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Deadline voor  
volgende Klankwijzer
Op 8 november verschijnt de eerstvolgende Klankwijzer. Aankondigingen van 
activiteiten tussen 11 november en 18 december worden uiterlijk maan-
dag 10 oktober bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte 
aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, 
themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere 
activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg 
mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redac-
tionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Rechtgezet
Bij de terugblik op de Open Dutch Show Championships (ODSC) in Klankwijzer 
nummer 5 is bij de foto op pagina 13 een verkeerd bijschrift geplaatst. De feestende 
vereniging op deze foto is niet het Kamper Trompetter Korps maar show- en drum-
fanfare Oranje IJsselmuiden. Het korps kwam zowel in de middenklasse als tijdens 
de finale als winnaar uit de bus. Ere wie ere toekomt. 

EYMF in 2018 naar Sneek
Cultuur Kwartier Sneek heeft het gastheerschap van het European Youth Music Fes-
tival (EYMF) binnengehaald. Met ongeveer 1.000 optredens in drie dagen behoort 
het tweejaarlijkse festival tot de grootste muzikale evenementen van Europa. Het 
festival vindt plaats rond Hemelvaartsdag 2018. Het EYMF wordt onder de vlag van 
Culturele Hoofdstad 2018 georganiseerd. Tijdens het festival worden zo’n 30.000 
bezoekers verwacht die verdeeld over veertig podia luisteren naar de concerten an 
talentvolle musici, afkomstig uit meer dan twintig Europese landen. Er doen 5.000 
tot 8.000 muzikaal geschoolde leerlingen en studenten mee. De opening is aan 
stadsgracht De Kolk, pal voor de iconische Waterpoort. De concerten zijn binnen en 
buiten, onder meer op vijftien verschillende aanlegplaatsen voor boten. Het EYMF 
werd al gehouden in steden zoals Budapest, Linz, Trondheim en San Sebastian.

Workshop leren marcheren 
De Muziekbond Gelderland-Flevoland houdt zaterdag 26 november in Gebouw De 
Brink in Loenen een workshop om beginnende muzikanten de basiselementen van de 
exercitie voor marsoptredens bij te brengen. De oefenstof varieert van het in de houding 
komen tot en met het Amerikaans counteren. Alle nuttige en noodzakelijke bewegingen 
worden uitgelegd. Een leerzaam initiatief voor instromende muzikanten, maar ook voor 
muzikanten die de exercitie willen opfrissen. Informatie: projecten@mbgf.nl.

Stichting wil Böhmische blaas-
muziek bij jeugd bevorderen
De Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB) uit Panningen wil de kennis over en 
beoefening van Böhmische blaasmuziek bevorderen. De stichting constateert 
dat de belangstelling voor deze muziekstijl weer toeneemt. Het doel is vooral 
om jongeren weer enthousiast te maken voor de Böhmische blaasmuziek. De 
stichting wil daarom een jeugdorkest oprichten waarin jonge muzikanten van 
harmonieën en fanfares onder deskundige leiding kennis kunnen maken met de 
Böhmische stijl. Informatie: via blaasmuziekpeelenmaas@gmail.com.

NBTA Show Twirl-equipe  
klaar voor EK
De NBTA Show Twirl-equipe met juryleden, klerken en begeleiding reist deze week 
per bus af naar Crawley om zaterdag 8 en zondag 9 oktober deel te nemen aan 
de Europese kampioenschappen. De Nederlandse afvaardiging heeft zich in maart 
tijdens het NK Show Twirl geplaatst voor deelname aan de Europese titelstrijd. In 
de periode van maart tot en met september zijn de deelnemers onder andere door 
bondscoach Marij Voets klaargestoomd voor de wedstrijd in Engeland. De equipe is 
erop gebrand om in het internationale deelnemersveld goed voor de dag te komen.   

Cashbackactie van JUPITER
Muziekinstrumentenfabrikant JUPITER geeft tot 120 euro korting bij de aanschaf 
van een instrument. Deze cashbackactie loopt van 1 augustus 2016 tot en met 
31 december 2016. Klanten kunnen binnen deze actieperiode een instrument 
kopen, dat voorzien is van een CASHBACK-Card. Na de aanschaf ontvangt de 
koper van JUPITER afhankelijk van de waarde 40, 80 of 120 euro retour.  
De uitgebreide deelnamevoorwaarden vindt u op: www.jupiter.info/nl/aktionen/
cashback-campaign.html.

Inschrijving Prinses Christina 
Concours gestart
Jongeren van 12 t/m 19 jaar 
kunnen zich weer inschrijven voor 
het klassieke Prinses Christina 
Concours. Iedereen mag meedoen, 
ongeacht niveau. Het Prinses 
Christina Concours wordt in het 
voorjaar van 2017 georganiseerd 
en vindt plaats op zes verschillende 
locaties in heel Nederland. Alle 
deelnemers mogen tien minuten 
optreden. Het concours is niet alleen 
voor de toptalenten, maar juist ook 
voor degenen die graag een extra 
stimulans willen. Na afloop krijgen 
alle deelnemers persoonlijk advies 
van juryleden. De inschrijving sluit 
op 1 december 2016. Informatie:  
www.christinaconcours.nl. 
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Beunmaand
Er is een tijd geweest dat je als dirigent als 
een berg opkeek tegen de maand oktober. Niet 
vanwege de vallende bladeren, maar omdat je het 
wekenlang moest zien te rooien zonder je beste 
muzikanten. De grootste talenten reisden in de 
herfstmaand avond aan avond van het ene naar 
het andere repetitielokaal om te spelen bij vereni-
gingen die op concours gingen. Om bij de fiscus 
geen slapende honden wakker te maken, werd 
daarvoor een mooie term bedacht: uithelpen. Con-
servatoriumleerlingen draaiden er geen doekjes 
om. Voor hen was oktober de beunmaand. 

