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Happy end voor
Portugees orkest
Hoeveel pech kun je als blaasorkest hebben? De Banda Sinfonica Portuguesa uit
Portugal nam op 2 oktober in Kerkrade
deel aan de Open Nederlandse kampioenschappen in de Concertdivisie. Op
weg naar Nederland was de vrachtwagen
met instrumenten in de buurt van Parijs
betrokken bij een ongeluk. Een deel
van het instrumentarium raakte daarbij
beschadigd. Een try-out in Weert moest
daardoor worden afgezegd. Ook een dag
later zat het de Portugezen niet mee.
Halverwege het concert in de Rodahal
ging plotseling het brandalarm af. De
stoom van een douche in de artiestenruimte had het alarm in werking gezet.
Publiek en orkest moesten de zaal
verlaten. Nadat de brandweer de hal had
vrijgegeven, kon de banda het concert
na een oponthoud van een half uur
vervolgen. De Portugezen lieten zich door
alle tegenslag niet uit het veld slaan. Met
de monsterscore van 98 punten werden
ze de verrassende winnaars van de Dutch
Open.

HOOG BEZOEK

Princes Máxima opende afgelopen maand het zestigjarig jubileum van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Op de foto wordt de Koninklijke Hoogheid bij aankomst in de Kerkraadse Rodahal muzikaal verwelkomd door de jeugdorkesten van de harmonieën Sint Cecilia uit Eygelshoven
en Sint Philomena uit Chevremont. De prinses lanceerde eerder dit jaar bij gelegenheid van haar veertigste verjaardag het project ‘Kinderen maken
muziek’. Om aan te sluiten bij dat initiatief gaat het WMC in 2013 een speciaal jeugd WMC organiseren. foto FV Media Producties.

‘Zwart of wit: er moet vlug
één landelijke bond komen’
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen
Er moet toegewerkt worden naar één
landelijke organisatie voor de amateurmuziek in Nederland. Dat is een
van de belangrijkste uitkomsten van
de brainstormsessie die de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM)
hield met diverse partners uit het
werkveld. Het mislukken van de fusie
tussen de drie nationale muziekorganisaties in 2010 wordt door alle partijen nog altijd ten zeerste betreurd.
“Er moet gewoon één bond komen.
Het maakt niet uit of we zwart of wit

zijn”, sprak Peter Smits, penningmeester van de Bond van Orkestdirigenten
en Instructeurs (BvO). De VNM
werkt momenteel aan een strategisch
beleidsplan voor de periode tot 2015.
Het bestuur hecht er grote waarde aan
om daar ook de visie van de partners
in de muziek- en showwereld in te betrekken. Draagvlak creëren bij externe
belanghebbenden staat bij de VNM
hoog in het vaandel. Vandaar dat de
VNM organisaties uit de muziek- en
cultuursector had uitgenodigd om
van gedachte te wisselen over allerlei
actuele thema’s. Vertegenwoordigers
van de BvO, sectorinstituut Kunstfactor, Kunstconnectie, een delegatie van
het college van juryleden en alle bij
de VNM aangesloten bonden gaven

gehoor aan de oproep. In het gebouw
van Kunstfactor in Utrecht lieten
enkele tientallen vertegenwoordigers
geanimeerd en met grote betrokkenheid hun licht schijnen over onderwerpen zoals visie, missie, strategie en
doelen. Bij het thema samenwerking
stond de wens van een gezamenlijke
landelijke muziekorganisatie met stip
bovenaan. Toon Peerboom, bestuurslid van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen, wilde nog een
stapje verder gaan. “Ook de belangrijkste festivals zoals de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen, het
Wereld Muziek Concours en de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen zouden onder die gezamenlijke
landelijke koepel moeten vallen.” Als

voorbeeld van een samenwerkingsverband waarvan alle betrokkenen
de vruchten plukken, noemde hij
het onlangs opgerichte Repertoire
Informatie Centrum (RIC) waarin
zeven organisaties op het gebied van
de amateurmuziek elkaar gevonden
hebben. Ook de juryleden pleitten
voor een samengaan van de nationale
bonden. Gert Buitenhuis daagde de
VNM uit om daarin voorop te lopen.
“We hebben allemaal hetzelfde doel.
Ik hoop dat u daar het voortouw
in kunt nemen.” Diverse sprekers
adviseerden het VNM-bestuur echter
om niet te hard van stapel te lopen.
“Focus je eerst eens op de dingen die
je wel gezamenlijk wilt doen”, sprak
Gert Jansen, voorzitter van de BvO.

P OLL: concours is een n o o d z a ke l i j k kwa a d. S T E M : w w w. k l a n kw i j ze r. n l
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Saxofonist?

VAN 1 JULI T/M
D TOT
VERLENG2011
30 SEPTEMBER
11
31 OKTOBER 20
Zo werkt het:
1. testen
2. favoriet kiezen
3. formulier invullen
4. formulier inleveren
5. sax-standaard ontvangen
Jouw cadeau:

Vintage on
Rockstage

Allrounder
n
Sound Explosio

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

GRATIS

3 x Sax
Deelnemende dealers:

3 x Sound

• 1016 DD Amsterdam · Muller Muziek · Raadhuisstraat 43 · www.mullermuziek.com
• 1175 RM Lijnden · Terpstra Muziek Drumland · Melbournestraat 2 · www.terpstra-muziek.nl
• 3311 CT Dordrecht · Dal Segno Muziekhandel · Voorstraat 411a · www.dal-segno.nl
• 4611 RL Bergon op Zoom · Muziekatelier Frans van Vliet · Blauwehandstraat 16 · www.muziekatelier.nl
• 4703 GD Roosendaal · Muziekcentrum van Gorp · Kade 87 · www.muziekcentrumvangorp.nl
• 5331 PM Kerkdriel · Unisono Blaasinstrumeten · Veersteeg 13 · www.unisono.nl/
• 5503 HA Veldhoven · De Blaasinstrumenten Specialist Johann van Geffen · Provincialeweg 3
www.deblaasinstrumentenspecialist.nl
• 7011 DV Gaanderen · Brugman Muziek · Rijksweg 165 · www.brugmanmuziek.nl
• 7411 KV Deventer · De Saxofoonwinkel · Grote Kerkhof 30-32 · www.saxshop.nl
• 7622 AX Borne · Wiggers Muziekinstrumenten · Hanzestraat 14 · www.wiggers-muziek.nl
JUPITER Distribution for Austria, Benelux and Germany: ARTIS MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg · Germany · www.artismusic.de
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Erkenning

In dit nummer:

‘We moeten het leuker maken’

12

De commissie Majorettes start volgend jaar tijdens diverse VNM-wedstrijden met
een nieuw concept dat meer is afgestemd op de leeftijd. Doel is om wedstrijden laagdrempeliger te maken. Ingrid Diender vertelt erover in de miniserie interviews met
de voorzitters van de inhoudelijke commissies. Pagina 4

Militaire missie verklankt16
Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ (FKKLBW) presenteert volgende maand in vijf Nederlandse theaters het muzikale schouwspel Land &
Macht. De voorstelling vertolkt de missie van de vaderlandse landmacht in woord en
klank. Pagina 13

Subtiel meppen op punkmuziek

25

De jaarlijkse Day of Percussion liet snoeiharde punkklanken en subtiele slagwerkmuziek samensmelten tot een verrassend geheel. De bijzondere muzikale combinatie
bracht drummer Igor Hobus van Nederlands bekendste punkband Heideroosjes
terug naar zijn roots. Pagina 14

Pikant maar stijlvol

25

Vrouwelijke muzikanten uit Brabant hebben de roep om de blaasmuziek meer sexy
te maken letterlijk genomen. Ze gingen uit de kleren om zich te laten vereeuwigen op
een blootkalender. De dames willen met de opmerkelijke actie geld inzamelen voor
een concertreis. Pagina 21

‘Zoek een nieuw concoursmodel’

25

Afgevaardigden van instellingen uit de muziek- en cultuursector debatteerden op
uitnodiging van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM) over de toekomst
van de amateurmuzieksector. Een van de adviezen: zoek een nieuwe concoursmodel
dat beter past bij deze tijd. Pagina 22

Verder in dit nummer:
Afscheid met première (7); Innovatie als uitdaging (8); Componist Matthijs van Driel
(9); Jury mild maar rechtvaardig (11); Toppers op Brabantse podia (17); Jammen in
Drenthe (18); Concert- en concoursagenda (24); Grenspaal met blaasmuziek (26).

D

e afgelopen maand werd tijdens
diverse bijeenkomsten diepgaand
gefilosofeerd over de toekomst van de
amateurmuziek. Zo zette de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden (VNM)
in Utrecht een brainstormsessie op touw. Om
input te krijgen voor het aanstaande beleidsplan, leek het uw belangenbehartiger een
goed idee om het oor te luister te leggen bij de
partners uit de sector. Vertegenwoordigers van
verschillende instellingen uit de kunst- en cultuurwereld gaven gehoor aan de uitnodiging
en wisselden met elkaar van gedachte over het
wel en wee van uw hobby. In deze uitgave leest
u een verslag van dit geanimeerd en constructief overleg.
We waren ook te gast in Kerkrade bij de Internationale Ronde Tafel Conferentie van het
Wereld Muziek Concours. Daar boog een klein
gezelschap zich over de vraag hoe muziekonderwijs voor ieder kind toegankelijk gemaakt
kan worden. Ook uit die bijeenkomst rolden
nieuwe ideeën, waar u hopelijk in de toekomst
profijt van zult hebben. U leest erover in de
novemberuitgave van Klankwijzer.
Het WMC zet in 2013 overigens nadrukkelijk
in op de jeugd. Naast het reguliere WMC zal
er een speciaal WMC voor de jonge generatie
gehouden worden. Het bestuur maakte dat
nieuwtje bekend bij het bezoek van prinses
Máxima. Zij vloog per helicopter naar het
zuiden om het WMC te feliciteren met het
zestigjarig jubileum. Haar bezoek stond niet alleen symbool voor erkenning van de amateurmuziek. Het leverde ook een heleboel positieve
publiciteit op. Zelfs de landelijke televisie was
van de partij.
Zo ziet u maar, terwijl u repeteert voor de concoursen, de najaarsconcerten voorbereidt of de
kerst- en nieuwjaarsconcerten in de grondverf
zet, is de muziekwereld achter de schermen
volop in beweging. Dat is een goed teken.
Frank Vergoossen
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inter view

‘We moeten het le
De Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) heeft vier inhoudelijke commissies
ingesteld om de specifieke aspecten van
iedere discipline zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Klankwijzer aan de hand
van een gesprek met de respectievelijke
voorzitters de diverse commissies een
voor een aan u voor. Hoe gaan ze de zaak
aanpakken? Wat zijn hun plannen? Wat
gaat u als muzikant of majorette ervan
merken? In deze derde aflevering een interview met Ingrid Diender, voorzitter van
de commissie Majorettes.
SHOW
Door Frank Vergoossen
Hoe is de samenstelling van de commissie
Majorettes verlopen?
“Heel positief. Vanuit elke bond met
majorettes zijn leden aangedragen.
Lovenswaardig is vooral dat ook de
CBOW enthousiaste instructrices
heeft gevonden die er hun schouders onder willen zetten. Zij hadden
voorheen in hun werkveld helemaal
geen mensen voor majorettezaken.
De commissie Majorettes zat eigenlijk
meteen vol met deskundige mensen

PA S P O O RT I N G RID DIENDER
Geboortedatum: 21 november 1966
Geboorteplaats: Horst
Woonplaats: Veldhoven
Beroep: marketing communicatie
manager
Functies in de muziekwereld: bestuurslid
Brabantse Bond van Muziekverenigingen;
wedstrijdleider majoretteconcoursen,
instructrice Excelsior Zeilberg; lid algemeen bestuur Verenigde Nederlandse
Muziekbonden
Vorige functies muziekwereld: lid
majorettecommissie Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen, jurylid majorette,
lid majorettecommissie Federatie van
Katholieke Muziekbonden.

die ook nog hart hebben voor de
sector.”
U bent met de commissie al enkele keren
samengekomen. Wat is uw eerste indruk?
“Ook heel positief. Het is lastig om
vergaderingen te plannen. Iedereen
heeft het druk. Heeft een baan, geeft
les en heeft vaak ook nog kinderen.
Maar daar hebben we iets op gevonden. We vergaderen per e-mail. We
dienen per e-mail een voorstel in en
iedereen krijgt de kans om er voor een
bepaalde datum op te schieten. Dat
werkt prima. Iedereen doet actief mee
en komt met constructieve opmerkingen. Zo proberen we vaak overleg te
hebben zonder echt te vergaderen.”
Heeft de commissie al bepaalde doelen geformuleerd voor de komende jaren?
“De VNM moet een organisatie
zijn waarbij majorettes op een leuke
manier en met respect voor elkaar
aan wedstrijden kunnen meedoen.
We zullen er alles aan doen om alle
bonden te motiveren activiteiten voor
majorettes op touw te zetten. Zo zien
we dat de CBOW uit het niets een
kampioenswedstrijd is gaan organiseren en dat er mensen zijn die zich
daarvoor gaan inzetten. Dat is heel
positief.”
Staan er nieuwe initiatieven op stapel om dat
doel te bereiken?
“Ja. We hebben een nieuw concept
bedacht voor de inrichting van de
Nederlandse kampioenschappen.

Ingrid Diender: “We moeten als koepelorganisatie eens naar de sportwereld of danscultuur kijken wat daar

Voorheen werden de deelnemers aan
de hand van een landelijke ranking
uitgenodigd. We gaan nu werken met
afvaardigingen per aangesloten bond.
Dat systeem benadrukt de structuur
van de VNM met haar onafhankelijke
provinciale bonden. Op de kampioenwedstrijd van iedere bond wordt bepaald wie de bond mag vertegenwoordigen op het NK. Uit elke categorie
krijgt de top drie een uitnodiging. Het
voordeel daarvan is dat meer kinderen een kans krijgen om naar het NK
te mogen gaan. Daar gaat een extra
stimulans van uit. Bovendien krijgt
het bondskampioenschap met dit
systeem een extra dimensie. Verder
willen we het NK laten uitgroeien tot
een jaarlijks treffen van de aangesloten provinciale bonden. Waarbij de

deelnemers zich net als de landen bij
de Olympische Spelen als bondsequipes presenteren. Zodat ze het gevoel
krijgen dat ze hun provincie of bond
op het NK vertegenwoordigen.”
Nog meer nieuwe initiatieven?
“We bekijken of we volgend jaar een
nieuw wedstrijdonderdeel kunnen
invoeren voor de allerjongste groepen Jeugd 1 en Jeugd 2. In de huidige
situatie is de drempel voor de jongste
majorettes nogal hoog. Voordat kinderen twirltechnieken beheersen in
combinatie met een dansje op muziek
en zich daarbij ook nog moeten presenteren, op hun houding moet letten
en de vloer moeten gebruiken, zijn ze
vlug anderhalf jaar bezig. Bij diverse
VNM-bonden wordt op wedstrijden
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uker maken’
tig leden maar ook met tien leden.
Natuurlijk hebben majoretteverenigingen, net als andere verenigingen in
de amateurkunst, moeite om leden te
werven. Je bent dan vlug geneigd om
te zeggen dat dit aan het imago ligt.
Maar je ziet ook verenigingen die daar
geen last van hebben. Majorettes moeten zich meer van hun positie bewust
zijn. Een vreemde loopt niet zo maar
binnen bij een majorettewedstrijd. Ik
ga ook niet naar schoonzwemmen
of turnen kijken. Daarom is het zo
belangrijk dat ze zich laten zien als er
iets in het dorp of de wijk te doen is.
Maar dan moeten ze zich wel op een
goede manier presenteren. Iemand
die er geen verstand van heeft, denkt
bij majorettes juist aan die meisjes
die over straat lopen. Maar op straat
lopen hoeft niet verkeerd te zijn. Als
verenigingen zich in hun eigen dorp
of wijk als een echt korps presenteren,
ben ik er van overtuigd dat ze dat
stereotype beeld kunnen ombuigen.
Denk nu maar niet dat inwoners van
Meijel of Katwijk, waar zelfs meerdere
verenigingen actief zijn, vinden dat
majoretteverenigingen stoffig zijn.”

gebeurt.” foto FV Media Producties.

het onderdeel basic strut gedaan. Dat
hebben we als basis genomen voor het
nieuwe concept waarbij we verplichte
combinaties afgestemd op de leeftijd
hebben toegevoegd. Dat model is heel
laagdrempelig zodat kinderen er toch
al snel mee op wedstrijd kunnen. Voor
de instructrices bieden de combinaties
voldoende goede oefenstof waar ze
mee aan de slag kunnen. We willen dit
volgend jaar als proef invoeren. We
hopen hiermee te voorkomen dat kinderen vroegtijdig afhaken. Het moet
gewoon een leuk feestje worden met
trotse opa’s en oma’s langs de kant en
ouders met fototoestellen en filmcamera’s in de aanslag.”
Welke acties kunnen we nog meer verwachten
van de commissie Majorettes?

