genoegen en Jong Kunst en Genoegen

uur geeft RTL-presentator Ferry de Graaf in Theater ‘t

(10.00 uur) een workshop speciaal bestemd voor mu-

Leiden. ’s Middags (14.30 uur) presenteren de deel-

Onderdak het startsein voor de muzikale marathon.

zikanten van drumfanfares. De docenten Rob Balfoort

nemers aan de taptoe zich tijdens een streetparade

Vervolgens laten de 160 leden van Cresendo tot

(blazers) en Dennis Smits (slagwerkers) geven nuttige

in het centrum van Lisse.

zaterdag 11 oktober om 20.00 uur op verschillende

tips. Ook worden enkele werken ingestudeerd voor een

locaties horen wat ze in hun mars hebben. Medewer-

slotconcert. Plaats van handeling is gebouw Panoord

king verleent het Sassemse dweilorkest Kleintje Pils.

in Zwijndrecht. Informatie: Wim Zoutewelle, tel.: 06

Ook zijn er workshops, een muzikale workout en een

28397710 (na 18.30 uur).

25 uurs muziekmarathon
voor goed doel
De christelijke harmonievereniging Crescendo Sassen-

veiling. Informatie: www.crescendosassenheim.nl.

S E P T E M B E R
Vr 05

DUBBELDAM, DAMPLEIN

19.00 UUR

Dubbeldam Event met AMIGO Leiden, Excelsior Delft, Jong Excelsior Delft, TTH Hazerswoude-dorp en

			 Laurentius Voorschoten.
Vr 05 - Zo 07

ROTTERDAM

Opluistering Wereldhavendagen door slagwerkgroep en Stage Band Douane Harmonie Nederland.

Vr 05 - Zo 07

KATWIJK

Jubileumeditie Dutch Bass Trombone Open.

Vr 12

GORINCHEM, DE NIEUWE DOELEN

Vr 12 - Za 13

DELFT

20.15 UUR

Concert Marinierskapel t.g.v. 125 jaar Koninklijke Harmonie De Bazuin Gorinchem. I
Taptoe Delft met ADVENDO Sneek, Kamper Trompetter Korps Kampen, Kunst en Genoegen Leiden, The IMPS
Motorcycle Display Team Londen, Douaneharmonie Nederland enMilitary Orchestral Band Fanfara dei

			 Bersaglieri Arturo Scattini - Bergamo
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PROVINCIE
Za 13

ALPHEN AAN DEN RIJN, THORBECKEPLEIN

Di 16

DEN HAAG, BINNENHOF

20.30 UUR

Taptoe met AMIGO Leiden.
Ceremonie rondom Prinsjesdag door Marinierskapel der Koninklijke Marine met de Tamboers & Pijpers

			 van het Korps Mariniers.
Vr 19

ALBLASSERDAM, RAADHUISPLEIN

Za 20

MAASDIJK, VOETBALVELD/SPORTHAL

Za 20

LISSE, SPORTPARK TER SPECKE

20.00 UUR

Taptoe met Da Capo Lisse, Juliana Amersfoort en AMIGO Leiden.
Taptoe Maasdijk.

19.45 UUR

Taptoe met Jong Kunst & Genoegen Leiden, AMIGO Leiden, Da Capo Lisse en Kunst & Genoegen Leiden.

			 Voorafgaand streetparade door het centrum.
Za 20

HELLEVOETSLUIS, HELINIUM

20.00 UUR

Taptoe met ADVENDO Sneek, Door Vriendschap Sterk Katwijk, Beatrix Hilversum, EXEMPEL Empel, De

			 Bazuin Leerdam, Deltaband Vlissingen en Sempre Crescendo Hellevoetsluis.
Do 25 - Zo 28

ROTTERDAM, AHOY

Nationale Taptoe, 60-jarig jubileumeditie. Informatie: www.nationaletaptoe.nl.

Za 27

DE LIER, ’T CENTRUM

Solistenconcours Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen.

O K T O B E R
Vr 03

LEIDEN, PIETERSKERK

10.00 UUR

Herdenkingsdienst Leidens Ontzet. Begeleiding De Marinierskapel van de Koninklijke Marine.

Vr 03

LEIDEN, GARENMARKT

19.15 UUR

Taptoe met Kunst en Genoegen Leiden en AMIGO Leiden.

Za 04

ZWIJNDRECHT, PANOORD

10.00 UUR

Workshop voor drumfanfaremuzikanten o.l.v. Rob Balfoort en Dennis Smits. Organisatie: Celebration

			Zwijndrecht.
Vr 10 - Za 11

SASSENHEIM, THEATER ’T ONDERDAK

20.00 UUR

25 uurs muziekmarathon door Crescendo Sassenheim.

																
											

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

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

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

themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepagina’s in

datum, locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te

de periode van 10 oktober en 16 november dienen uiterlijk maandag 15

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden

september 2014 bij de redactie binnen te zijn. Het redactieadres is: redactie@

(bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.).

klankwijzer.nl

De volgende uitgave verschijnt op 7 oktober 2014.

COLOFON

Magazine voor blaasmuziek-,
slagwerk- en showsector in Nederland.

Uitgever BCM
Verschijnt 8 keer per jaar

Klankwijzer bevat de mededelingen van de KNMO
(voorheen KNFM en VNM)
Aangesloten bonden:
• Brabantse Bond van Muziekverenigingen
• Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân
• Muziekbond voor Groningen en Drenthe
• Muziekbond Gelderland-Flevoland
• Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
• Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
• Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht
• Overijsselse Bond van Muziekverenigingen
• Zeeuwse Muziek Bond
• Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen
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