Ik herinner me nog een fagottiste die tussen de 
concoursoptredens van twee orkesten halsover-
kop naar haar auto holde om haar uniformjasje te 
verwisselen. In de kofferbak lagen vier exemplaren 
met verschillende logo’s. Het werktenue voor één 
concoursdag. Of het telefoontje op de vrijdag-
avond voor een concoursweekend. Een anonieme 
beller maakte me er fijntjes attent op dat orkest X 
zondag met zeventien inleenkrachten aan de start 
zou verschijnen. Of de verslaggever in zijn stukje 
in de krant van maandag er wel aan dacht om 
daar melding van te maken.   

Bij de Limburgse bond was destijds Sjoof Drum-
men voorzitter. Een prachtige man. Hij dacht de 
ongebreidelde prestatiedrang van blaasorkesten 
in de kiem te kunnen smoren door publiekelijk te 
maken hoeveel leenkrachten harmonieën en fan-
fares inzetten om het concoursresultaat kunstma-
tig op te krikken. Dat deed hij door de mutaties op 
opeenvolgende ledenlijsten van de concoursgan-
gers in kaart te brengen. Het onderzoek leverde 
schreeuwende krantenkoppen op: ‘Blaasorkesten 
speelden met 371 leenmuzikanten’. Het kwam 
erop neer dat veertien procent van de muzikanten 
op het concourspodium een zogeheten papieren 
lid was. Het voorstel om door man en paard te 
noemen verenigingen aan de schandpaal te 
nagelen, haalde geen meerderheid.

Inmiddels zijn we een jaar of twintig jaar verder. 
Hoe het er nu in de spelonken van het concours-
circus aan toegaat, speelt zich grotendeels buiten 
mijn gezichtsveld af. Maar wat ik me afvraag: zou 
met het verstrijken van de jaren ook het verstand 
zijn gekomen? 

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Jong Beatrix wint opnieuw
goud in Duitsland
Jeugddrumcorps Jong Beatrix Hilversum heeft in Hameln de Open Duitse Kampioenschappen gewonnen. Naast de 
topscore in de Junior Class sleepte de groep ook alle sectieprijzen in de wacht, zoals best guard, best music en best 
brass. De kinderen beeldden tijdens hun optreden in het  Weserbergland-Stadion in hun show Inside out met 
dans en muziek vier emoties uit. Vorig jaar werd de Hilversumse jeugdgroep voor het eerst kampioen in Duitsland.

Workshops van BIN
Blaasinstrumenten Import 
Nederland (BIN) organiseert 
weer enkele workshops. 
Zaterdag 15 oktober is bij 
muziekcentrum Van Gorp 
in Roosendaal een Sel-
mer-klarinetdag. Docent Lute 
Hoekstra (foto) heeft een 
nieuw programma uitgewerkt 
waarbij het accent ligt op Kle-
zmer-muziek. Deelname staat 
open voor klarinettisten vanaf 
muziekschoolniveau B/C of 
met 4 jaar of meer speeler-
varing. Zaterdag 8 oktober is 
bij De Blaasinstrumentenspe-
cialist in Veldhoven een Le 
Monde-saxofoondag onder 
leiding van de Belgische saxofonist Werner Geboers. Belicht worden aspecten zoals embouchure, ademha-
ling, klank, intonatie, houding, techniek, samenspel. Het accent ligt op de specifieke benadering van de lichte 
muziek. Aanmelden via de agenda op: www.blaasinstrumentenimport.nl. Foto: Richard Brocken.

EuroConcours 2017 in teken van trompet
Het jaarlijkse muziekconcours van Lions Club International staat in 2017 in het teken van de trompet. De 
nationale selectie is zondag 12 maart 2017 in Theater aan de Parade te ’s-Hertogenbosch. De winnaar wordt 
in het najaar van 2017 afgevaardigd naar de Europese finale in Montreux (Zwitserland). Ook zijn er master-
classes te winnen. Deelname staat open voor trompettisten die op 1 januari 2017 niet ouder zijn dan 23 jaar. 
Iedere kandidaat speelt twee muziekwerken waaronder het verplichte werk Konzert in c moll, 1. Satz 
(Vladimir Peskin) en een werk uit een lijst van negen keuzewerken. Informatie: www.lions.nl. 
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Congres
De vakantie ligt al weer even achter ons en voor 
veel verenigingen is het nieuwe seizoen weer be-
gonnen. Het najaar is een drukke periode met veel 
najaarsconcerten, gevolgd door de gebruikelijke 
kerstconcerten. Ook voor de KNMO is het nog een 
drukke periode richting het einde van het jaar. In 
veel regio’s vinden de concertconcoursen voor 
blaasorkesten plaats en de bondswedstrijden in 
de show-, mars- en percussiesector.  

Op 19 november 2016 zal het eerste Nationaal 
Congres gehouden worden waarbij vrijwel alle 
doelgroepen van de KNMO betrokken zijn. In het 
verleden was op deze dag altijd het Nationaal 
Congres voor Show, Mars en Percussie, een 
succesvol evenement georganiseerd door de 
doelgroep SMP. In overleg hebben we besloten 
om het te verbreden naar de andere doelgroepen 
en op die manier nog meer mensen met elkaar 
ervaringen te laten delen. 