“We merken dat overal in het land
veel les gegeven wordt door ongediplomeerde instructrices. Vaak zijn
dat de beste meisjes uit een oudere
groep die aan nieuwelingen les geven.
In veel gevallen doen die dat prima
en met veel enthousiasme. We willen
daarvoor een bijscholingstraject opstarten om ze toch wat meer handvaten te geven. Geen zwaarwegende
cursus, maar een pakket met vooral
didactisch materiaal om op een goede
manier les te kunnen geven.”
Van buitenaf lijkt het alsof majorettesector
door gebrek aan leden langzaam afbrokkelt.
Hoe kijkt u aan tegen de huidige positie van de
majorettesector?
“Dat verschilt per vereniging. Je hebt
verenigingen met zestig tot zeven-

Hoe denkt u leden langer aan de vereniging te
kunnen binden?
“We moeten het laagdrempeliger
maken. De eerste aanzet daartoe is al
het nieuwe wedstrijdonderdeel speciaal voor de jongste majorettes waar
we het eerder over gehad hebben. Ze
zullen daardoor vlugger toe kunnen treden als volwaardig lid van de
vereniging. Ook samenwerking met
een dansschool zou stimulerend kunnen werken. Laat eens een dansdocent
komen om les te geven zodat kinderen
eens even op een andere manier bezig
zijn. Zo zijn er wellicht meer mogelijkheden. Ik zie op dit punt wel een
taak van de VNM om daarover na te
denken. Hoe komt het dat de ene club
het moeilijk heeft en de ander maar
groeit en bloeit? We moeten als koepelorganisatie eens buiten ons eigen
werkveld kijken wat daar gebeurt. Uit
de sportwereld of de danscultuur zijn
ongetwijfeld elementen te halen die
voor onze sector positief kunnen zijn.”

COMMISSIE MA JORET TES
Samenstelling commissie Majorettes:
Ingrid Diender (voorzitter); Maud Kurvers
(LBT); Erna Blom (CBOW); Louise Wiersma
(CBOW); Hennie Haasjes (CBOW).

Fiscus staakt
navordering
van vergoeding
De belastingdienst gaat als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen
over de jaren 2008 tot en met 2010
niet navorderen. Dat blijkt uit een
reactie van staatssecretaris Weekers
(Financiën) op een motie van Tweede
Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). De
gemaakte kosten zullen met coulance
worden beoordeeld, ook in de situatie
dat de vrijwilliger de bonnetjes niet
meer kan overleggen omdat hij ervan
uitging dat de vrijwilligersverklaring
voldoende was om de aftrek te krijgen.
Hij moet wel aannemelijk kunnen
maken dat hij de kosten daadwerkelijk
gemaakt heeft.
Bij een zwaar vermoeden van misbruik kan de fiscus alsnog tot navordering overgaan. Een en ander
betekent dat voor vrijwilligers die kosten hebben gemaakt voor een ANBIorganisatie geen correctie of navordering op de giftenaftrek in verband
met het vrijwilligerswerk in de jaren
2008 tot en met 2010 zal plaatsvinden.
Voor zover dat wel al gebeurd is, kan
de vrijwilliger een verzoek indienen
om de toegepaste correctie of navordering te vernietigen. Vrijwilligers die
meenden de gemaakte kosten voor
een ANBI-organisatie niet te kunnen
aftrekken, kunnen hiervoor alsnog
een verzoek voor aftrek indienen.
Weekers gaat met de organisatie van
vrijwilligerswerk nadere criteria formuleren voor 2011.

Dirigentkosten
belast met hoog
BTW-tarief
Als gevolg van de belastingmaatregelen van het kabinet zijn de kosten van
de dirigent vanaf 1 juli belast met het
algemene BTW-tarief van 19 procent.
Voor 1 juli maakte de fiscus een
onderscheid tussen het leiden van
‘gewone’ wekelijkse repetities en uitvoeringen voor publiek. Het dirigeren
van een concert voor publiek werd
beschouwd als een optreden van een
uitvoerend kunstenaar. Hiervoor
gold het verlaagde BTW-tarief van
6 procent. Ook voor het leiden van
repetities die noodzakelijk waren voor
een openbaar concert of optreden, bijvoorbeeld een generale repetitie, gold
het lage BTW-tarief. Met ingang van
1 juli is dit onderscheid niet meer van
toepassing. Per die datum is de grondslag voor het lage tarief, de zogeheten
tabel 1 post b 17, komen te vervallen.
Met als gevolg dat alle dirigentkosten
onder het 19-procent tarief vallen. Dit
geldt overigens niet voor muzikale
scholing aan jeugdige leden jonger
dan 21 jaar. Deze kosten zijn net als
voorheen vrijgesteld van BTW.
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BL AAS M U Z I E K

Maandblad voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector

De muzikant bereiken..
Het bereiken van de muzikant achter de lessenaar. Dat is de doelstelling
van de muziekkrant Klankwijzer.

SL AGW E R K

Alle bij de Verenigde Nederlandse Muziekbonden aangesloten verenigingen ontvangen tien exemplaren van het blad. Ook wordt de krant gratis
verspreid onder de bezoekers van evenementen. En kan de volledige
uitgave gedownload worden via de website www.klankwijzer.nl.
SHOW
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Voor bedrijven in de muziekbranche en culturele organisaties de uitgelezen mogelijkheid om hun doelgroep te bereiken. Interesse om te adverteren in Klankwijzer? Vraag vrijblijvend informatie of een gesprek aan via
advertenties@klankwijzer.nl.
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Voor verenigingen de kans bij uitstek om hun activiteiten onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Stuur uw berichten naar redactie@klankwijzer.nl.

CD OPNAMESTUDIO VOOR KOREN EN ORKESTEN

www.sonoris.nl
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concer t van d e m a a n d

Afscheid met première
In de serie Concert van de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering kijken we vooruit op het
jubileumconcert waarop de vijftigjarige christelijke muziekvereniging Jouster Fanfare uit Joure met de première
van A diamond for Parker van Rob Goorhuis na 44 jaar afscheid neemt van dirigent Bernhard van der Wal.
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

H

ij heeft de vraag de afgelopen
tijd al diverse keren moeten
beantwoorden. Hoe houd
je het als dirigent 44 jaar
uit bij hetzelfde orkest? Een
pasklaar antwoord heeft Bernhard van
der Wal nog steeds niet voorhanden.
“Sommige vragen kun je niet beantwoorden”, zegt de 68-jarige musicus.
“Het gebeurt nu eenmaal. Je zit er
midden in en dan gaat het gewoon
verder, week na week en jaar na jaar.”
Even later komt de aap uit de mouw.
“Het is een wisselwerking van meerdere factoren”, verklaart de scheidend
dirigent. “Hoofdzaak is dat ik tevens
les gaf aan de plaatselijke muziekschool. Zo kon ik makkelijker leerlingen aantrekken. Als je zelf dirigent
bent, kun je dat proces wel een beetje
beïnvloeden. Het gevolg daarvan is
weer dat nieuwe leden elkaar al kennen waardoor ook het sociaal element
gaat meetellen. Ook het feit dat ik
woon in Joure me erg verbonden voel
met de gemeenschap speelt mee. Zo
begon ik eind jaren tachtig een muziekopleiding op de basisschool van mijn
kinderen tijdens de reguliere schooltijd. Zo bouw je van lieverlee wat op
en zolang het groeit en bloeit is er ook
geen reden om afscheid te nemen.”

Scheidend dirigent Bernhard van der Wal.

De Jouster Fanfare uit Joure brengt tijdens het jubileumconcert een nieuw werk van Rob Goorhuis in première . foto’s Arthur Smeets

En andersom dan? Hoe houdt een
orkest het 44 jaar uit met dezelfde
dirigent? Van der Wal: “Ja, ook dat
blijft een mysterie. De truc is dat je als
dirigent er altijd voor moet zorgen dat
je je muzikanten een slag voor blijft.
Want als leden meer willen dan de
dirigent is het vlug afgelopen.”
Bernhard Van der Wal stapte in 1967
voor het eerst op de bok bij de Jouster
Fanfare. Het toen pas zes jaar oude
orkest moest alle zeilen bijzetten om
van de grond te komen. Het repetitiebezoek liet te wensen over. Het
verplaatsen van de repetitie van de
zaterdag- naar de vrijdagavond bleek
een schot in de roos. Onder leiding
van Bernhard van der Wal groeide
de vereniging naar een A-orkest met
circa zestig muzikanten. Samen met
de jongste leerlingen in het schoolorkest en de al wat gevorderde jongeren
in het jeugdorkest telt de Jouster
Fanfare 110 leden. Ook het muzikale
niveau steeg met rasse schreden. Afgelopen voorjaar bracht het orkest in de
eerste divisie voor de derde keer op rij
een eerste prijs met lof op het scorebord. Daarmee leidde Van der Wal de
Jouster Fanfare op de valreep van zijn

dirigentschap naar het toegangsbewijs
voor de Concertdivisie.
Op 29 oktober zwaait Bernhard van
der Wal voor de laatste keer bij zijn
Jouster Fanfare de baton. Dat gebeurt
tijdens een galaconcert ter gelegenheid van het gouden bestaan van
de vereniging en het afscheid van
de dirigent. Klapstuk is de première
van A diamond for Parker dat Rob
Goorhuis speciaal voor deze gelegenheid schreef. Inspiratiebron voor deze
compositie was de tweede psalm die
Thomas Tallis in de zestiende eeuw
schreef voor de bisschop van Canterbury als onderdeel van de bundel
Nine Tunes. De werken zijn eeuwenlang zoek geweest. Eenmaal weer
boven water inspireerde de negen liederen vele componisten over de hele
wereld. Goorhuis vormde voor zijn
compositie motieven uit het thema om
tot karakteristiek eigen materiaal. Na
de pauze klinkt een Broadway-achtig
programma met big band en zangeres.
Aan het slot van het concert draagt
Bernhard van der Wal de dirigeerstok over aan zijn opvolger Siemen
Hoekstra. “Het is verstandiger om te
stoppen nu het nog goed draait”, kijkt
Van der Wal vooruit op dat moment.

“Het moet toch een keer gebeuren.
Ik ben blij dat ik een goede opvolger
krijg. Ik heb goede hoop dat het nog
beter wordt. Bovendien gaat het niet
om mij, maar om het grote geheel.”

•

Jubileumconcert Jouster Fanfare: 29 oktober
in sporthal De Stuit in Joure om 19.30 uur.

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

I

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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pro duc tinfo rm at i e
Bij Artis Music werken 28 mensen aan het succes van diverse blaasinstrumenten-merken. Voor het verkoopgebied Nederland, België en Luxemburg zijn dit de merken Jupiter, Altus, Azumi en Kids Brass. Portret van de
blaasinstrumentengroothandel uit het Duitse Marburg.

Innovatie als uitdaging

Het team van Artis Music staat voor kwaliteit, een nauw contact met de vakhandel en een goede service. foto Artis Music

A LG E M E E N
Door onze redactie

D

e schouders van Sophie
doen pijn. Ze is zeven jaar
en speelt dwarsfluit. Door
haar jonge leeftijd kan ze met
moeite de fluit recht houden
en de kleppen bereiken. Fluitspelen
geeft haar veel plezier maar met een
kortere fluit zou het veel eenvoudiger zijn. Bij Artis Music in Marburg
wordt gezocht naar oplossingen voor
dergelijke problemen. Zo zijn de
Azumi Wave-Line fluit, de Kids Brass
instrumenten of de Jupiter Saxofoon
uit de Ergo-Sound-Sax-serie met in
hoogte verstelbare zijkleppen speciaal
ontwikkeld voor kinderen.
Artis Music is sinds 2004 een zelfstandige divisie binnen Musik Meyer
GmbH, gespecialiseerd in blaasinstrumenten en toebehoren. Het bedrijf
richt zich niet alleen op de pure

verkoop van de producten. Ook ontwikkeling van nieuwe instrumenten
behoort tot de uitdagingen.
Artis Music maakt gebruik van het
zeer moderne logistiek centrum van
de Musik Meyer groep in Marburg.
Vanuit het magazijn van ongeveer
10.000 vierkante meter kan een grote
verscheidenheid aan instrumenten
binnen 48 uur geleverd worden. Artis
Music ziet streng toe op de kwaliteit
van de uitgeleverde goederen. Speciaal
geschoolde vakmensen controleren
de binnenkomende instrumenten
van leveranciers uit Taiwan, Japan,
USA, China en Frankrijk. Een perfect
instrument betekent tevreden klanten
die graag terug komen.
Als plaatselijke partner staat de
vakhandelaar bij Artis Music in hoog
aanzien. De zeven vertegenwoordigers in Duitsland, Oostenrijk, België,
Luxemburg en Nederland leggen ieder
jaar ongeveer 80.000 kilometer af om
de vakhandelaar van actueel reclamemateriaal, nieuwe producten en
informatie te voorzien. De marketing

afdeling van Artis Music ontwikkelt
campagnes om de diverse merken te
presenteren. Zoals de Jupiter Workshop Tour en de Azumi-leerlingfluitisten-wedstrijd. In 2009 heeft
Artis Music de Jupiter Workshop
Academy opgericht. Gerenommeerde
docenten en endorsers bieden professionele coaching aan voor orkesten en
verenigingen.
De merken die Artis Music vertegenwoordigt, richten zich op een breed
spectrum, van scholieren tot professionals. Voor alle soorten muziek
worden blaasinstrumenten aangeboden. Tijdens de Musikmesse 2010 in
Frankfurt presenteerde Artis Music
met de Azumi Wave Line fluit een
revolutionair patent, ontwikkeld in
samenwerking met ervaren pedagogen, dat fluit spelen op jonge leeftijd
mogelijk maakt.
Het productpalet van Jupiter omvat
instrumenten voor de beginner tot en
met de professionele modellen. Met
de nieuwe XO-serie richt Artis Music
zich speciaal op de professionals.

Het programma reikt van piccolo tot
sousafoon. Jupiter biedt vakhandelaar
en muzikant niet alleen hoogwaardige
instrumenten en een goede service,
maar ook een grote verscheidenheid
aan marketingacties. Zo bereikte de
workshoptour met Dirko Juchem (altsaxofoon) meer dan 700 enthousiaste
deelnemers. Tijdens de Musikmesse
2010 presenteerde Artis Music ook
de nieuwe productlijn Kids Brass.
Deze instrumenten (cornet, bariton,
euphonium en driekwart tuba) zijn
aangepast op de fysische ergonomie
van kinderen in de leeftijd van 6 tot
12 jaar.
Marketingcampagnes gericht op de
behoeftes van de doelgroep, een zeer
efficiënte logistiek en innovatieve producten. Dat maakt Artis Music tot één
van de leidende Europese groothandels voor blaasinstrumenten.

•

Meer informatie: www.artismusic.de en
www.musik-meyer.com

MUREMO

ARTIESTEN

Sponsor voor Gouden Spiker Festival

Demodag bij Adams in Ittervoort

Op zondag 25 september is de samenwerking tussen Stichting Culturele
Activiteiten Opsterland (SCAO) en
instrumentendealer Muremo uit
België beklonken in een sponsorcontract. Muremo is dealer in de Benelux
van onder andere het merk Sterling
Instruments en gaat een bijdrage leveren aan het Gouden Spiker Festival.
Dit jaarlijks terugkerend festival voor
brassbands en fanfares vindt plaats in

Adams Muziekcentrale in Ittervoort
houdt zondag 30 oktober van 10.00
tot 17.00 uur een demonstratiedag en
koopzondag. Diverse Adams-artiesten
zullen deze dag doorlopend optreden
en Adams-instrumenten demonstreren. Zo geven onder meer de volgende
Adams-endorsers demonstraties:
Guus Dohmen (trompet), Frank
Aendekerk (trompet), Roger Diederen
(bugel), Maurice Daemen (bugel),

april en mei en is speciaal in het leven
geroepen voor amateurmuziekverenigingen. Muremo stelt de komende
jaren diverse prijzen ter beschikking aan het Gouden Spiker Festival.
Zo is tijdens ieder Gouden Spiker
Festivalweekend een hagelnieuw
blaasinstrument te winnen. Daarnaast
stelt Muremo een Sterling-gastsolist
beschikbaar voor een concert of een
workshop bij de vereniging.

Olivier Haas (euphonium), HansReiner Schmidt (euphonium), Amik
Guerra (trompet), Joris Minten (trompet), Roel van Wijk (trompet), Ramon
Lormans (percussie), Jerome Cardinaals (drums) en Vincent Houdijk
(vibrafoon). Bezoekers kunnen ook
zelf instrumenten uitproberen. Ook
de winkel is de gehele dag geopend.
Tevens is inruil van instrumenten
mogelijk.
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de comp onis t

‘Ik zoek nog een eigen stijl’
Wie zijn de creatieve geesten achter
de muziekwerken die iedere week
op de lessenaars verschijnen? In de
serie De Componist leert u de mens
achter de noten kennen. In deze
negende aflevering een portret van
Matthijs van Driel, componist van
slagwerkmuziek.

Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Mijn muziek is tot op heden vaak een sfeertekening, soms filmisch, al dan niet uitgaand van een
concreet gegeven. Mensen vinden mijn muziek vrij
complex, maar vooral sfeervol en kleurrijk.”
Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“Ik ben nog op zoek naar een eigen stijl. Dat is een
constant leerproces. Omdat er al zoveel stijlen zijn is
het lastig om nog een ‘eigen stijl’ toe te voegen. Nu
is het nog een mengeling van romantiek, impressionisme, expressionisme, klankvelden en minimal
music. Niet per definitie tonaal in traditionele zin,
maar ook zeker niet atonaal.”

S L AG W E R K

Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Dat is moeilijk te bepalen. Voor een compositie
voor amateurmuzikanten gelden andere criteria
dan voor een professionele uitvoering. Voor een
amateurensemble zijn bijvoorbeeld uitdaging en
speelplezier een positief element. In het algemeen
geldt dat een compositie iets met de luisteraar
moet doen, een verhaal vertelt of hem weet te
raken.”

Door onze redactie
Wie is Matthijs van Driel?
“Iemand die altijd bezig is met muziek, steeds wil
bijleren en zich wil ontwikkelen tot iemand die
door middel van zijn eigen muzikale taal iets kan
overbrengen op andere mensen.”
Hobby’s buiten de muziek?
“Muziek is zowel mijn beroep als mijn hobby.
Luisteren naar een cd of concertbezoek zijn voor
mij ontspanning. Mijn inspiratie haal ik vaak uit de
natuur, met name water. Kan zomaar ergens mijn
auto parkeren en genieten van het uitzicht op een
waterplas. Hou van gezelligheid met vrienden en
familie en een biertje na afloop van een concert.”
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Als kind vond ik het al fantastisch als het muziekkorps door de straat marcheerde. Nadat ik de
zoveelste huisgemaakte kartonnen trommel had
versleten, werd ik op achtjarige leeftijd lid van de
Veenendaalse harmonie. Toen ik ontdekte dat
je van muziek je beroep kunt maken, wist ik meteen
dat ik dat wilde.”
Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Toen ik een jaar of tien was kwam mijn broer, die
destijds ook muziekles had, met een oude lyra thuis
om te oefenen. Daarop speelde ik zelf verzonnen
melodieën of variaties op bestaande melodieën. Zo
improviseerde ik mijn eerste ‘composities’.
Omdat ik het wel leuk vond klinken, besloot ik het
op te gaan schrijven. Dat breidde zich uit van eenstemmige melodietjes tot meerstemmige harmonieën en zo ontstonden geleidelijk mijn eerste composities. Mijn eerste ‘echte compositie’ - de uitbeelding
van een vulkaanuitbarsting- heb ik samen met een
vriend uitgevoerd tijdens een schoolconcert. De
enthousiaste reacties motiveerden me om verder te
gaan.”
Wat betekent componeren voor jou?
“Het is mijn uitlaatklep. Ook al zou niemand mijn
muziek mooi vinden, zou ik toch blijven componeren. Al is het maar omdat ik er mijn gevoel en
fantasie in kwijt kan.”
Voor welke bezettingen schrijf je?
“Mijn meeste composities zijn geschreven voor

Matthijs van Driel

Matthijs van Driel
Geboortedatum: 11 februari 1985.
Geboorteplaats: Ridderkerk.
Woonplaats: Veenendaal.
Instrumenten: Slagwerk.
Opleidingen: Klassiek slagwerk met bijvak compositie aan
de conservatoria van Amsterdam en Arnhem.
Amateurverenigingen (heden/verleden): Veenendaalse
Harmonie Caecilia; Nationaal Jeugd Slagwerk Ensemble;
Nationaal Jeugd Harmonie Orkest.
Beroepsorkesten/ensembles: Freelance slagwerker bij o.a.
het Radio Filharmonisch Orkest; Radio Kamer Filharmonie;
Het Gelders Orkest; Holland Symfonia; Orkest van het Oosten; Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens;
Ensemble Eclecta.
slagwerkensembles of kleinere bezettingen – solo’s,
duo’s, trio’s, in combinatie met slagwerk. De laatste
jaren schrijf ik ook composities voor andere bezettingen, zoals kamermuziekensembles. Momenteel
werk ik aan een compositie voor het InterSAXion
saxofoonkwartet, aangevuld met live electronics.
Dat zijn audio-effecten via de computer. Ook ben
ik bezig met een theaterstuk voor slagwerk, dans en
electronics en zit een stuk voor fanfareorkest in de
planning.”

De slagwerkwereld kent grote stijlverschillen met name in het
gebruik van ongestemd en gestemd slagwerk. Waar gaat jouw
voorkeur naar uit?
“Ik heb geen directe voorkeur. Ik hou vooral van de
combinatie. Gestemd slagwerk om melodieën en
harmonieën te kunnen schrijven en het ongestemd
slagwerk om zijn oneindige klankkleuren.”
Componeer je alleen in opdracht? Zo ja, waarom?
“Bijna altijd. Je hebt dan een duidelijk doel en
het werkt als een stok achter de deur om het ook
echt af te maken. Voor mezelf schrijf ik wel eens
compositorische ideeën of thema’s als experiment.
Vaak ontstaan hieruit wel ideeën voor een volgende
opdrachtcompositie.”
Wat is jouw beste werk tot nu toe?
“Mijn beste stuk moet nog komen. Maar mijn eerste
compositie die klinkt zoals ik het vooraf had bedacht, is Land Wind Water. Een werk voor soloslagwerker en audiosamples die de sfeer vertolken van
de molens in het dorpje Kinderdijk.”
Wie zijn je favoriete componisten?
“Ik heb niet één uitgesproken favoriet. Er zijn veel
componisten waar ik bewondering voor heb. Wel is
muziek van Gustav Mahler voor mij heel speciaal.”
Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Alles wat ik om me heen hoor heeft bewust en
onbewust invloed op mijn werk en mijn denkwijze over muziek en compositie. Zowel klassieke
muziek als pop, jazz en elektronische muziek.
Hoe meer muziek je hoort, des te groter wordt je
referentiekader waarvan je elementen meeneemt
of uitsluit.”
Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Een compositie voor symfonieorkest, muziek bij
een film of documentaire, eigenlijk van alles nog
wel! Ik vind veel dingen leuk en interessant.”
ande zal je dat niet verbazen: een opera.”
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.... moet u bij ons zijn. Dan bent u verzekerd van
scherpe prijzen, een goed advies en uitstekende
service! Wij hebben een ruime voorraad van o.a.

Besson • Yamaha • Van Laar • Willson
Vincent Bach • Conn • Courtois • King
Kanstul • VDG Brass • Jupiter • Majestic

vanderglas.nl
follow us on
Van der Glas b.v.
Pastorielaan 4a, Postbus 85
8440 AB HEERENVEEN
Telefoon algemeen 0513-468040
Tel. reparatie koper 0513-468042
Tel. reparatie hout 0513-468043

Faxnummer 0513-626450
Website www.vanderglas.nl
E-mail info@vanderglas.nl
ING Bank 80 61 18
BTW-nr. NL008215716B01
KvK-nr. 01054380

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns

08-11-2010

Hét betrouwbare adres voor uw
nieuwe en gebruikte hoorn:
Alexander, Paxman, Yamaha,
Jungwirth e.a.
Uitstekende service
Ruim, steeds wisselend aanbod
Deskundige reparateurs
Advies op maat
Goede prijs/kwaliteit verhouding

www.rimskys-horns.com
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CD-opnamen op locatie tegen vriendelijke prijzen

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133
1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221
06 51278301

• Orkesten
• Koren
• Ensembles
• Solisten
• 2 - 24 kanalen
• Editing en Mastering
• CD - productie
• STEMRA afdracht
Klaphekweg 15 • 6713 HL EDE • T 0318 300985 • M 06 53761055 • E info@auvico.nl

WWW.OPPERMANAUDIOPRODUCTIE.NL

VAC ATUREBANK

De Bazuin Brunssum zoekt dirigent

De Christelijke muziekvereniging De Bazuin uit Brunssum (Zuid-Limburg) zoekt
per 1 december 2011 een dirigent (m/v) voor het harmonieorkest van circa 40
muzikanten. Het orkest komt uit in de tweede divisie. Repetitieavond zaterdag
van 18.00 – 20.00 uur. Voor uitgebreide info en/of sollicitatie: www.harmoniedebazuin.nl of www.dirigentvacature.nl.

Blokadvertenties voor vacatures
Rijksweg Centrum 31 • 6161 EB Geleen

www.triepels.com

Voor vacatures voor dirigenten en instructeurs is een goedkopere advertentievorm beschikbaar. Deze zogeheten blokadvertenties bestaan alleen uit tekst en zijn er in drie maten:
a. circa 112 mm B x 25 mm H = circa 45 woorden, totaal 6 regels voor € 40,00 excl. BTW;
b. circa 112 mm B x 40 mm H = circa 75 woorden, totaal 9 regels voor € 60,00 excl. BTW;
c. circa 112 mm B x 75 mm H = circa 160 woorden, totaal 18 regels voor € 80,00 excl. BTW.
Opgave via advertenties@klankwijzer.nl
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recensie

Jury mild maar rechtvaardig
Met 21 optredens was de
omvang van het deelnemersveld tijdens de eerste
Nederlandse kampioenswedstrijd blazerssolisten
en –ensembles van de
Verenigde Nederlandse
Muziekbonden aan de
bescheiden kant. Vooral
het gebrek aan ensembles
was opvallend; alleen in
de twee hoogste divisies
waren in totaal drie duo’s
te beluisteren. Dat deed
gelukkig niets af aan de
muzikale kwaliteit, maar
maakte de wedstrijd als
geheel wel een stuk minder spannend.

.

De deelnemers aan de kampioenswedstrijd voor blazers in Berlicum wachten vol spanning op de uitslag. foto Jos Hornesch

Gehoord: NK Blazerssolisten, 24 september,
Den Durpsherd Berlicum.

BLAASMUZIEK
Door Cunéra van Lier

D

e juryleden Dick Bolt en
Jacques Claessens hielden
er een plezierig milde, maar
rechtvaardige manier van
oordelen op na: kritische
kanttekeningen gingen in alle gevallen, ook in de hoogste afdeling, vergezeld van opbouwende adviezen. Voor
de winnares in de eerste divisie (en
topscorer van de dag) Celine Brouns
uit Ittervoort waren er meer loftuitingen dan kritische opmerkingen. Zij
maakte veel indruk met het Concertino voor tenorsaxofoon (Paul Harvey)
door haar gespeeld op sopraansax.
Dat deed ze met een opvallend
soepele en verfijnde techniek en een
voortreffelijke klankbeheersing over
alle registers. Maar bovenal beheerst
Celine de kunst om een muzikaal
verhaal met een kop en een staart neer
te zetten en daarmee de toehoorder
geboeid te houden.
In diezelfde eerste divisie waren
nog twee memorabele optredens te
beluisteren, die qua puntenbeloning
dan ook niet veel onderdeden voor de

winnares. Willie van Erp uit Geffen
koos voor het thema en de verschillende variaties van Webers Last Waltz
(Walter Rimmer) en leverde daarmee
op bugel een prestatie van formaat.
Imponerend was de toon die hij wist
te produceren: van fraai zangerig tot
en met energiek en ferm, en dat tot
in de allerhoogste registers zonder
de trefzekerheid te verliezen. Bertrie
Roggen uit Appingedam speelde op
klarinet Three Pieces (Igor Strawinsky), solostukken zonder pianobegeleiding, afwisselend op A- en
Bes-klarinet. De indringende sfeer
van het eerste deel was buitengewoon
goed getroffen, al had het tempo nog
wat rustiger gekund, de andere twee
delen werden gekenmerkt door goed
gemarkeerd spel en een grote drive.
Deze drie solisten waren zonder meer
aan elkaar gewaagd en vormden dan
ook een fraaie bekroning van de kampioenswedstrijd.
Andere pareltjes die deze middag
glans verleenden waren onder andere
de twee jonge Limburgse trompettisten. Zowel Camiel Lemmens uit
Schinnen (winnaar jeugddivisie) als
Dennis Frenken uit Bunde (winnaar
derde divisie) lieten een schitterend
trompetgeluid horen: krachtig, helder
en accuraat aangezet tot en met de
hoogste regionen! Daarnaast waren
bij hen zaken als dynamiek, nuance-

ring en vooral ook articulatie uitermate goed verzorgd, wat een muziekwerk meteen op een hoger plan zet.
Wat betreft Dennis Frenken (die het
afgelopen jaar nog in de jeugddivisie
uitkwam!) kan ik daarbij nog aantekenen dat ik met veel bewondering heb
geluisterd naar zijn expressieve vertolking van Declaration for Trumpet
(Steven Bulla), een tot de verbeelding
sprekend optreden van een jonge blazer waar we vast meer van gaan horen
in de toekomst.
In de vijfde divisie trad slechts één
deelneemster op: klarinettiste Celine
Hornesch uit Geleen was dan ook
verzekerd van de hoofdprijs, al deed
die wetenschap niets af aan haar inzet.
Prijzenswaardig was haar durf om
risico’s te nemen, die soms wel, soms
niet helemaal goed lukten, bijvoorbeeld op dynamisch gebied. Maar
daarmee wist ze wel de Romance
(Guy Duijkck) genoeg reliëf te geven
om een behoorlijke puntenscore te
behalen.
Winnares in de vierde divisie werd
Hanne Gerads uit Maasbracht. Zij
speelde op dwarsfluit een stijlvolle en
goed gekarakteriseerde Valse Gracieuse (Wilhelm Popp), waarbij haar
verfijnde heldere toon heel goed aansloot. Zij liet drie muzikanten achter
zich met deze score. Datzelfde gold
ook voor klarinettiste Oda Nuij uit