Het zal een dag zijn met workshops en presen-
taties, soms heel specifiek voor een sector, soms 
met onderwerpen die voor alle verenigingen 
relevant zijn. Vertegenwoordigers van alle grotere 
evenementen in onze sector zullen aanwezig zijn 
om kennis te maken en uitleg te geven. Uiteraard 
zal er aandacht zijn voor het aankomende WMC 
en zoals voor velen bekend zal de dag eindigen 
met een Lagerhuisdebat waar iedereen uitge-
nodigd wordt om aan de hand van prikkelende 
stellingen te praten over de toekomst van de 
amateursector. 

We hopen dat we op deze manier de verschillen-
de sectoren met elkaar kunnen laten kennis-
maken. Vaak kunnen we meer van elkaar leren 
dan we vooraf voorzien. De locatie is centraal in 
Nederland en goed bereikbaar, het Van der Valk 
Hotel De Witte Bergen in Eemnes. Ik nodig dan 
ook iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en 
een bijdrage te leveren. Niet alleen bestuurders en 
dirigenten maar juist ook leden van muziekvereni-
gingen. Hou de website www.knmo.nl in de gaten 
voor de (gratis) inschrijving en het programma. 
We hopen dat de eerste editie een succes gaat 
worden waar we op kunnen doorbouwen. 

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO
E-mail: bart@expatax.nl

FFO succesvol in Oost-Europa
Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) kijkt 
terug op een succesvolle tournee door 
Oost-Europa. Tijdens de zevendaagse 
trip werden steden zoals Praag (Tsje-
chië), Bratislava (Slowakije) en Makó 
(Hongarije) bezocht. Het FFO trad 
onder meer op in concertzaal Hlahol, 
een nationaal cultureel monument 
in de stad Praag. Tijdens dit concert 
zong Jan Horalek, beheerder van de 
monumentale zaal, met begeleiding 
van het FFO een speciaal voor dit 
concert gemaakt arrangement van 
de aria Ach ich habe sie verloren van 
Glück uit de opera Orphée et Euridice. Tijdens een concert in een studio van de Slovaakse radio in Bratislava 
speelde het FFO onder meer voor de Nederlandse ambassadeur in Slowakije. Ook werkte het orkest mee aan 
een directieworkshop met studenten van het Conservatorium in Szeged (Hongarije) waarbij Hongaarse en 
Nederlandse muziek- en speelcultuur werden uitgewisseld. Het afsluitende concert in de hal van Nationaal 
Park Ópusztaszer werd uitgezonden door de Hongaarse regionale televisie. Het Friese orkest is uitgenodigd 
om in de zomer van 2017 opnieuw een bezoek te brengen aan Oost-Europa.

Willson past prijzen aan
Als gevolg van de stijging van de Zwitserse Franc zijn producten uit Zwitserland sinds 2015 fors duurder 
geworden. Ook de muziekinstrumenten van Willson ontkwamen niet aan een prijsverhoging. Nu de koers van 
de Zwitserse Franc weer enigszins is gestabiliseerd, zijn ook vanuit Willson Zwitserland de prijzen in positieve 
zin aangepast. De Zwitserse kwaliteitsinstrumenten zijn daardoor voor verenigingen en musici weer bijzonder 
interessant. Zie voor de actuele prijslijst: www.willson-europe.com. Willson start tevens met een nieuw dealer-
systeem en werkt voortaan nauw samen met geselecteerde speciaalzaken waar diverse Willson-instrumenten 
beschikbaar zijn om te testen. Ook zijn bij Willson-Europe meerdere demo-instrumenten beschikbaar, die via 
de dealer geheel vrijblijvend en kosteloos getest kunnen worden. Informatie: www.willson-europe.com. of 
info@willson-europe.com.

Topshowkorpsen op de theatervloer
De organisatie Proud on Stage pakt zaterdag 15 oktober uit met een nieuw theaterconcept. In het Leeu-
warder theater De Harmonie delen showkorpsen zoals het Pasveerkorps Leeuwarden, Juliana Amersfoort, 
Jong Advendo Sneek (foto) de theatervloer met artiesten en acts zoals zangeres Ellen ten Damme, de 
Duitse percussiegroep Green Beats, korenslagwinnaar DeKoor, Holland’s got Talent-finalist Quattrobar 

en meervoudig Nederlands 
brassbandskampioen De 
Bazuin Oenkerk. De organi-
satie van Proud, ontstaan uit 
Taptoe Leeuwarden, wil met dit 
nieuwe initiatief verenigingen 
de kans bieden om tradities 
te doorbreken. Proud on Stage 
brengt verschillende kunstvor-
men en culturen samen in een 
ruim twee uur durende show. 
Er zijn twee voorstellingen: om 
14.30 uur en om 20.00 uur. 
Informatie: www.proud-event.nl  
en www.harmonie.nl.
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Misverstanden bij  
experiment in Elburg
In het verslag van de 
experimentele free style 
marswedstrijd in Elburg 
in Klankwijzer nummer 5 
laat de verslaggever zijn 
verontwaardiging blijken 
over het feit dat dit concours 
op dezelfde dag gehouden 
werd als de Open Dutch 
Showcorps Championships 
(ODSC) in Assen. Hij maakt 
er tevens melding van dat 
de jury in Elburg niet gerechtigd bleek te zijn om een officiële bondswedstrijd te 
jureren. Hoewel beide kanttekeningen feitelijk juist zijn, zou - ofschoon dit niet als 
zodanig vermeld is - de indruk gewekt kunnen worden dat de organiserende Muziek-
bond Gelderland Flevoland voor dit alles verantwoordelijk is. De genoemde feiten 
zijn echter een gevolg van een samenloop van omstandigheden en misverstanden 
waarbij meerdere organisaties/bestuurslagen betrokken zijn.     