Ospel in de tweede divisie, want door
prima samenspel met de pianiste en
een contrastrijke benadering van Von
Webers Concertino bleef ze de drie
mededingsters net voor.
Met een saxofoonduo en een klarinetduo was er enige concurrentie in de
tweede divisie, al lieten Reina Hibma
en Janny van Slooten er geen twijfel
over bestaan wie met de hoogste eer
zou gaan strijken. De beide saxofonistes waren prima op elkaar ingespeeld
(al namen ze soms iets teveel vrijheden in de ritmiek), daagden elkaar uit
en lieten het virtuoze Duo Concertant
(Jean-Baptiste Singelée) sprankelen.
Eveneens uitstekend samenspel was
er te beluisteren bij het enige ensemble in de eerste divisie, het bugel-duo
Anja en Linda Steins. Bij hen klonk
het Concertino (Fernand Andrieu)
soepel, beweeglijk en spatzuiver.
Samenvattend bracht deze middag
veel kwalitatief hoogstaande muziek.
Dat is ook in de beoordelingen terug
te vinden, want die laten zonder
uitzondering 80 of meer punten zien.
Maar het was wel jammer dat er relatief weinig mensen waren om hiervan
te genieten.

•

Zie voor de volledige uitslag op :
www.klankwijzer.nl
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hrfstwnd
5 jaar blaasorkesten
in concert

Nijmegen • De Vereeniging • zondag 16 oktober 2011 • 15.00 uur

Koninklijke Harmonie Sint Gregorius Haaren
Koninklijke Harmonie Oosterbeek
Nijmegen • De Vereeniging • zondag 23 oktober 2011 • 13.15 uur

Het Groot Gelders HRFSTWND Blaasorkest
Het Gelders Orkest
Ede • Cultura • zaterdag 5 november 2011 • 20.00 uur

Harmonie Orkest OBK Bennekom
Nieuw Trombone Collectief
Zutphen • Hanzehof • zaterdag 5 november 2011 • 19.30 uur

Fanfareorkest Kunst Na Arbeid Lunteren
Gelders Fanfare Orkest
Ulft • DRU Cultuurfabriek • zaterdag 19 november • 20.00 uur

Harmonie De Club Didam
Douane Harmonie Nederland
Zutphen • Hanzehof • vrijdag 25 november 2011 • 20.00 uur
Arnhem • Musis Sacrum • zondag 27 november 2011 • 15.00 uur

Philharmonie Gelre
Toonkunst Zutphen
Nijmegen • De Vereeniging • zondag 11 december 2011 • 15.00 uur

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
Orkest Zuid Eindhoven
hrfstwnd is een initiatief van KCG en MUI in samenwerking met de deelnemende orkesten • www.hrfstwnd.nl

Grafisch ontwerp: Kees de Bruijn, Giesbeek

12

13

10 | 2011

evenement

Militaire missie verklankt
Sinds de tamboer en fluitist in de middeleeuwen de troepen flankeerden op het slagveld is muziek niet meer weg te denken bij de activiteiten van de vaderlandse krijgsmacht. Dat is de kapstok voor het muzikale schouwspel Land & Macht dat het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ (FKKLBW) volgende maand in vijf
theaters in Nederland op de planken zet.
BLAASMUZIEK
Door Frank Vergoossen

I

n verband met de huidige reorganisatie binnen Defensie leven
directie, musici en management
van het FKKLBW tussen hoop en
vrees. Toch wordt er enthousiast
en gedreven gewerkt aan de grootste
muzikale uitdaging uit de geschiedenis van het orkest. Land & Macht is de
titel van een theatraal concert waarin
aan de hand van historische mijlpalen de missie van de vaderlandse
landmacht in woord en klank wordt
vertolkt. Land & Macht komt niet
uit de lucht vallen. Al tweeëneenhalf
jaar is het fanfareorkest bezig met de
voorbereidingen van de productie.
“We hebben er de afgelopen jaren
flink voor geïnvesteerd”, vertelt orkestmanager Rob Sloekers. “Onder meer
door beduidend minder concerten te
spelen dan gebruikelijk. Niet alleen
om deze droom te kunnen realiseren, maar ook om een product neer
te zetten dat volledig is gelinkt aan
onze eigen organisatie.”Het idee voor
de anderhalf uur durende productie komt van chef-dirigent majoor
Tijmen Botma. Sinds hij in 2007 de
artistieke touwtjes in handen kreeg,
liep hij met de gedachte rond om
de activiteiten van de landmacht in
een muzikale voorstelling te vervatten. “Mijn eerste gedachte ging uit
naar een opera. Een vierakter waarin
de geschiedenis van de landmacht
voorbij komt. Met dat idee ben ik naar
schrijver Rob de Graaf gestapt. Hij is
ermee aan de slag gegaan en heeft een
geweldig script geschreven.”
Land & Macht is gebaseerd op de
beschrijving van diverse historische
gebeurtenissen. Vanaf de tijd dat de
kasteelheren en grondeigenaren elkaar
voor landjepik in de haren vlogen
tot de rol van vredesstichter in alle
uithoeken van de wereld. Vanaf de
dag dat de tamboer en trompetter met
de troepen mee het slagveld op trokken, fungeerde de muziek bij militaire
operaties als een belangrijk com-

Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ presenteert volgende maand het muzikaal schouwspel Land & Macht. foto FKKLBW

municatiemiddel. Net als de militaire
doelstellingen heeft ook de militaire
muziek door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt. Componist

‘We dragen uit
waar we voor staan’
Rutger Laan gebruikte L’homme armé,
het Franse lied uit de renaissance over
de gewapende man, als rode draad om
die muzikale evolutie te verklanken.
Land & Macht is tevens een eerbetoon
aan hen die zich tot op de dag van
vandaag ingespannen hebben voor het
bereiken van de vrede.
Botma: “Het is uniek dat een militair

orkest met zo’n omvangrijk project
komt. Het publiek kent ons vooral van
goede muziek maken, aantrekkelijk
programma samenstellen en voorop
lopen bij vernieuwingen. Maar dat
een militair orkest een hele voorstelling presenteert over militaire muziek
in combinatie met oorlog en strijd is
heel bijzonder.”
Sloekers: “We dragen hiermee uit
waar we voor staan en beelden er onze
identiteit mee uit. Een product dat
nadrukkelijk gerelateerd is aan onze
organisatie.”
Naast de verteller Hans Man in ’t Veld
bestaat de cast uit de zangers Thijs
Maas (soldaat), Evelyn Kallansee
(moeder), Rianne Botma (geliefde) en
Edwin van Gelder (politicus). De regie is in handen van Ruut Weissman.

De bedoeling is dat Land & Macht
ook volgend jaar nog een aantal keren
wordt uitgevoerd.

•

Land & Macht gaat op 17 november in Vredenburg Leidsche Rijn in Utrecht in première.
Verdere voorstellingen zijn er op 21 november
in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht,
op 22 november in theater De Vest in Alkmaar,
op 23 november in schouwburg De Kring in
Roosendaal en op 25 november in het Munttheater in Weert. Land & Macht zal voornamelijk voor relaties worden uitgevoerd. Voor
de première op 17 november in Utrecht zijn in
ieder geval ook voor andere belangstellenden
gratis kaarten beschikbaar via mail@fkklbw.
nl. Voor beschikbaarheid van kaarten voor de
overige uitvoeringen kan via mail@fkklbw.nl
informatie ingewonnen worden.
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Subtiel meppen op
★★ ★★ ★★
Lekker samenspelen met Igor Hobus,
de drummer van de punkband
Heideroosjes. Muzikanten uit alle
secties van de slagwerkwereld
konden op de jaarlijkse Day of
Percussion hun hart ophalen
tijdens workshops, privélessen, clinics, demonstraties,
een play-in en presentaties.
S L AG W E R K
Door Frank Vergoossen

O

ei, dat is even schrikken voor
de leden van het klaroenkorps Sint Sebastianus uit
Laar-Weert. Docent Johnny
Eeckhaut controleert meteen
bij het begin van zijn workshop of
alle muzikanten wel de juiste houding
aannemen. En die blijkt bij heel wat
jeugdige jachthoorn- en klaroenblazers niet in orde te zijn. Zo pakken de
jachthoornblazers hun instrument bij
de rand van de klankbeker vast. Fout!
Volgens Eeckhaut is het beter om
de vingertoppen in de klankbeker te

plaatsen en zo
het instrument
als het ware
tegen te houden.
“Luister maar”,
demonstreert
Eeckhaut. “Zoals
jullie het instrument
vasthouden klinkt het
dof.” Johnny Eeckhaut kan
het weten. Hij is trompetmajoor bij het cavalerie-trompetterkorps van de muziekkapel van de
Belgische Gidsen. Oftewel: het beste
korps dat er in deze bezetting op de
wereld rondloopt. Anne Sophie (10)
moet wennen aan de nieuwe houding.
“Het voelt een beetje raar”, zegt ze.
Toch denkt ze dat ze de nieuwe greep
wel gaat overnemen. “Als ik er op

Sfeerbeelden van de Day of Percussion. Voor alle secties van de slagwerkwereld stonden er
activiteiten op het programma. Tijdens een play-in voor slagwerkers werden samen met drummer
Igor Hobus drie nummers van de punkband Heideroosjes ingestudeerd. foto’s FV Media Producties

P unkrocker
Nummers van een punkband spelen met een slagwerkensemble. Zo
gek is dat niet eens. Het doorgaans stoere en keiharde punkgeluid
blijkt nu ineens ook subtiele en melodische lijntjes te hebben.
Ook Heideroosjes-drummer Igor Hobus kijkt er van op. Een
compliment aan het adres van arrangeur Gian Prince. Hij
bewerkte de Heideroosjes-nummers My Funeral, Ik ben niet
bang en United Scum voor de combinatie popband met
slagwerkensemble. “Ik hoor nieuwe dingen waarvan ik
voorheen niet wist dat die erin zaten”, zegt Hobus verrast.
“We hebben weliswaar een bewuste keuze gemaakt. Temponummers leken ons minder geschikt. Daarom hebben we
voor de wat meer langzame nummers gekozen. Hoewel United
Scum toch een pittig nummer is waarmee we onze concerten
altijd eindigen.” Hobus moet zijn temperament wel wat temperen. “Normaal wil ik er nog wel eens flink op losmeppen. Dat kan nu

natuurlijk niet. Maar petje af voor de arrangeur. Het klinkt heel
apart.” Het optreden met het slagwerkensemble brengt Hobus
weer even terug naar zijn kinderjaren. Als zevenjarig jongetje
begon hij zijn muzikale loopbaan bij de drumband van de
Koninklijke Harmonie van Horst. “Gewoon met eenvoudige
oefeningen, vier keer links en vier keer rechts”, herinnert
hij zich nog. Ondanks zijn drukke leven als punkrocker is
hij nog steeds actief bij de harmonie. Als de drumband
erop uittrekt loopt Hobus als tambour-maître voorop.
“Ik ben al de derde generatie in deze functie.” Dat er zo
weinig animo is voor play-in, vindt hij begrijpelijk. “Als
ik vroeger de kans had gekregen om met een drummer
uit een bekende popgroep samen te spelen, wist ik het wel.
Maar de jeugd heeft tegenwoordig zoveel om te kiezen. Slagwerk staat daarbij niet op de eerste plaats. Jammer.”
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punkmuziek
★ ★★ ★★ ★
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Wereld Muziek Concours en Huis
voor de Kunsten Limburg hebben
een aansprekend programma
samengesteld. Niets van te
zeggen. Desondanks valt
de belangstelling helaas
erg tegen. Is de zaterdag
een verkeerde dag, was
het evenement te laat
aangekondigd, hebben
muzikanten het al te druk
met andere activiteiten of
bestaat er gewoonweg geen
interesse voor zo’n leerzame
activiteiten?

KLAPSTUK

Ook voor het klapstuk van de dag is
er merkwaardig genoeg nauwelijks
animo. Speciaal voor de Day of Percussion heeft Gian Prince drie nummers van de Nederlandse punkformatie Heideroosjes gearrangeerd voor
melodisch en ritmisch slagwerken-

semble. Igor Hobus, de drummer van
de punkband, is zelf van de partij om
samen met het percussie-ensemble
van fanfare Concordia uit Leveroy en
enkele popmuzikanten de nummers
in te studeren. Slechts zes muzikanten
grijpen de mogelijkheid aan om aan
deze bijzondere cross-over actief mee
te doen. Carlo (9) kent de muziek van
de Heideroosjes weliswaar niet, maar
hij heeft de dag van zijn leven. “Bij de
vereniging trommel ik alleen. Maar
hier mag ik de shaker, bassdrum en
hangende bekken bespelen”, zegt hij
trots. Ook Sven (12) beleeft veel plezier aan het optreden met de punker.
“Hier spelen we met gitaristen en een
zanger. Bij de harmonie gebeurt dat
niet.”
De play-in met de punkdrummer
eindigt met een mini-concert waarin
de drie bewerkte nummers voorbij
komen. Het resultaat verrast vriend en
vijand. Een nieuw muzikaal huwelijk
is geboren.

WIE WAT WAAR WANNEER

Wie:

Jaimy de Ruiter (11)
Fanfare Kunst na Arbeid
Zuid-Scharwoude

oefen,
moet het
lukken”.

ADEMHALING

Van de signaalinstrumenten komen we terecht bij de fluitisten. Bij de les van Wieke Karsten,
fluitdocent aan de Conservatoria van
Den Haag en Groningen, blijft het
instrument nog even aan de kant. Ook
bij haar staat de lichaamshouding
centraal. Vooral bewust omgaan met
ademhaling. “Met lachen en hoesten
gaat het gebruik van de lange buikspier vanzelf. Probeer maar eens. Tot
en met de longen gebeurt er eigenlijk
niets. Pas daaronder voel je beweging.
Zo moet je ook met fluitspelen meer
vanuit de buikspier spelen.” Iris (16)
schiet bij sommige oefeningen flink
in de lach. “Erg lollig”, vindt ze de
buiktraining. “Maar je merkt wel het
verschil. Ik zal thuis goed oefenen om

D

Wat:

Play-in Hakaai

dit
onder de
knie te krijgen.”

e Day of Percussion heeft
voor iedere sectie in de slagwerkmuziek wat te bieden.
Zo kunnen de slagwerkers
op kleine trom terecht bij
Hans Zonderop, eerste slagwerker van
het Radio Filharmonisch Orkest. Voor
een workshop melodisch slagwerk
is Ruud Wiener aangetrokken. Als
oud-docent aan de conservatoria van
Maastricht en Rotterdam leerden heel
wat professionele slagwerkers van
hem het klappen van de zweep. Ook
bieden diverse bedrijven uit de slagwerkbranche hun producten aan. De
Day of Percussion is Alles voor Eva,
maar dan voor de slagwerkwereld. De
organisatoren Percussive Arts Society,

Waar:

Theater De Binding
Zuid-Scharwoude

Wanneer:
1 oktober 2011

B

rrrrr. Griezelen. Dat was dit jaar het thema van de play-in tijdens het 51e Langedijker
Festival. Een initiatief van Hakaai, een samenwerkingsverband van harmonie Excelsior, fanfare Apollo en fanfare Kunst na Arbeid uit Noord-Scharwoude, fanfare Advendo uit Broek
op Langedijk en harmonie Irene uit Sint Pancras. Sinds jaar en dag komen de vijf orkesten
bij elkaar om zich aan het publiek te presenteren. De laatste jaren is aan het programma
een play-in toegevoegd. Jeugdige muzikanten met minimaal anderhalf jaar speelervaring vormen het grote Hakaai-orkest dat overdag een aantal muziekstukken instudeert,
waarmee de concertavond wordt geopend. Dit jaar beleefde het muziek- en showspektakel
zijn vierde uitgave. Ruim veertig muzikanten van harmonieën, fanfares en brassbands uit
de Kop van Noord-Holland meldden zich aan. Onder leiding van Michiel Drijver studeerden
ze een huiveringwekkend programma in, waarmee de jeugdige muzikanten het publiek de
stuipen op het lijf joegen. foto Hakaai
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Verrassende Ontmoetingen

		

6 nov 2011 | 14:30u
Concertzaal Tilburg
Sainte Cécile Eijsden
o.l.v. Jan Cober
Sophia’s Vereeniging
Loon op Zand
o.l.v. Heinz Friesen
soliste op viool
Lisanne Soeterbroek
Programma
Petroushka
Duende
Extreme make-over
Vioolconcert Tsjaikovski
Les Preludes
Toegang 15 euro
incl. garderobe,
programma en
pauzedrankje
013 543 22 20

Opleiding
vernieuwd

AGENDA

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

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

       
    
' ##
'  !$$
%!
'  !"

27

nov
14:30

Bergen
op Zoom

L’echo des Montagnes

o.l.v. Jack Otten, solist Ramon Wolkenfelt; trompet

07

Oefening en Uitspanning Beek en Donk

20:30

o.l.v. Fried Dobbelstein, solisten Jos Dobbelstein
en Roy Hovens; saxofoon

jan

Tilburg

Nederlands Jeugd Fanfare Orkest

o.l.v. Danny Oosterman, solist Femke IJlstra, saxofoon

22

Nieuwe Koninklijke Harmonie

14:30

o.l.v. Peter-Paul van Esch

jan

Tilburg

  
  
!  
  !
  !! #

Koninklijke Harmonie Orpheus

o.l.v. Hardy Mertens, solisten Jules van de Loo; saxofoon
en Joost van Genugten; bastuba

Harmonie de Vriendenkrans Heel
    

03

feb

20:30
Eindhoven

o.l.v. Martien Maas, tevens solist op piano

Kaarten en Info: www.verrassendeontmoetingen.nl
SPIERO MUZIEK TILBURG
!! #& 
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Toppers op Brabantse podia
Liefhebbers van blaasmuziek van de bovenste plank zitten de komende wintermaanden gebakken in de concertzalen van Brabant. De concertserie Verrassende Ontmoetingen heeft voor het nieuwe seizoen tal van artistieke hoogstandjes geprogrammeerd. Met als letterlijke klap op de vuurpijl de uitvoering van de grootschalige
productie Planet Earth van Johan de Meij.
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

H

et is nog een beetje vroeg,
maar initiator Huub Kennis kan het geheimpje niet
voor zich houden. Zijn
geesteskindje Verrassende
Ontmoetingen krijgt dit seizoen
een daverend slot. Vijf jaar nadat de
Koninklijke harmonie Sint Cecilia uit
Mheer tekende voor de Nederlandse
première gaat de Koninklijke harmonie Sophia’s Vereeniging uit Loon op
Zand zich als tweede amateurorkest
in Nederland wagen aan de harmonieversie van de derde symfonie van
John de Meij. Muziekgebouw Frits
Philips in Eindhoven zal in juni trillen
op zijn grondvesten als Planet Earth
het publiek met een oerknal meeneemt op een muzikaal avontuur door
het heelal. “Vanwege de hoge kosten
is het stuk na de première in Maastricht in 2007 nooit meer uitgevoerd”,
weet Kennis. “We zijn ontzettend blij
dat we deze productie in onze serie
kunnen opnemen.” Maar voordat
het zover is, valt er in de Brabantse
concertzalen nog heel wat te genieten.
“We hebben het komende seizoen
heel wat toppers in huis”, verheugt
Kennis zich alvast. Zo delen op zondag 6 november in de Concertzaal in
Tilburg de coryfeeën Heinz Friesen en
Jan Cober voor het eerst sinds lange
tijd weer eens het podium met elkaar.
Maestro Friesen laat met Sophia’s Vereeniging onder meer het eerste deel
uit het Vioolconcert van Tsjaikovski
klinken. Solist is niemand minder dan
Lisanne Soeterbroek. Tovenaar Cober
speelt met wereldkampioen Sainte
Cécile uit Eijsden de Nederlands
première van het vierdelige Duende
van de Spaanse componist Luis Serrano Alarcón. Zondag 27 november
doet Verrassende Ontmoetingen
voor het eerst Schouwburg De Maagd
in Bergen op Zoom aan. Harmonie
Kolpingszonen uit Bergen op Zoom
en Sophia’s Vereeniging uit Loon op
Zand ontmoeten elkaar tijdens dit
slotconcert van 2011. Ook nu weer
een solist van formaat. Hoornist
Jasper de Waal van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest keert even

Maestro Heinz Friesen leidt Sophia’s Vereeniging met Lisanne Soeterbroek door het Vioolconcert van Tsjaikovski. foto FV Media Producties

terug op geboortegrond om te soleren
in het Hoornconcert van Reinhold
Gliére. De harmonieën Oefening &
Uitspanning Beek en Donk en L’Echo
des Montagnes uit Tilburg luiden
op zaterdag 7 januari in Theaters
Tilburg het nieuwe jaar in met een
overwegend Amerikaans programma.
Solisten zijn Ramon Wolkenfelt op
trompet en Jos Dobbelstein en Roy
Hovens op sax. Op 3 februari spelen

‘We zijn erg blij met
deze productie’
het Tilburgse Orpheus en De Vriendenkrans uit Heel in Eindhoven. Later
in het seizoen komen ook het Gelders
Fanfare Orkest en het harmonieorkest
Volksvlijt & Volksvermaak uit Waspik
met slagwerker Barry Jurjus van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest

nog in actie. In de tweede helft van
2012 wordt het aantal concertzalen
opnieuw uitgebreid. De Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek worden dan aan
de lijst met speellocaties toegevoegd.
Kennis is blij met deze nieuwe accommodatie. “Het is een complex waarin
veel schilder- en beeldhouwkunst
te zien is. De organisatie beschikt
over een groot netwerk. We zijn erg
gelukkig dat we daar terecht kunnen.
Wellicht biedt ons dat mogelijkheden om weer een andere achterban
te kunnen bereiken.” Verrassende
Ontmoetingen geldt nu al twintig jaar
als een aansprekend podium voor de
blaasmuziek. De serie is een initiatief
van het Tilburgs Leerlingen Orkest
(HTLO). Begonnen in de kerk van
Broekhoven groeide de cyclus uit tot
een begrip in de Nederlands blaasmuziekwereld. Na een jarenlange strijd
werd de Tilburgse concertserie vorig
jaar door de provincie Noord-Brabant
gerangschikt onder het provinciaal

meerjaren kunstenplan. Die erkenning stelt de stichting in staat om met
haar concerten uit te waaien over de
hele provincie Noord-Brabant. Vorig
jaar vond in het Muziekcentrum
Frits Philips in Eindhoven het eerste
concert buiten de thuishaven Tilburg
plaats. Dit jaar en volgend jaar worden opnieuw enkele nieuwe locaties
bezocht. De publieke belangstelling
voor de serie is nog steeds prima.
“Concerten met toporkesten trekken wel zeshonderd bezoekers”, zegt
Kennis. “We hebben inmiddels een
behoorlijke kring van vaste bezoekers opgebouwd.” Maar dat succes
komt volgens de animator van de
serie niet zomaar uit de lucht vallen.
Vrijwel dagelijks steekt Huub Kennis
(72) energie in zijn levenswerk. “We
krijgen het niet cadeau. Je moet overal
aandacht aan besteden. Anders krijg
je het niet voor elkaar. Zelf ben ik er
vrijwel dagelijks voor onderweg. Maar
ja, dat houdt me jong.”
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Jammen in Drenthe
Improviserende amateurmuzikanten: is het een
haalbare kaart? Spreekt
het de muzikanten aan?
Of is het een mission impossible? De redactie van
Klankwijzer legde op 1
oktober in Beilen het oor
te luister bij een proefles
tijdens de play-in Lichte
Muziek van het project
Sw!ng-!nn van SAMO
Drenthe.
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

V

oor Gert Jan de Wilde (34)
had de sessie improvisatie
wel wat langer mogen duren.
“Docent Herwin Lokken
pakte het heel leuk aan,
stapsgewijs: eerst de uitleg over de
noten die je kon gebruiken. Daarna
speelde hij wat korte zinnen vóór,
onder begeleiding van een elektronisch muziekje. En die moesten wij
dan één voor één naspelen”, kijkt de
trombonist van harmonieorkest Prins
Bernard uit Ernst terug. “Het aardige
was dat we met vier à vijf muzikanten na een kwartiertje al een soort
jamsession deden. Terwijl we in feite
allemaal -tegelijkertijd- op onze eigen
manier met vier dezelfde noten in de
weer waren. Heel bijzonder!”
Improviseren is een vaardigheid die
de gemiddelde amateurmuzikant niet
beheerst. Voor de Sw!ng-!nn-projectgroep één van de redenen om een
lessenreeks improvisatie aan te bieden
aan amateurorkestmuzikanten onder
leiding van een vakkundige docent.
De deelnemers aan de Sw!ng-!nn kregen op 1 oktober alvast een voorproefje van deze lessenreeks die in januari
van start gaat. Herwin Lokken, professioneel trompettist en big bandleider,
had een hoekje op de informatiemarkt
ingericht als workshopruimte. Hij
schetst de kunst van improviseren als
een vaardigheid die stapsgewijs aan
te leren is. “Je hebt een goede basis
nodig van theoretische kennis van
toonladders, akkoorden en drieklanken. Vervolgens leer je dat zelf toe te

Deelnemers aan de Sw!ng-!nn in Beilen maakten kennis met de kunst van het improviseren. foto Arnold van Oostrum

passen door te variëren in ritmiek,
toonhoogte, dynamiek, timing, etc. Je
kunt het vergelijken met het aanleren
van een nieuwe taal, eerst leer je de
grammatica, daarmee formuleer je
eerst voorzichtige zinnen. Uiteindelijk
wordt je verhaal steeds persoonlijker.
Daar is ook moed voor nodig. Maar
als je de techniek maar beheerst, dan
durf je die drempel wel over.”

‘Na een kwartiertje
deden we al een
soort jamsession’
Gretha Vermaning (48) uit Hollandscheveld speelt trompet en heeft de
improvisatiesessie van een afstandje
aanschouwd. Tien jaar geleden deed
ze A- en B-examen. “Toen was het uit
het hoofd spelen van een liedje genoeg
voor het onderdeel improviseren.” Op
dit moment speelt ze bij het fanfareorkest Juliana de Bazuin uit Hollandscheveld, het dweilorkest Hollands
Geweld en in een van de big bands
van muziekschool SCALA in Hoogeveen. “In het dweilorkest probeer ik
zo nu en dan wel wat losser te spelen,
niet helemaal zo precies van de nootjes op papier. Maar echt improviseren

is toch een héél ander verhaal. Je moet
maar net weten welke noten je wel en
niet kunt gebruiken. En wat je ermee
kunt. Ik hoorde Herwin onder andere
uitleggen dat je met vier noten al kunt
improviseren. Ik heb dat inmiddels
thuis uitgeprobeerd, en ik moet zeggen, het klopt!”
Fluitiste Esther Oosterhuis (42) uit
Genemuiden is lid van het harmonieorkest van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo in De Wijk en geeft
zelf ook fluitlessen. Ook zij merkt
dat ze behoorlijk vast zit aan het
notenschrift. “Je bent ook niet anders
gewend, het geeft houvast. Maar ik
kan me voorstellen dat het heel ongedwongen en vrijuit speelt als je zónder
de nootjes op papier samen muziek
kunt maken. Ik zou dat graag leren.”
Ze vond het leerzaam om te merken
dat je al kunt improviseren op één
noot, door bijvoorbeeld alleen maar te
variëren in het ritme. “Stel dat het me
lukt om alle aspecten van het improviseren goed onder de knie te krijgen?
Ja, dan zie ik mezelf wel opstaan in
het orkest, om een zelf bedachte solo
te geven!”
Het tweejarig Sw!ng-!nn-project van
SAMO Drenthe is een inspiratieproject voor muzikanten, dirigenten en
besturen rondom het thema lichte

muziek. De Drenthehal van Beilen
was zaterdag 1 oktober het toneel van
een grote play-in, de Sw!ng-!nn. Het
eendagsorkest van honderd deelnemende amateurmuzikanten studeerde
drie nieuwe composities in, alledrie
onder leiding van de componisten
zelf. Carron Schilders had gekozen
voor een rockthema met Into the
Beat, Eric Swiggers alias Ennio Salvere

‘Je kunt het vergelijken met het aanleren
van een taal’
liet het orkest een Short Story in
Blue (blues) vertellen en Peter Kleine
Schaars leerde dit eendags-hafabraorkest-met-combo het jargon van
latin en swing (Let in the Swing). Alle
composities beleefden hun première
tijdens de afsluitende publiekspresentatie.

•

De lessenreeks Sw!ng-!nnprovisatie gaat in
januari 2012 van start en is toegankelijk voor
alle amateurmuzikanten ongeacht leeftijd
en niveau. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken via het mailadres
van de projectgroep Sw!ng-!nn: swinginn@
jeannetboverhof.nl
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TITEL

Verplichte werken
Spiker Festival

Blaaskapellen
op concours

De organisatie van het Gouden
Spiker Festival heeft in samenwerking
met de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen (ONFK) en het
Repertoire Informatie Centrum (RIC)
de verplichte werken voor het festival
van 2012 geselecteerd. Bij de brassbands zijn dat Masurische Suite van
Kurt Georg Widorski (vijfde divisie),
Triptych van Oliver Waespi (vierde divisie) en Darkness Visible van Richard
Grantham (derde divisie). De fanfares
spelen A Triple Suite van André Waignein (vijfde divisie), Voyage toVictory
van John Blanken (vierde divisie)
en De Kwelgeest van Rob Goorhuis
(derde divisie).