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

Workshop De Maestro van start
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen biedt dirigenten wederom de moge-
lijkheid om kennis en kunde bij te spijkeren tijdens een zesdelige workshop onder 
leiding van Jan Cober. Diverse aspecten van het dirigeren komen aan de hand van 
thematisch gestructureerde workshops aan bod. Hafabra-orkesten fungeren daarbij als 
praktijkensemble. Dit seizoen zijn ook gastsprekers en kleine ensembles ter ondersteu-
ning van het theoriegedeelte te gast. Thema’s tijdens de eerste workshop op zaterdag 
8 oktober (9.00 uur) ‘t Aad Raodhoes in Melick zijn Dispokinesiologie en Dirigeren 
als professie - Werken met amateurs. De overige workshopdagen zijn zaterdag 26 
november (thema Strijken geblazen - Blazend gestreken), zaterdag 4 februari 2017 
(Fanfarerepertoire en -instrumentatie), zaterdag 1 april 2017 (Percussie), zaterdag 6 
mei (Trombone) en zaterdag 10 juni (Lichte muziek - Symfonische pop). Informatie: 
www.lbmblaasmuziek.nl/de-maestro.

Muziekconcours op 
zorglocaties in Eindhoven 
Zorggroep Archipel houdt in februari en maart 2017 voor de vierde keer een muziek-
concours voor jong (licht) klassiek talent in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. De voorron-
des en halve finales vinden plaats op zorglocaties in en rondom Eindhoven. De finale 
is op zondag 19 maart in Muziekgebouw Eindhoven. De jury bestaat uit professionals 
uit de blaasmuzieksector, CKE, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en philharmonie 
zuidnederland. Zorggroep Archipel wil met het concours jong en oud met elkaar in 
contact brengen met muziek. Informatie: www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours.

Opleiding voor tambour-maîtres 
bij MBGF vernieuwd
De Muziekbond Gelderland-Flevoland start in november een tambour-maîtreop-
leiding nieuwe stijl. De cursus wordt volgens een modulair systeem ingericht en 
bestaat uit de onderdelen basisexercitie, instructeur basisexercitie, stokhoudingen 
en stoktekens, takteren en dirigeren en protocol en ceremonieel. Docenten zijn 
Ed Oosterom (foto, Tamboers & 
Pijpers van het Korps Mariniers 
en Marinierskapel der Koninklijke 
Marine), Roland Grootenboer 
(Fanfare Bereden Wapens), 
Maarten Pijnenborg (Kapel van 
de Koninklijke Luchtmacht) en 
Marc Gouswaart (Trompetterkorps 
der Koninklijke Marechaussee). 
De cursusdata zijn: 26 november 
2016, 3 en 17 december 2016, 7 
januari 2017,  11 en 25 februari 
2017, 11 en 25 maart 2017, 8 en 
22 april 2017. Locatie is Gebouw 
De Brink in Loenen (Veluwe). De 
deelnemers ontvangen bij succesvolle afronding voor elke module een certificaat. 
Wie alle certificaten in zijn/haar bezit heeft kan deelnemen aan het examen. Een 
aantal modules zoals instructeur basisexercitie, stoktekens en loophoudingen en 
takteren en dirigeren wordt ook apart gegeven. Informatie: projecten@mbgf.nl.

Workshop over repertoire 
bij ceremonies
Wat is passend repertoire voor gelegenheden zoals herdenkingen en ceremonies? 
Wanneer gebruik je trompetsignalen zoals Taptoe infanterie en Last Post 
en wanneer speel je de dodenmars en het Wilhelmus? De Muziekbond Gelder-
land-Flevoland zet zaterdag 22 april 2017 in Gebouw De Brink in Loenen een work-
shop op touw waarbij uitleg gegeven wordt over passend repertoire tijdens feestda-
gen, herdenkingen en speciale gelegenheden. Een leerzame dag voor verenigingen 
die op welke wijze dan ook muzikale medewerking verlenen aan Koningsdag, 4 en 5 
mei-herdenkingen etc. Informatie: projecten@mbgf.nl

BvOI zoekt praktijkorkesten
De Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) zoekt voor de basisopleiding diri-
gent hafabra-orkesten die een repetitieavond willen reserveren voor enkele studenten. 
De bedoeling is dat de studenten met het orkest werken aan muziekwerken die zij 
op dat moment bestuderen. Ook is het eventueel mogelijk om het repertoire van het 
orkest te gebruiken. De bond zoekt nog voor het hele seizoen 2016-2017 stage-orkes-
ten, met name voor de periode november/december. Informatie: educatie@bvodi.nl.
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Op de website van diverse bonden staat onder 
de knop ‘concoursen’ al enkele maanden de 
mededeling ‘volgeboekt’. Dat hebben we al een 
tijdje niet meer gezien. Dat is ook een van de 
redenen dat een opvallend groot aantal con-
coursgangers dit jaar ‘vreemd’ gaat. Heel wat 
orkesten moesten uitwijken naar een andere 
provincie omdat hun eigen bond geen plaats 
meer voor hen had. Dit jaar nemen (inclusief 
het voorjaarsconcours van de Friese bond) 
163 harmonieën, fanfares en brassbands deel 
aan de provinciale concertwedstrijden. Dat 

zijn er zeven meer dan vorig jaar. Ten opzichte 
van 2014 kunnen we zelfs al in percentages re-
kenen: een stijging van ruim dertien procent. 
Niet slecht, zeker niet voor een pre-WMC-
jaar waarin ongetwijfeld enkele orkesten hun 
concoursambities een jaartje uitstellen om in 
Kerkrade aan de start te kunnen verschijnen. 
Enschede, Roermond, Drachten, Nunspeet, 
Veldhoven en Hoogeveen zitten vol of nage-
noeg vol. Zaandam heeft nog wel een paar 
plekjes vrij. Alleen in Zuid-Holland wil het 
nog niet vlotten. De Zuid-Hollandse Bond van 
Muziekverenigingen heeft de concertwedstrijd 
vanwege onvoldoende deelnemers moeten 
schrappen. Er hadden zich twee orkesten aan-
gemeld. Die doen nu in Noord-Holland mee. 