De Menterne in Muntendam is op 6
november weer het domein van de
blaaskapellen. Voor de 36e keer vindt
het Blaaskapellenconcours van Muntendam plaats. Vanaf 13.00 uur komen
negen kapellen in de Böhmische en
Mährische stijl in drie klassen in
actie. De deelnemers zijn het Twents
Blaasorkest Zenderen, Stroomdalkapel Zeegse, Oldehovekapel Leeuwarden, Tiroler Blaaskapel Musselkanaal,
Egerländer Kapel Ede, Torenkruiers
Blaaskapel Bocholt (België) en Zuidemakapel Grootegast. De Kannenmarkter Musikanten Appeltern en
Eschländerkapel Hellendoorn spelen
om de Nederlandse titel.

MINI-INTERVIE W

VNM-kampioene Celine Brouns: “Concoursen zijn een van de we foto FV Media Producties

Rechtenstudente Celine Brouns uit Ittervoort gaat de boeken in als de eerste solistenkampioen van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden. Tijdens de kampioenswedstrijd voor
blazers in Berlicum legde de 21-jarige sopraansaxofoniste van fanfare Concordia met 92,5
punten beslag op de titel in de eerste divisie.

‘Ik kan niet volstaan met half werk’
door onze redactie

Eeuwfeest in Hoogezand
Feest in Hoogezand. Het christelijk
fanfarekorps Juliana (zie foto) bestaat
honderd jaar. Het eeuwfeest wordt op
29 oktober gevierd met een jubileumconcert in ’t Kielzog met medewerking van de zangeres Wia Buze.
Juliana werd in 1911 door twaalf
muzikanten opgericht. Net als andere
verenigingen ging het ook Juliana de
afgelopen eeuw niet altijd voor de
wind. Regelmatig hing het voortbestaan van het muziekgezelschap aan
een zijden draadje. Een gebrek aan
leden was meestal de oorzaak. Soms
moesten optredens vanwege een
tekort aan muzikanten worden afgeblazen. Juliana staat sinds 2000 onder

leiding van Bauke Burghgraef. Op dat
moment telde de vereniging zeventien
leden. Inmiddels staan er meer dan
veertig muzikanten op de ledenlijst.
Met de opbrengst van het jubileumfeest wil Juliana het instrumentarium
vernieuwen. Ter gelegenheid van het
eeuwfeest is er een jubileumkrant
uitgebracht. Tijdens het jubileumconcert op 29 oktober komen naast
het fanfareorkest ook de jeugdleden, leerlingen en slagwerkgroep in
actie. Kaarten voor het concert zijn
te reserveren via secretaris@julianahoogezand.nl. Meer informatie: www.
juliana-hoogezand.nl.
foto Gerrit de Vries

Was je tevreden met je optreden?
“Ja, het ging goed. Op een paar kleine dingetjes na liep het zoals ik het geoefend had.”
Met welke verwachtingen was je naar Berlicum gegaan?
“Ik ga nooit met de verwachting naar een concours om te winnen. Ook nu niet. Er waren
enkele deelnemers geselecteerd die ik nog nooit had horen spelen. Ik wist dus niet wat ik
moest verwachten.”
Hoe ben je in de muziek terecht gekomen?
“Muziek zit in de familie. Mijn vader Victor speelt trombone bij fanfare Concordia uit Ittervoort. Vanaf de basisschool krijg ik muziekles. Eerst bij de muziekschool Kreato en de laatste
drie jaar bij Ankie Mofers.”
Toch doe je pas sinds drie jaar mee aan de solistenwedstrijden? Waarom ben je er
niet eerder aan begonnen?
“Op de muziekles is het eigenlijk nooit ter sprake gekomen. Ik wist daarom niet hoe dat in
zijn werk ging. Pas sinds ik les krijg van Ankie ben ik ermee begonnen.”
Van de acht concoursen waaraan je de laatste twee jaar hebt meegedaan, heb je er
één niet gewonnen. Is winnen jouw drijfveer om aan wedstrijden mee te doen?
“Nee, concoursen zijn een van de weinige gelegenheden om solostukken te laten horen.
Een solo spelen op de muziekles is ook leuk, maar nog mooier is spelen voor publiek. Bij de
fanfare krijg je die kans zelden. Bovendien vormt een concoursdeelname voor mezelf een
extra uitdaging om te oefenen. En je doet podiumervaring op. Prijzen winnen is een leuke
bijkomstigheid.”
Door de afgelopen twee jaar in Limburg de Finale Jonge Solisten te winnen, heb je
inmiddels twee jaar gratis studie aan het Conservatorium van Maastricht tegoed.
Ga je daar gebruik van maken?
“Ik wil eerst mijn studie rechten afmaken. Maar ik ben wel van plan om daarna naar het
conservatorium te gaan om in ieder geval het praktijkgedeelte te volgen.”
Ligt je toekomst in de muziek?
“Als ik al in de muziek verder wil, is het als uitvoerend musicus. Ik wil geen les geven. De
banen in de muziek liggen niet voor het oprapen. Met rechten kan ik wel werk krijgen.
Bovendien vind ik rechten ook leuk.”
Zien we je volgend jaar weer terug op het concourspodium?
“Dat weet ik nog niet. Eerst moet ik een leuk stuk zien te vinden. En ik moet er ook zin in
hebben. In combinatie met de tentamens op school is het soms best wel zwaar. Als ik meedoe, wil ik er ook vol voor gaan. Ik kan natuurlijk niet volstaan met half werk.”
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Muziekhandel
H.v. Weersel & Zn
Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

www.weersel.nl
info@weersel.nl
Oldenzaalsestraat 126
7514 DS Enschede
Nederland

Voor een
stijlvolle
performance
Maak kennis met ons assortiment van meer dan
300 verschillende uniformen voor concert, harmonie
en showband. Comfortabele uniformen met een
perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit
en een stijlvolle performance.

Meesters in maatwerk

Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38
Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. +31(0)575 46 16 41

www.weersel.nl
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Pikant maar stijlvol
Het begon als een ondeugend grapje aan de
bar na afloop van de
repetitie. Inmiddels is hij
voor 12,50 euro uit voorraad leverbaar. Om een
bijdrage te leveren aan
de financiering van een
concertreis gingen dertien vrouwelijke leden van
muziekvereniging Arti uit
Oirschot uit de kleren om
zich met hun instrument
te laten vereeuwigen op
een blootkalender.
A LG E M E E N
Door onze redactie

H

et is de dames niet alleen om
de financiële opbrengst te
doen. Ze hopen met hun opmerkelijke actie twee vliegen
in een klap te vangen. “Het
idee om op deze manier onze hobby
een ander imago te geven, sprak ons
allemaal erg aan”, vertelt Laura van
Nunen, een van de initiatiefnemers
van de Arti Puur Kalender. “Bij veel
mensen en vooral bij de leeftijdsgenootjes van de jonge meiden heerst
vaak het beeld dat het bespelen van
een blaasinstrument in een harmonieorkest een beetje suf is. Met deze
kalender willen we ook aantonen dat
spelen in een orkest hartstikke gaaf
is voor jong en oud. De dames op de
kalender stralen uit dat ze trots zijn op
hun instrument en dat muziek maken
hun passie is.”
Oirschot is trots op de dames van
muziekvereniging Arti. De kalender
waarop dertien vrouwelijke leden van
het orkest zich met hun instrument in
een pikante pose tonen, is een volledig
Oirschots product geworden. Behalve
de modellen zijn ook de fotograaf,
drukker, visagiste en ontwerpster afkomstig uit het Brabantse dorp. Laura:
“We wilden het stijlvol houden. Daarvoor hadden we goede vakmensen
nodig. Dat is gelukt. De burgemeester
heeft inmiddels met trots het eerste
exemplaar in ontvangst genomen.”

Op deze promotiefoto zijn de jasjes nog aan, maar ook op de blootkalender houden de dames van Arti het stijlvol. foto Eric van Laarhoven

Muziekvereniging Arti Oirschot is een
jonge, frisse en ambitieuze club met
ongeveer 130 leden. De vereniging
bestaat uit zeven geledingen, een D-,
C-, B- en A-harmonieorkest en een
C-, B-, en A-slagwerkgroep. Door de
indeling in niveaus kan bij Arti elke
muzikant samen muziek maken in
een ensemble dat past bij zijn muzikale peil. Het A-orkest komt uit in de
eerste divisie en staat onder leiding
van Kris Roemers. Arti probeert een
eigentijds imago neer te zetten en wil
laten zien dat een dorpsharmonie veel
meer doet dan over straat lopen met
Koninginnedag. Zo geeft de vereniging door het jaar heen concerten van
uiteenlopende aard onder verschillende zogeheten labels: Arti Symphonic voor de klassiekere concerten,
Arti Groove voor concerten met lichte
en populaire muziek, Arti Academy
voor jeugdconcerten, Arti Percussion
voor slagwerkconcerten en Arti et
Amicitiae voor traditionele optredens.
Ook de kleding is aan de aard van de
optredens aangepast. Maar ook niet
muzikale activiteiten staan hoog in
het vaandel. “Arti staat dan ook be-

kend als een erg hechte vereniging die
aanvoelt als een familie”, zegt Laura.
Voor het voorjaar van 2012 staat een
concertreis naar Berlijn gepland. Voor
de financiering van de trip moeten de
nodige acties op touw worden gezet.
Het ligt voor de hand om dan met
de verkoop van plantjes, postzegels
of loten geld in het laatje te brengen.
Maar de klarinettisten Laura van
Nunen (23) en Lara van der Schoot
(18) wilden op een originele manier
hun steentje bijdragen. “We vonden
het idee van de kalender in eerste
instantie erg grappig en gingen er niet
heel serieus mee aan de slag”, vertelt
Lara. “Later zijn we met z’n tweeën
toch eens rond de tafel gaan zitten en
hebben we het plan doorgezet.” De
omgeving moest aanvankelijk wennen aan het idee. Maar met de uitleg
dat het een stijlvolle productie zou
worden, meldden zich dertien dames
van het A-orkest in de leeftijd van 16
tot 40 jaar spontaan aan. Anderhalve
dag duurde de shoot in de fotostudio. De fotograaf schoot meer dan
duizend kiekjes. Lara: “Het was best

spannend om bloot voor de fotograaf
te staan, maar de sfeer was erg prettig
en na een tijdje wende het zelfs.” Over
het resultaat zijn de beide initiatiefneemsters erg te spreken. “Het is echt
ontzettend goed gelukt. Heel stijlvol.
Iedereen staat prachtig op de foto.
Voor de dames was het een once-ina-lifetime experience. Erg gaaf om
zelf op zo’n geweldige kalender te
staan.” Ook de opzet om de blaasmuziek eens op een andere manier in de
etalage te zetten is volgens de dames
volledig geslaagd. Lara: “Ik denk dat
we sowieso onze vereniging en wellicht ook muziekverenigingen in het
algemeen van een andere kant hebben
laten zien. En zeker niet op een suffe
manier. Ik hoop dat we inderdaad aan
buitenstaanders hebben laten zien dat
blaasmuziek erg leuk kan zijn en dat
muziek maken niet onderdoet voor
andere verenigingen.”

•

De verjaardagskalender Arti Puur is voor de
prijs van 12,50 euro per stuk (excl. verzendkosten) te bestellen via het formulier op de
website www.arti-oirschot.nl.
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‘Zoek nieuw concou
Enkele tientallen afgevaardigden van instellingen uit de muziek- en cultuursector
debatteerden in het gebouw van Kunstfactor in Utrecht op uitnodiging van de
Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) over de toekomst van de amateurmuzieksector. Conclusie na een middagje
bomen: er is werk genoeg aan de winkel.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

M

et kleurige viltstiften
volgeschreven flip-overs.
Groene en rode stickertjes die het belang van
de gedropte stellingen
benadrukken of juist weerspreken.
Het is een kleurrijke bijeenkomst in
de Jan Wolkers-zaal van Kunstfactor
in Utrecht. Want ook het aanwezige
gezelschap is kleurrijk van samenstelling. De VNM heeft voor de brainstormsessie over het nieuwe beleidsplan niet alleen de eigen bonden
uitgenodigd. Ook externe partners
praten mee over de toekomst van de
amateurmuziek. “Een goed initiatief ”,
zegt Hans Bijloo, hoofd Muziek van
Kunstfactor. “Een mooi moment om
de blik naar buiten te richten en te kijken hoe het veld over allerlei thema’s
denkt. Je ziet ook dat die brede vertegenwoordiging erg enthousiasmerend
werkt.” Ook Gert Jansen, voorzitter
van de Bond van Orkestdirigenten en
Instructeur (BvO), is positief over het
initiatief. “In het verleden is vaak vanuit hokjes geredeneerd en was iedereen vooral met zichzelf bezig. Het is in
het belang van de blaas- en slagwerkmuziek dat we met elkaar praten over
de ontwikkeling van de sector. Ook
al zijn we het niet overal met elkaar
over eens.” Lex van Diepen, een van
de vertegenwoordigers van het college
van juryleden, is eveneens enthousiast
over de samenkomst. “Een boeiende
bijeenkomst waarop inzet voor idealisme en grote betrokkenheid sterk
naar voren komen. Dat doet gewoon
goed om dat te zien. Na enkele jaren
van passiviteit zie je nu toch weer
nieuw elan verschijnen. Ik zou haast
willen spreken van een opstanding.”

Voor Jan Brands, directeur van Kunstconnectie, had de samenstelling van
de groep nog wel wat breder gemogen. “Dat er verbindingen worden
gezocht met andere organisaties, daar
kun je alleen maar applaudisserend
voor opstaan. Desondanks vind ik
dat het toch nog te veel naar binnen
gekeerd is. Van vergelijkbare spelers in
andere disciplines zoals bijvoorbeeld
sportorganisaties of instellingen voor
buitenschoolse opvang had je in een
aantal discussies ongetwijfeld veel
kunnen opsteken. En als ouders het
probleem zijn bij het enthousiasmeren
van jongeren om muziek te maken,
waarom heb je ze dan niet hier aan
tafel? Dan hoor je tenminste wat hun
problemen zijn.”
Voor de aanpak van de brainstormsessie wordt de beproefde combinatie
van de flip-overs met de plakplaatjes
van stal gehaald. Bovenaan de vellen
papier staan allerlei thema’s vermeld.
De bedoeling is dat de aanwezigen
onder ieder onderwerp een stelling
schrijven die hen het meest na aan
het hart gaat. Vervolgens kunnen de
overige deelnemers met een groen of
rood plakkertje aangeven of ze al dan
niet het belang zien van de betreffende stelling. Onder het thema ‘Samenwerking’ scoort de kreet ‘1LMO’ de
meeste groene plakplaatjes. Het is duidelijk dat het spaaklopen van de fusie
van de drie nationale muziekorganisaties vorig jaar nog altijd gezien wordt
als een gemiste kans. Een bundeling
van krachten levert ontegenzeggelijk
meerwaarde op, is de algemene opinie
van de aanwezigen. De manier waarop
levert echter verdeelde reacties op.
Een grote groep vindt dat VNM in
haar strategisch beleidsplan voor de
komende jaren onherroepelijk moet
inzetten op de totstandkoming van
één landelijke muziekorganisatie.
(Zie het nieuwsbericht op pagina 1).
Anderen zijn echter van mening dat

Vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de amateurmuzieksector deden op uitnodiging van de VNM

de bond zich niet volledig moet blind
staren op een algehele samenvoeging.
“Probeer eerst maar eens op bepaalde
punten samen te werken”, stelt Chris
Timmer, voorzitter van de Christelijke Bond voor Muziekverenigingen
in Oost en West Nederland. “Als die
samenwerking goed loopt, komt daar
ooit heus wel eens een gezamenlijke
organisatie uit tevoorschijn.” Ook
Hans Bijloo waarschuwt voor overhaaste initiatieven in die richting. “Ik
heb bij de gedachte aan één landelijke
organisatie een ongelofelijk zwaar
gevoel. Ik zou samenwerking vooral
in coalities zoeken”.
Stellingen die eveneens veel groene
plakkertjes scoren, zijn de inrichting
van één landelijke kampioenswedstrijd voor alle disciplines, samenwerking met andere kunstdisciplines en
het respecteren van regionale culturele verschillen. De stelling ‘De overheid investeert!’ wordt met heel wat
rode bolletjes van tafel geveegd. “We

moeten niet verwachten dat het rijk
zich de eerst komende tien jaar nog
veel bemoeit met onze sector”, stelt
Bijloo. Een thema dat veel discussie
oplevert is het enthousiasmeren van
kinderen voor muziek. Het gros van
de aanwezigen verwacht dat er met
name uit de naschoolse opvang nog
veel winst te behalen valt. “In de praktijk zie je vaak dat kinderen weliswaar
enthousiast zijn, maar dat ouders het
belang van kunst en cultuur minder
inzien”, weet Jan van den Eijnden,
senior beleidsmaker van Kunstfactor.
“Ervaringen uit het buitenland leren
dat dat binnen de structuur van de
school vaak wel lukt.” Jos Verbeeten,
voorzitter van de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen, stelt voor een
landelijke actieweek op touw te zetten
waarin muziekverenigingen overal
in het land scholen bezoeken. Jan
Brands, directeur van Kunstconnectie,
adviseert om naar wegen te zoeken
waarbij amateursector en kunsteduca-
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actief mee aan een brainstormsessie over de toekomst van de blaasmuziek. foto FV Media Producties.

tie elkaar juist meer kunnen binden.
Bij de meer inhoudelijke doelen
krijgt vooral de suggestie om andere
vormen van concoursen te ontwikkelen veel groene stickertjes. “Kunst
heeft altijd al een strevend karakter
gehad en zal dat ook wel blijven
houden”, zegt Van den Eijnden. “Maar
verenigingen hikken nu aan tegen de
zware vorm die daarvoor is. We zullen
nieuwe modellen moeten bedenken.
Meer in de vorm van een pedagogisch
portfolio. Dat is wellicht geen goede
benaming, maar het geeft wel de
lijn aan hoe ik daarover denk. Want
waarom kan een vergelijkbaar systeem
wel worden ingevoerd voor de top,
maar niet voor een orkest dat uit een
beperkt aantal leden bestaat?”
Manon Pelzer, voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,
wil er voor waken dat de lat te hoog
gelegd wordt. “We streven voortdurend naar een hoger muzikaal niveau
en een verdere professionalisering.

Maar zo werpen we voor kinderen die
zich willen aansluiten bij een kunstverenging wel steeds hogere drempels
op.”
Een stevig pleidooi is er voor de situatie waarin de majorettes en twirlers
verzeild zijn geraakt. Het ligt met
name de noordelijke bonden zwaar
op de maag dat hun leden door de
overgang van de voormalige NFCM
naar de VNM buiten de boot dreigen
te vallen. Ze maken zich er sterk voor
dat VNM-leden mee moeten kunnen
doen aan de wedstrijden van de National Baton Twirling Association.
Het slotwoord is voor VNM-voorzitter Jos Houben. Hij kijkt tevreden
terug op de bijeenkomst. “Er is zeer
geanimeerd en vanuit een grote
betrokkenheid met elkaar geconverseerd. U had ook een luisterend oor
voor wat de ander te berde bracht. Ik
hoop dat u het initiatief van de VNM
gewaardeerd hebt. We kunnen met uw
input in ieder geval aan de slag.”

Serie portretten van
Limburgse dirigenten
Wat drijft hen, wat is hun artistiek
credo, wie zijn hun idolen, wat zijn
hun hobby’s, hun dierbaarste muzikale herinneringen en hun ambities?
Hoe denken anderen over hen en hoe
denken ze zelf over de toekomst van
de blaasmuziek? In een omvangrijke
serie boekwerkjes met portretten
schetsen muziekpublicist en schrijver
Jos Frusch en blaasmuziekliefhebber
Huub Parren een beeld van Limburgse dirigenten die actief zijn in de
blaasmuziekwereld.
Tijdens het zestigjarig jubileum van
het Wereld Muziek Concours werden
de eerste drie uitgaven gepresenteerd.

Gewijd aan dirigenten met goede
herinneringen aan het WMC: Björn
Bus, Ingeborg Stijnen en Fried Dobbelstein.
De dirigentenportretten gaan vanaf
2012 in een frequentie van minimaal
zes per jaar verschijnen. De boekjes
worden aangeboden en gedistribueerd
door de Media Groep Limburg en zijn
te bestellen via de bestelbon in De
Limburger en het Limburgs Dagblad.
Prijs per exemplaar € 9,95 excl. € 1,95
verzendkosten. De eerste drie delen
zijn verkrijgbaar voor de speciale
introductieprijs van € 24,95 incl.
verzendkosten.

L AGERE AFDELINGEN

DIRIGENT

Wedstrijd voor
componisten

Aanmelding voor
ZON 2012 gestart

De Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (Vlamo) wil met een compositiewedstrijd het harmonie- en fanfarerepertoire voor de lagere afdelingen
uitbouwen. De Belgische zusterorganisatie hoopt met dit initiatief
componisten te stimuleren om voor
deze afdelingen te schrijven. Ook wil
de bond meehelpen aan de internationale naambekendheid van de componisten en uitvoerders. De deadline
voor het indienen van composities
is 1 mei 2012. De uitvoering van de
werken gebeurt door gerenommeerde
orkesten op 28 oktober 2012 tijdens
de finalewedstrijd in het Lemmensinstituut te Leuven. Er zijn drie prijzen
van respectievelijk 2500, 1500 en 1000
euro en een publieksprijs. Per componist mogen maximum twee werken
worden ingestuurd. De duur van het
werk bedraagt minimaal 6 minuten en
maximaal 8 minuten. Belangstellenden kunnen via secretariaat@vlamo.be
een inschrijfformulier aanvragen.

Bij het Zomer Orkest Nederland
(ZON) zijn de voorbereidingen voor
de tournee van 2012 al in volle gang.
Van 25 juli tot en met 5 augustus toert
het jongerenorkest kriskras door Nederland om het publiek op markten,
pleinen en winkelcentra te verrassen
met een sfeervol concert. Via de site
www.zomerorkest.nl kunnen jongeren van 16 tot en met 23 jaar met
minimaal C-niveau zich tot 1 februari
aanmelden voor de tournee van 2012.
Het ZON biedt ook jonge dirigenten
de kans om gedurende twee jaar met
een jong, gemotiveerd en goed orkest
op pad te gaan. Van het tweekoppige
dirigententeam wordt ieder jaar een
dirigent vervangen. Jonge dirigenten
die afgestudeerd zijn voor hun Eerste
Fase HaFa directie en studerend of
niet langer dan vijf jaar afgestudeerd
voor de Tweede Fase en op deze manier ervaring willen opdoen, kunnen
zich tot 1 januari aanmelden via www.
zomerorkest.nl.

LIMBURG

AC T I V I T E I T E N

Jubilarissen in de
bloemen gezet

WAK 2012 in de
startblokken

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen heeft in september tal van
jubilarissen in de bloemen gezet. Theo
Willems van harmonie L’ Union uit
Born kreeg een onderscheiding voor
zijn 75-jarig jubileum. Bij fanfare Sint
Nicolaas uit Broekhuizen werd Jos
Rijken gehuldigd voor zijn zeventigjarig lidmaatschap. Geert Pennes
van harmonie Sint Agnes uit Bunde,
Jan Kleine van harmonie L’Union uit
Born en Zef Huntjens van fanfare
Sint Cornelius uit Schin op Geul
kregen de versierselen behorend bij
het zestigjarig jubileum. Voor veertigen vijftigjarige jubilarissen zie www.
klankwijzer.nl.

Van 2 tot en met 9 juni 2012 vindt
de tweede editie van de Week van de
Amateurkunst (WAK) plaats. Tijdens
deze week zijn door heel Nederland
optredens, workshops en andere
activiteiten waarbij mensen kennis
kunnen maken met het plezier van
amateurkunst. De eerste aflevering in
2011 was een groot succes. In ruim
zestig gemeenten genoten 200.000
mensen van optredens en exposities
met dans, muziek, theater en beeldende kunst. Kunstencentra, buurthuizen,
scholen, ondernemers en verenigingen die willen meedoen kunnen voor
meer informatie terecht op www.
waknederland.nl.
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EDE | CULTURA | 20.00 UUR

Zaterdag 22 oktober

Concertserie HRFSTWND met harmonieorkest OBK
Bennebroek en het Nieuw Trombone Collectief. Info:
www.hrfstwnd.nl

EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM

EIJSDEN | CULTUREEL CENTRUM

Concert door jeugdorkesten Les Jeunes Sainte Cécile
Eijsden en Vooruit Harelbeke.

‘Concert à la Russe’ door fanfare Sint Gertrudis Sint
Geertruid o.l.v. Jos Dobbelstein met solist Peter
Caelen op concertvleugel in het 2e Pianoconcert opus
102 van Shostakovich. Verdere medewerking van het
Maasland Kozakkenkoor met Russisch-orthodoxe en
Byzantijnse liederen.

THORN | HARMONIEZAAL | 18.30 UUR

Examenconcert van Tristan Uth met de Koninklijke
harmonie van Thorn als examenorkest.
Zondag 23 oktober

HOOGEZAND

NIJMEGEN | DE VEREENIGING | 13.15 UUR

Concertconcours van de CBOW i.s.m. CBMGD.

Concertserie HRFSTWND met projectorkest Groot
Gelders HRFSTWND Blaasorkest en Het Gelders Orkest.
Info: www.hrfstwnd.nl.

HOOGMADE | CULTUREEL CENTRUM DE SCHUUR | 20.00
UUR

ROERMOND | DE ORANJERIE | 10.00 UUR

Concertwedstrijd LBM.

Najaarsconcert door muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade met medewerking van Mama’s
Jongens. Info: www.deheerlijkheidhoogmade.nl.
LEEUWARDEN | HARMONIE

Woensdag 26 oktober
SURHUISTERVEEN | DE FLAMBOU

Concert door brassband Hosannah. Info: www.
brassband-hosannah.nl.

9e Noordelijk Seniorenfestival.

ZUTPHEN | HANZEHOF | 19.30 UUR

Zaterdag 29 oktober

Concertserie HRFSTWND met fanfare Kunst na Arbeid
Lunteren en het Gelders Fanfare Orkest. Info: www.
hrfstwnd.nl

ANDEL | HET BUITENHOFF | 12.00 UUR

Altena Streekfestival. Info: www.andelsfanfare.nl.
BOXMEER | SPORTHAL ‘T HOOGKOOR | 20.00 UUR

Zondag 6 november

2e Rabo Music Sensation door harmonie Semper Unitas Sambeek. Kaarten: www.rabomusicsensation.nl.

AMSTERDAM | BEURS VAN BERLAGE | 14.15 UUR

Start vierdelige dirigentenworkshop De Maestro met
docent Jan Cober. Informatie: www.lbminfo.nl.

Najaarsconcert door 100-jarig Philips Symfonisch
Blaasorkest Eindhoven met wereldpremière van compositie van Hardy Mertens en Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest o.l.v. Hennie Ramaekers.

JOURE | SPORTHAL DE STUIT | 19.30 UUR

BEEK | ASTA CULTUURCENTRUM | 20.00 UUR

Jubileumconcert door de christelijke muziekvereniging Jouster Fanfare met afscheid van dirigent
Bernhard van der Wal.

Harmonie Sint Caecilia Geulle speelt een LatijnsAmerikaans programma met bandoneonist Gerard
van Duinen als solist. Kaarten: 043 3642995.

NIJVERDAL | HERVORMD CENTRUM : 20.00 UUR

MUNTENDAM | MENTERNE | 13.00 UUR

Concert door Brassband David Zwolle en harmonieorkest Advendo Nijverdal.

36e Blaaskapellenconcours van Muntendam met negen deelnemers in de Böhmische en Mährische stijl.

Donderdag 17 november

OENKERK | ONTMOETINGSKERK

TILBURG | CONCERTZAAL | 14.30 UUR

ENSCHEDE | MUZIEKCENTRUM

Zondag 20 november

Herfstconcert door Brassband De Bazuin Oenkerk.
Info: www.debazuinoenkerk.nl.

Verrassende Ontmoetingen met harmonie Sainte
Cécile Eijsden en Sophia’s Vereeniging Loon op Zand.

Benefietconcert verzorgd door de Marinierskapel van
de Koninklijke Marine.

EINDHOVEN | MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS | 14.15
UUR

UTRECHT | VREDENBURG | 20.00 UUR

Najaarsconcert door 100-jarig Philips Symfonisch
Blaasorkest Eindhoven

ITTERVOORT | MUZIEKCENTRALE ADAMS | 9.30 UUR

OUDDORP | MFG DORPSTIENDE

Fanfarefestival door stichting Muziek Manifestatie
Goeree-Overflakee met deelname van elf fanfareorkesten.

Dinsdag 8 november – zaterdag 12 november

In de Merthal in Horst rolt op 6 november de zesde editie van het slagwerkspektakel Drumpop over de bühne.

Cilissen met medewerking van danseres Anne Chantraine in de première van Shanghai Sword Dance van
Hardy Mertens. Kaarten: tickets@psbe.nl.

ULFT | DRUFABRIEK | 20.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met harmonie De Club
Didam en Douane Harmonie Nederland. Info: www.
hrfstwnd.nl

SNEEK | ZUIDERKERK | 20.00 UUR

Dirigentencursus Life Long Learning International.
Inschrijven via het webformulier op www.wmc.nl.

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens
speelt o.l.v. Tijmen Botma het muzikaal schouwspel
Land & Macht met medewerking van de Kleinkunstacademie.

Concert fanfareorkest christelijke muziekvereniging
Harmonie Sneek met zanger Gerrit Breteler.

Woensdag 9 november

Vrijdag 18 november

Maandag 21 november

WORKUM | SINT GERTRUDISKERK | 20.00 uur

HARDERWIJK | HARMONIEGEBOUW

ASSEN | DE SCHALM

MAASTRICHT | THEATER AAN HET VRIJTHOF | 20.00 UUR

Concert door Brassband Crescendo Workum. Info:
www.crescendoworkum.nl.

Vierde keer senioren play-in door het Veluws Senioren
Orkest Wezep. Docent Henrite Rusch. Inlichtingen: Jan
Baljeu, tel.: 0341 559156 - j.baljeu@12move.nl

Dubbelconcert door Muziekvereniging Oranje Assen
en AMDG Beilen, beide o.l.v. Johan Gerkes.

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens
speelt o.l.v. Tijmen Botma het muzikaal schouwspel
Land & Macht met medewerking van de Kleinkunstacademie.

KERKRADE | ROLDUC

Zondag 30 oktober

Zaterdag 19 november

MAASBRACHT | DE SPIL | 17.00 UUR

4e Lowland Brass Festival. Organisatie: Brassband
Limburg.

CLINGE | RESTAURANT STERRE-TERREIN | 11.00 UUR

Zaterdag 12 november

BARNEVELD | SCHAFFELAARTHEATER

Koffieconcert door The Young Ones.

DEN HELDER | DANSSCHOOL DANSEN BIj JANSEN | 20.00
UUR

Optreden Brassballet. Kaarten: www.emotionsonstage.nl.