Ondanks de positieve cijfers durft Johan Jansen, 
voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek, nog 

niet te spreken van een trendbreuk. “Meer deel-
name is uiteraard een goed teken. Maar het is te 
vroeg om te kunnen inschatten of er sprake is 
van een trend. Voordat we daar uitspraken over 
kunnen doen, moeten we nog een jaartje wach-
ten.” Jansen merkt op dat inderdaad orkesten 

uitstel hebben aangevraagd omdat ze volgend 
jaar naar het WMC gaan. Het omgekeerde is ech-
ter ook het geval. “Er zijn ook orkesten die afzien 
van hun oorspronkelijke plan om naar het WMC 
te gaan en er juist voor kiezen om dit jaar mee te 
doen aan een van de bondswedstrijden.” 

Om orkesten te stimuleren aan kwaliteitsontwik-
keling te doen, riep de doelgroep Blaasmuziek 
enkele jaren geleden in de nota Groei en Bloei 
van de Blaasmuziek in Nederland een aantal 
alternatieve concoursvormen in het leven. Een 
soort cafetariamodel met als uitgangspunten va-
riëteit, flexibiliteit en diversiteit. Zo maakt Groei 
en Bloei het mogelijk dat blaasorkesten als festi-
valdeelnemer aan een regulier concours kunnen 
deelnemen. De jury waardeert het optreden met 
een predicaat en bespreekt het resultaat met de 
dirigent. Een aantrekkelijk alternatief voor her-
intreders die de draad van de concoursdeelname 
weer willen oppakken of voor orkesten die door 
de gelijktijdige instroom van veel jeugdleden 
hiermee een periode kunnen overbruggen. Fes-
tivaldeelnemers kunnen twee jaar uitstel van de 
reguliere concoursverplichting ‘verdienen’. Toch 
is de toename van het aantal concertdeelnames 
hier niet volledig aan toe te schrijven. Nadat in 
2014 twee orkesten van dit alternatief gebruik 
hadden gemaakt, leek het er vorig jaar met zeven 
kandidaten op dat de festivalklasse wel eens 
zou kunnen aanslaan. Dit jaar blijft het aantal 
inschrijvingen voor deze divisie echter steken 
op vijf. Jansen: “Toch krijgen we veel vragen van 
orkesten die via deelname in de festivaldivisie 
weer eens een poging willen wagen om aan een 
concours deel te nemen. Anderzijds hebben 

Met het aantrekken van de economie lijkt ook de belangstelling voor de concer-

twedstrijden op te veren. Het een zal ongetwijfeld weinig of niets met het ander te 

maken hebben. Feit is echter dat het aantal concoursdeelnemers al twee jaar in 

de lift zit. Een kinderhand is vlug gevuld. Maar toch.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN
FOTO’S: STUDIO@SNIPPERT.NL (ENSCHEDE) / FOTOSTUDIO KIA (GERDS) / FV MEDIA PRODUCTIES / PSALM 150

Concoursdeelname  
zit in de plus 

Arend Gerds schreef een compositieopdracht 

voor Psalm 150.

‘De jeugd is 
competitiever 
ingesteld’

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING
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we de indruk dat orkesten de deelname in de 
festivaldivisie gebruiken als try-out voor andere 
evenementen zoals het WMC. Hoewel dit niet 
het doel van de festivaldivisie is, heb ik daar 
persoonlijk geen moeite mee. Het belangrijkste 
is dat orkesten aan kwaliteitsverbetering doen.”

Ook de invloed van de methode ‘jury aan huis’ 
is minimaal. Bij dit alternatief kunnen orkesten 
zich individueel of eventueel samen met een 
ander orkest laten beoordelen op een locatie en 
dag naar keuze. Dat kan bijvoorbeeld het eigen 
repetitielokaal zijn of een andere zelf gekozen 
accommodatie. De driekoppige jury wordt door 
de eigen bond aangewezen. Kosten van jurering, 
keuring accommodatie en organisatie komen 
voor rekening van de vereniging. Daar staat 
tegenover dat de inkomsten uit entreegelden 
en eventuele consumpties voor de club zijn. In 

2015 maakte alleen fanfare Ons Genoegen uit 
Hattem gebruik van deze alternatieve con-
coursvorm. Dit jaar passen twee verenigingen 
(Harmonie Groot Excelsior Amsterdam en Dor-

drechts Philharmonisch Orkest) deze methode 
toe. Conclusie: de in de nota Groei en Bloei 
aangereikte nieuwe concoursvormen hebben 
wellicht invloed op het aantal inschrijvingen, 
maar de stijging is daar niet volledig aan toe te 

rekenen. Jansen: “Er wordt vaak gezegd dat een 
concert net zoveel voldoening geeft als meedoen 
aan een wedstrijd en spelen voor punten. Maar 
zeker de jeugd is competitiever ingesteld en wil 
zich graag meten met anderen. Mogelijk dat die 
omslag in denken van invloed is.”

Komend najaar treden drie orkesten aan in 
de Concertdivisie. Opvallend is de deelname 
van harmonie Sint Michaël van Thorn aan de 
concertwedstrijd van de Overijsselse bond in 
Enschede. “De concoursdatum van Enschede 
past veel beter in onze jaarplanning. Bovendien 
is het Muziekcentrum in Enschede een van de 
beste concertzalen in Nederland. De akoestiek 
in deze zaal doet veel meer recht aan ons con-
certprogramma”, verklaart bandmanager Frank 
Crasborn. Sint Michaël speelt onder leiding 
van Ivan Meylemans Till Eulenspiegels lustige 
Streiche (Richard Strauss, arr. Erik Somers), The 
Frozen Cathedral ( John Mackey) en Poème du 
Feu (Ida Gotkovsky). 

Bij Fanfareorkest Psalm 150 Dinxperlo is 
dirigent Tijmen Botma na een hardnekkige 
schouderblessure weer fit om met zijn orkest op 
concours te gaan. De fanfare brengt in Zutphen 
Heat of Fusion van de jonge componist Arend 

‘ Het belangrijkste is dat  
orkesten aan kwaliteits-   
ver betering doen’

Psalm 150 Dinxperlo brengt een nieuw werk in première.

De concertzaal van Muziekcentrum Enschede is erg in trek.

Dirigent Ivan Meylemans leidt harmonie Sint 

Michaël van Thorn in Enschede. 
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Concertwedstrijd LBM
DATUM: Zondag 23 oktober, 12.00 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Luuk Tuinstra (vz), Arnold Span, Jacob Slagter.
DEELNEMERS: FESTIVALDIVISIE: harmonie: Sint Caecilia Blerick; 
fanfare: Sint Joseph Pey.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Sint Walburga Amby-Maastricht; Philhar-
monie Maasniel.
DERDE DIVISIE: fanfare: Sint Joseph Merkelbeek.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Caecilia Guttecoven; Sint Gabriël Hoens-
broek; Sint Cornelius Schin op Geul; Eendracht Dieteren; Sint Hubertus 
Hegelsom.

Concertwedstrijd LBM
DATUM: Zondag 30 oktober, 9.30 uur.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
JURY: Luuk Tuinstra (vz), Arnold Span, Jacob Slagter.
DEELNEMERS: INTRODUCTIE: fanfare: Eensgezindheid Maasbracht.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Helpt Elkander Afferden.
DERDE DIVISIE: harmonie: Sempre Avanti Tegelen; Kunstliefde Vermag 
Alles Oss; Sint Caecilia Made.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Concordia Einighausen; harmonie: Sint 
Caecilia Echt.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Caecilia Hulsberg; De Vriendenkring 
Montfort; Eendracht Nieuwenhagerheide; harmonie: Aurora Greven-
bicht-Papenhoven; Concordia Melick.

Concertwedstrijd ZMB 
DATUM: Zondag 6 november, 12.00 uur.
LOCATIE: Terneuzen, Scheldetheater.
JURY: Durk Lautenbach (vz), Arie Stolk, Jan Van der Roost.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: fanfare: De Scheldezonen Nieuw 
Namen.
DERDE DIVISE: fanfare: Sint Jan Sint Jansteen; harmonie: De Vliegende 
Hollander Terneuzen; Voorwaarts Koudekerke.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: De Vereenigde Vrienden Sas van Gent.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Euphonia Goes.

Concertwedstrijd MNHU 
DATUM: Zaterdag 12 november, 10.30 uur.
LOCATIE: Zaandam, Zaantheater.
JURY: Gert Buitenhuis, Danny Oosterman, Bauke Schut. 
DEELNEMERS: INTRODUCTIE: fanfare: Prinses Marijke Geldermal-
sen.

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Harskamp; Juliana Aduard.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Soli Deo Gloria Zaandam.
DERDE DIVISIE: harmonie: Harmonie Terheijden.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Juliana-Concordia Gameren/Nederhemert.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Honsels Harmonie Honselersdijk; brass-
bands: De Spijkerpakkenband Opsterland e.o.

Concertwedstrijd OBM
DATUM: Zaterdag 12 november, 9.30 uur.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
JURY: Team 1: Luuk Tuinstra (vz), Fried Dobbelstein, Jan de Haan; team 2: 
Durk Lautenbach (vz), Arnold Span, Hennie Ramaekers.
DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: harmonie: B-orkest Harmonie 
Vriezenveen.  
VIERDE DIVISIE: fanfare: Soli Deo Gloria Westerhaar; T.A.V.E.N.U. 
Opperdoes.
DERDE DIVISIE: fanfare: Fanfareorkest Bant-Creil-Rutten; Amicitia 
Musselkanaal. 
TWEEDE DIVISIE: brassband: David Zwolle; fanfare: Elspeets Fanfare; 
harmonie: Fidelio Woudenberg; Wilhelmina Den Dungen.   
EERSTE DIVISIE: fanfare: Kunst na Arbeid Lunteren; Sint Caecilia 
Heemskerk; Oranje Grootegast; harmonie: Harmonie Orkest Twente 
Enschede.      

Concertwedstrijd MNHU 
DATUM: Zondag 13 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Zaandam, Zaantheater.
JURY: Gert Buitenhuis, Danny Oosterman, Bauke Schut.
DEELNEMERS: FESTIVALDIVISIE: harmonie: Winkel’s Harmonie 
Winkel; De Eendracht Almelo; Soli Koog-Zaandijk Wormerveer.
VIJFDE DIVISIE: harmonie: TAVENU/KAPH Amsterdam.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Crescendo Lemmer.
DERDE DIVISIE: harmonie: Kunst Na Arbeid Ingen; fanfare: Excelsior 
Cothen; 
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Irene Sint Pancras; fanfare: Onderling 
Genoegen Krommenie.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Excelsior Wassenaar.