Woensdag 23 november

Vrijdag 4 november – zondag 6 november

Concert door het startersorkest (o.l.v. Frank van
Gemert) en het Brugorkest (o.l.v. Petra Elbertsen) van
muziekvereniging Winnubst met als thema ‘Met de
Franse slag’. Info: www.winnubst-muziek.nl.

BURGUM

Jubileumconcert door muziekvereniging Apollo
Burgum b.g.v. 110-jarig bestaan.

Korpsconcert ter gelegenheid van het 346-jarig
bestaan van het Korps Mariniers in concertgebouw
De Doelen.

ELSPEET | KULTURHUS

ROOSENDAAL | DE KRING | 20.00 uur

HOENSBROEK | MFC GEBROOK | 19.30 UUR

Fanfare Sint Gabriël Hoensbroek presenteert
cross-over-concert Gabriël Rocks Informatie: www.
sintgabriel.nl.

Brass mixed Percussion met medewerking van
slagwerkensemble Elspeets Fanfarekorps o.l.v.
Wibrand van Norel en brassband Rijnmond o.l.v. Erik
van de Kolk.

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens
speelt o.l.v. Tijmen Botma het muzikaal schouwspel
Land & Macht met medewerking van de Kleinkunstacademie.

HORST | DE RIET | 20.00 UUR

FERWERT | SPORTHAL | 19.00 UUR

Concert door Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL
vanwege het 20-jarig bestaan. Kaarten: www.honl.nl.

Try-out concert voor de NBK door diverse bands uit
verschillende divisies.

Vrijdag 25 november

ITTERVOORT | DE MORTEL | 20.00 UUR

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Kaarten via www.dice-musica.nl.

MAASTRICHT | DIVERSE LOCATIES

Samenspeelweekend Hedendaagse Muziek voor
Amateurs. Informatie: www.comamaastricht.nl.
Zaterdag 5 november
BALK | SPORTHAL DE TRIME | 20.00 UUR

Streekharmonie Concordia Balk presenteert SWING
IN BALK met als gasten Die Twa, sopraan Francis van
Broekhuizen, trompettist Theo Halmingh en zangeres
Suzanna Pleiter.
DORDRECHT | BENEVIA MUZIEKCENTRUM | 20.00 UUR

Concert door harmonie Koningin Wilhelmina Wamel
en Dordrechts Philharmonisch Orkest.

Zondag 13 november

DRACHTEN | DE LAWEI

Jubileumconcert Een eeuw liefde voor muziek door
100-jarig Philips Symfonisch Blaasorkest o.l.v. Matty

Concertconcours van de CBMF.

EINDHOVEN | MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN | 14.15 UUR

Concert in Italiaanse sferen door fanfare Concordia
o.l.v. Maurice Dahmen en vocale solisten Sharon ten
Haaf en Arwin Kluft. Informatie: www.fanfareconcordia.nl.

ROTTERDAM | DE DOELEN

TER AAR | SPORTHAL DE VLINDER | 20.00 UUR

WEERT | MUNTTHEATER | 20.15 UUR

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens
speelt o.l.v. Tijmen Botma het muzikaal schouwspel
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HORST
van het theater.
Zaterdag 19 november
ELSPEET | KULTURHUS

Brass mixed Percussion met medewerking van slagwerkensemble Elspeets Fanfarekorps o.l.v. Wibrand van
Norel en brassband Rijnmond o.l.v. Erik van de Kolk.
Zondag 20 november
VENRAY | SCHOUWBURG VENRAY

Podiumwedstrijd LBT.

SHOW
Dinsdag 25 oktober
WEZEP | CLUBGEBOUW | 19.30 UUR

Open repetitie Limburg Stirum Band.
Zaterdag 29 oktober
NIJKERK | MANEGE LUXOOL

Taptoe met Arnhems Trompetter Korps, Kamper
Trompetter Korps.
Zaterdag 5 november

Drumpop gokt op
jeugdig publiek
Drumband Jong Nederland uit Horst
houdt zondag 6 november de zesde
editie van Drumpop. Ondersteund
met een licht- en geluidsshow brengen
groepen en muziekverenigingen
in verschillende bezettingen in de
Mèrthal in Horst moderne slagwerkmuziek ten gehore. Als special act
sluit Circle Percussion het evenement
af. Verder komen de slagwerkgroep
van de Koninklijke Harmonie Horst,
Caribbean energy brass Lottum,
malletband Kunst en Vriendschap
Opheusden, jeugddrumband Let’s
Beat it! Horst en drumband Jong Nederland Horst in actie. Een lokale DJ
praat het programma aan elkaar. Om
zoveel mogelijk jong publiek te trekken is de entreeprijs slechts twee euro.
Jeugdigen tot 12 jaar mogen gratis
naar binnen. Meer informatie: www.
drumpop.nl.

BRUNSSUM | SPORTHAL RUMPEN

Taptoe met Door Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk,
ADVENDO Sneek, Grunn Weisse Funken, The Norwegian
Guard Veterans Drill Contingent en Top Secret Basel.
Zondag 6 november
Majorettewedstrijd voor solisten en groepen. Organisatie Brabantse Bond.

ZUTPHEN | HANZEHOF | 20.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met Philharmonie Gelre
o.l.v. Joop Boerstoel en Toon Kunst Zutphen o.l.v. Hans
Lamers. Info: www.hrfstwnd.nl
Zaterdag 26 november

WIJCHEN | THEATER ‘T MOZAÏEK | 20.15 UUR

Project Percultural met slagwerkmuziek, dans, zang,
circus en theater door Mallet and Percussion Ensemble
Amsersfoort en diverse solisten. Kaarten via de website
van het theater.
ZEVENAAR | MUSIATER | 20.00 UUR

Theatershow ‘Met de deur in huis vallen’ door slagwerktrio Framoja.

IJSSELSTEIN | FULCO THEATER

Concertconcours van de CBOW

Zaterdag 12 november
GRONINGEN | MARTINIPLAZA | 19.30 UUR

Taptoe met Door Vriendschap Sterk (DVS) Katwijk,
Dutch Pipes and Drums Tilburg, Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Grossen-Linden e.V., Triton Winsum,
Boreas Usquert, Euphonia Warffum, Rijnmondband
Schiedam, METRO Scheveningen, Oranje IJsselmuiden.
‘t HARDE | MFC APERLOO

Zondag 23 oktober
HENDRIK-IDO-AMBACHT | CASCADE | 14.30 UUR

Zaterdag 26 november - zondag 27 november

Open CBOW-kampioenschap majorette en twirl voor
solisten , duo’s, ensembles, (small) teams en grote
groepen.

VELDHOVEN | DE SCHALM

Theatershow ‘Met de deur in huis vallen’ door slagwerktrio Framoja.

Concertwedstrijd hafabra. Organisatie Brabantse
Muziekbond.

Zaterdag 29 oktober

WAALWIJK | SPORTHAL DE SLAGEN

BERLICUM | D’N DURPSHERD

Brabantse kampioenswedstrijd voor majorettesolisten
en - groepen. Organisatie Brabantse Bond.

Zaterdag 26 november
ALKMAAR | THEATER DE VEST | 20.15 UUR

Donateursconcert ‘Terug naar het wilde westen en
meer...’ door christelijke muziekvereniging Soli Deo
Gloria, stedelijk harmonieorkest SDG Alkmaar en
tamboer- en pijperkorps SDG Alkmaar. Informatie:
www.sdg-alkmaar.nl.
Zondag 27 november

Zaterdag 19 november – zondag 20 november

Kampioenswedstrijd solisten drumbandmuzikanten.
Organisatie: Verenigde Nederlandse Muziekbonden.
Zaterdag 5 november
Slagwerkconcert Ritmo del Playan door de slagwerkgroep van muziekvereniging Kunst & Volharding
Beuningen. Meer informatie: www.fanfarekenv.nl/
ritmodelplaya.html

Najaarsconcert door NS-Harmonieorkest.

Zondag 6 november

ARNHEM | MUSIS SACRUM | 15.00 UUR

HORST | MÈRTHAL | 14.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met Philharmonie Gelre
o.l.v. Joop Boerstoel en Toon Kunst Zutphen o.l.v. Hans
Lamers. Info: www.hrfstwnd.nl

Drumpop 2011 met optredens van de slagwerkgroep
van de Koninklijke Harmonie Horst, Caribbean energy
brass Lottum, malletband Kunst en Vriendschap
Opheusden, Jeugddrumband Let’s Beat it! Horst,
drumband Jong Nederland Horst en Circle Percussion.
Informatie: www.drumpop.nl
Zaterdag 12 november

Verrassende Ontmoetingen met Sophia’s Vereeniging
Loon op Zand en Kolpings Zonen Bergen op Zoom.

S L AG W E R K
Zaterdag 22 oktober

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

Ooit zelf hedendaagse muziek
gespeeld? Of behoor je tot de grote
groep amateurmusici die bij het
woord ‘hedendaagse muziek’ meteen
denkt aan piep-kras-knor-muziek?
CoMAMaastricht biedt amateurinstrumentalisten de kans zich in het
diepe van de hedendaagse muziek
te storten. Ritmes en klankkleuren
laten ontdekken die ze nog niet zijn
tegengekomen en samen laten spelen
met instrumenten waarvan ze het bestaan niet wisten. Tijdens het weekend
Hedendaagse Muziek voor Amateurs
van 4 tot en met 6 november wordt
door alle deelnemers het werk Dark
Sun- August 1945 van de AmerikaansEngelse componist Stephen Montague
onder diens leiding, ingestudeerd.
Ook zijn er workshops en masterclasses. Meer informatie: www.comamaastricht.nl.

BEUNINGEN | DE LÈGHE POLDER | 20.00 UUR

AMERSFOORT | DE FLINT

BERGEN Op ZOOM | DE MAAGD | 14.30 UUR

Leer hedendaagse
muziek kennen

SOMEREN | SPORTHAL DE POSTEL

foto Pieternel Clabbers

Land & Macht met medewerking van de Kleinkunstacademie.

WEEKEND

UTRECHT | VORSTELIJK COMPLEX | 20.00 UUR

Project Percultural met slagwerkmuziek, dans, zang,
circus en theater door Mallet and Percussion Ensemble
Amsersfoort en diverse solisten. Kaarten via de website

WEZEP
INZENDEN VAN KOPIJ
VOOR KRANT EN WEBSITE

V

ermeldingen voor de agendarubriek: de 25ste van iedere maand
voor plaatsing in de daarop volgende
maand. Tips voor redactionele artikelen: aanmelden voor de eerste van
de maand voor plaatsing in de daarop
volgende maand. Berichten voor de
website: dagelijkse verwerking.

•

redactie@klankwijzer.nl

Play-in voor
senioren
Het Veluws Senioren Orkest uit
Wezep houdt woensdag 9 november
voor de vierde keer een play-in voor
senioren. Plaats van handeling is het
gebouw van de Stedelijke Harmonie
te Harderwijk. De play-in staat onder
leiding van dirigente Henrite Rusch
uit Zwolle. Ingestudeerd worden de
werken Condacum, Antonin’s New
World, March to Mars, Astro Suite en
Rhythm Forever. Voor inlichtingen en
aanmeldingen: Jan Baljeu, tel.: 0341
559156 - j.baljeu@12move.nl
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i nformatief
Het akoestisch DNA van Limburg reist in een grenspaal door de provincie. Geluidskunstenaars hebben plaatsen,
die voor hen een bijzondere betekenis hebben, vastgelegd in zogeheten soundscapes. Ook de blaasmuziek
heeft een plek in de Limburgse klankatlas.

Grenspaal met blaasmuziek
A LG E M E E N
Door onze redactie
Een kaart van Limburg waarop
plaatsen auditief zijn gemarkeerd.
Zo kun je de klankatlas van Limburg
het beste omschrijven. Het initiatief
voor het meerjarig project komt van
de Maastrichtse organisatie Intro
in situ. De provinciale muziek- en
klankwerkplaats biedt kunstenaar een
podium om projecten op het gebied
van de klankkunst te ontwikkelen.
Samen met Musica Neerpelt legt Intro
in situ de klankatlas voor de beide
Limburgen aan. Geluidskunstenaars
uit (Belgisch-)Limburg zijn benaderd
om op een voor hen bijzondere plaats
in Limburg een soundscape te maken.
Een soundscape (ook wel fieldrecording of locatiecompositie) is een
compositie die gemaakt wordt aan de
hand van geluidsopnames op locatie,
muzikale compositorische elementen
en eventueel gesproken tekst. Zowel
historische verhalen als subjectieve
belevenissen kunnen aan deze composities ten grondslag liggen. Zo wordt
bijvoorbeeld een 18e eeuwse veldslag
bij Maastricht verklankt, maar ook
een bijzondere jeugdervaring. Ook
de eigenheden van de aangrenzende
provincies zoals het mijnverleden, de
Maas, het dialect en de groene natuurpracht zijn op die manier weergegeven. De soundscapes zijn verzameld
in twee klankpalen: één voor Nederlands-Limburg en één voor BelgischLimburg. Deze audiopalen hebben de
vorm van een grenspaal en werken als
een radio: als eraan gedraaid wordt,
zijn de verschillende soundscapes
te beluisteren. De klankpalen reizen door de twee provincies. Iedere
maand staan ze op een nieuwe plaats
zodat passanten de resultaten kunnen beluisteren. Met een bijbehorend
educatief pakket kunnen ook scholen
en kinderen ermee aan de slag.
Ook de blaasmuziek heeft een plekje
gekregen op de klankatlas. Andreas
van Zoelen liet in de compositie Alma
Mater zijn gevoelens over Venlo en de
aangrenzende dorpen Blerick en Tegelen de vrije loop. “Ik werd voor dit
project eigenlijk niet benaderd vanuit
mijn werkzaamheden in de blaasmuziek, maar vanwege mijn activiteiten
in het circuit van de ensembles. Maar
toen ik me erin verdiepte, verbaasde
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het me dat er nog geen blaasmuziek in
de atlas was opgenomen. Ik heb toen
aangegeven dat ik graag een bijdrage
wilde leveren met een compositie
voor een harmoniebezetting in een
uitvoering van mijn eigen orkest Sint
Caecilia uit Blerick.”
De bijdrage van Van Zoelen bestaat
uit een 4,5 minuut durend concertwerk met de instrumentatie van een
symfonisch harmonieorkest met toevoeging van enkele instrumenten zoals altfluit, bugel en sopraansaxofoon.
In het stuk zijn ook enkele geluidsfragmenten verwerkt. Van Zoelen:
“Het is een expressionistisch stuk dat

mijn gevoelsmatig uitzicht over groot
Venlo verklankt. Alma Mater is Latijn
en betekent Zorgende Moeder. Het is
een ode aan Venlo en aangrenzende
dorpen, in het bijzonder mijn woonplaats Tegelen en Blerick waar ik mijn
orkest heb. Ik ben in mijn leven vaak
verhuisd. Heb zelfs in het buitenland
gewoond. In Tegelen heb ik de plek
gevonden waar ik tot rust kom en
me geborgen voel. Het is bovendien
een plaats met een rijke historie. In
Blerick dirigeer ik een fijn orkest waar
ik me sociaal erg mee verbonden voel.
De stemmen in het middendeel geven
een moment van bezinning weer

waarin herinneringen aan de afgelopen jaren de revue passeren.”
De opname voor de klankpaal is
volledig live opgenomen. Er is niet
in geknipt. Alleen de stemmen in het
middendeel zijn er later aan toegevoegd.

•

De klankpaal is gestationeerd in De Hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht. Van
daaruit maakt hij uitstapjes zowel binnen
als buiten de provincie Limburg. Zo is hij
van 9 tot en met 13 november te bewonderen op November Music in ‘s-Hertogenbosch.
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