Concertwedstrijd OBM 
DATUM: Zondag 13 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
JURY: Durk Lautenbach (vz), Arnold Span, Hennie Ramaekers.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: fanfare: Sint Gregorius Varssel-

Gerds (28) uit Sauwerd in première. Gerds 
studeerde compositie in Nederland en de Ver-
enigde Staten en schreef muziek voor toonaan-
gevende hedendaagse ensembles en inmiddels 
ook voor diverse blaasorkesten. “Hoofdonder-
werp in deze compositie is ‘relatie’ in de meest 
brede zin van het woord”, licht de componist toe. 

“Dit thema uit zich muzikaal gezien op verschil-
lende wijzen. Bijvoorbeeld door versmelting 
van verbrokkeld materiaal van waaruit nieuwe 
lyrische lijnen of klankkleuren ontstaan. Ook 
door botsen of versmelten van verschillende 
idiomen en klankkleuren.” Psalm 150 speelt 
verder Ride (Kevin Houben), Glimpses of a 

Life en Winter Words - Concertino for Trum-
pet and Fanfare Band (Harrie Janssen) met 
Jeroen Botma als solist.
De derde deelnemer in de concertdivisie is 
brassband De Wâldsang uit Buitenpost. Het 
programma van de band was bij het sluiten van 
de redactie van deze uitgave nog niet bekend. 

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING
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Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor actuele infor-

matie de websites van de verschillende bonden.

der-Veldhunten; Heide Echo Knegsel.
DERDE DIVISIE: fanfare: Sint Willebrord Heeswijk; harmonie: Bornse 
Harmonie Borne; Gendringse Orkest Vereniging.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Koninklijke Winterwijksche Orkestvereni-
ging Winterswijk; Eendracht Maakt Macht Budel.
CONCERTDIVISIE: harmonie: Sint Michaël Thorn.      

Concertconcours OMF
DATUM: Zaterdag 19 november, 8.30 uur.
LOCATIE: Drachten, De Lawei.
JURY: Durk Lautenbach, Bauke Schut, Jacob Slagter, Gert Buitenhuis, Danny 
Oosterman, Hennie Ramaekers.
DEELNEMERS: INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Oldemarkter 
Fanfare Oldemarkt; Soli Deo Gloria Uithuizermeeden.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Euphonia Wijnjewoude; Ameides Fanfare 
Korps Ameide.
VIERDE DIVISIE: brassband: Wilhelmina Kollum; ’t Heideblomke 
Harkema; De Bazuin Triemen-Westergeest; Halleluja Menaldum; Advendo 
Oudeschoot; Excelsior Driezum; Concordia Buitenpost; fanfare: Nij Libben 
Witmarsum.
DERDE DIVISIE: brassband: De Bazuin Ureterp.
TWEEDE DIVISIE: brassband: Euphonia Wolvega; Martini Brassband 
Groningen; fanfare: Excelsior Oostzaan; harmonie: Stedelijk Muziekkorps 
Sneek.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Oefening Baart Kunst Brakel.
CONCERTDIVISIE: brassband: De Wâldsang Buitenpost.
   

Concertwedstrijd MGD 
DATUM: Zaterdag 26 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.
JURY: Rob Goorhuis (vz), Jacob de Haan en Gert Buitenhuis.
DEELNEMERS: INTRODUCTIE: fanfare: Oranje Roden; brassband: 
Heman Zuidwolde.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Concordia Sibculo; De Bergklanken Ruiner-
wold; harmonie: Erica Zuidlaren; Excelsior Warnsveld.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Soli Deo Gloria Ane; harmonie: Jubal De-
demsvaart.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Ons Genoegen Renswoude.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Oefening Baart Kunst Bennekom; Wilhel-
mina Heerde; fanfare: De Eendracht Wezep.
    

Concertwedstrijd MBGF 
DATUM: Zaterdag 26 november.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof, 9.30 uur.
JURY: Vierde en derde divisie: Alex Schillings (vz), Jouke Hoekstra, Kees 
Schoonebeek; vanaf tweede divisie: Luuk Tuinstra (vz), Arnold Span, Jacob 
Slagter.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: fanfare: Sint Jan Meddo; harmo-
nie: Harmonie Nunspeet.
DERDE DIVISIE: fanfare: Apollo Laren; brassband: Harp en Luit Vuren; 
Kunst en Vriendschap Meeuwen.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Oostendorp; Soli Deo Gloria Heer-
de; harmonie: Sint Jan Kilder; Euphonia Teteringen.

EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Cecilia Zijtaart; harmonie: Excelsior 
Winterswijk.
CONCERTDIVISIE: fanfare: Psalm 150 Dinxperlo.   

Concertwedstrijd BBM 
DATUM: Zaterdag 26 november.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
JURY: Durk Lautenbach (vz), Fried Dobbelstein, Danny Oosterman.
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: brassband: De Vooruitgang Nue-
nen; fanfare: Concordia Hooge Zwaluwe; Excelsior Hagestein; Concordia 
Schaijk; harmonie: De Goede Hoop Eersel; Philharmonisch Gezelschap 
Reuver.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Concordia Meterik; harmonie: RK Gilden-
bondsharmonie Boxtel; L’Echo des Montagnes Tilburg; Sint Cecilia Schijndel; 
Oefening & Uitspanning Goirle.

Concertwedstrijd MBGF 
DATUM: Zondag 27 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Zutphen, Hanzehof.
JURY: Luuk Tuinstra (vz), Arnold Span, Jacob Slagter.
DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: harmonie: Liemers Harmonie 
Duiven.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Jubal Varsseveld; fanfare: Prinses Beatrix 
Dinxperlo.
DERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Twello; Flora Aalsmeer; Ons Genoe-
gen Wognum.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Sint Willibrordus Stramproy; Het Fanfare Col-
lectief; Emergo Castricum; harmonie: Pro Honore et Virtute Son en Breugel.
  

Concertwedstrijd BBM 
DATUM: Zondag 27 november.
LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
JURY: Durk Lautenbach (vz), Fried Dobbelstein, Danny Oosterman.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: harmonie: Musis Sacrum Dongen; 
Semper Crescendo Kerkdriel; Gaudete in Domino Cuijk; fanfare: Excelsior 
Oploo.
DERDE DIVISIE: fanfare: Oefening Kweekt Kennis Zevenbergschen 
Hoek; harmonie: Harmonie Kaatsheuvel.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina Hoogeloon.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Amsterdamse Tramharmonie; Echo der 
Kempen Bergeijk; Somerens Lust Someren.

Jury aan Huis
DATUM: Zaterdag 3 december.
LOCATIE:  Dordrecht, BeneVia Muziekcentrum (Het Philgebouw).
DEELNEMER: Dordrechts Philharmonisch Orkest.
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Volgens opgave van de verschillende bonden 
nemen komend najaar 83 verenigingen deel aan 
een Mars & Music Contest (MMC) of concer-
twedstrijd. Dat zijn er zeventien minder dan 
vorig jaar. Daarbij wel de aantekening dat de 
Brabantse Bond van Muziekverenigingen vorig 
jaar een MMC hield met twaalf deelnemers. 
Deze wedstrijd wordt een keer in de twee jaar 
gehouden en staat dus dit jaar niet op de kalen-
der. Ten opzichte van 2014 is er sectorbreed 
sprake van een lichte stijging van het aantal 
concoursdeelnemers. 
Opvallend is de daling van het aantal deelnemers 

aan de concertwedstrijden voor slagwerken-
sembles. Vorig jaar gingen 39 groepen in deze 
discipline op concours. Dit jaar slechts 31. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat een aantal ensem-
bles de bondswedstrijden laat schieten om zich 
voor te bereiden op het WMC. 

Nog zorgelijker wordt het beeld bij bestude-
ring van de deelnemerslijsten. Daaruit blijkt dat 
SMP-wedstrijden het vooral moeten hebben van 
een vaste kern. Van de korpsen die op concours 
gaan, verschijnt een groot aantal veel vaker aan de 
start dan volgens het schema van de (niet meer 
verplichte) vijfjaarlijkse cyclus. Een aanzienlijk 
aantal korpsen schrijft zelfs ieder jaar in. De inte-
ressegroep voor de concoursen in de SMP-sector 
is dus veel smaller dan de cijfers doen vermoeden.

“We hebben met ingang van dit jaar de re-
glementen versoepeld”, zegt Cees Beerens, 

Terwijl de concoursdeelname bij de blaasorkesten een positieve wending laat 

zien, zet in de sector Show, Mars en Percussie de kleine opleving van 2015 zich 

niet verder door. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Stagnatie in 
 wedstrijdcircuit SMP

‘We kunnen het 
niet afdwingen’

Een marswedstrijd op een stratenparcours, zoals vorig jaar in Klundert, is mogelijk een alternatief voor het indoorconcours. 

SHOW MARS PERCUSSIE VOORBESCHOUWING
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voorzitter van de doelgroep SMP. “Het spelen 
van een verplicht werk is geschrapt. Ook kunnen 
korpsen zelf kiezen in welke divisie ze willen 
uitkomen. Alles is erop gericht om de deelne-
mers zoveel mogelijk vrijheid te geven. Ook de 
jurering gaat meer uit van het positief waarderen 
van de prestaties. Maar helaas hebben deze 
maatregelen kennelijk geen invloed gehad op de 
belangstelling om op concours te gaan.”

Binnen de sector wordt er al langer over 
gesproken om de MMC in een ander jasje te 
gieten. Tijdens het jaarlijks SMP-congres is de 
opzet van de mars- en showwedstrijden een 
telkens terugkerend onderwerp van gesprek. 
Het levert ieder jaar de meest levendige en de 
drukstbezochte praatsessie op. Maar vooralsnog 
blijft het alleen bij praten. Weliswaar worden 
door individuele organisaties allerlei experi-
menten gehouden om de marswedstrijd voor 

Marching & Music Contest en 
Showconcours OBM 
(namens Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelderland). 
DATUM: Zaterdag 8 oktober, 10.00 uur.
LOCATIE: Enschede, Diekmanhal.
JURY: MMC: Rob Balfoort (vz), André Willems, Harry van Bruggen. 
SHOW: Paul Doop (vz; Overall Effect 1), Rob Balfoort (Overall Effect 
2), André Willems (Music Performance 1), Robby Overvliet (Visual 
Ensemble), René van Dijke (Music Performance 2), Kees Vossenberg 
(Visual Performance), Sietze Bandringa (Music Ensemble).
DEELNEMERS MMC: JEUGDDIVISIE: blaaskorpsen:  
marcherend: Jong Exempel Empel.

zowel muzikanten als publiek aantrekkelijker te 
maken. Tot een centraal plan van aanpak heeft 
al dat pionierswerk echter nog niet geleid. Bij 

de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, met 
ruim 200 voornamelijk op straatoptredens ge-
richte muziekkorpsen, doen dit jaar vijf korpsen 
mee aan de mars-/concertwedstrijd. Dat zegt 
genoeg. Tijdens het SMP-congres is al vaker het 
idee geopperd om voor alle disciplines in deze 
sector één groot landelijk evenement te houden, 
met mars- en showwedstrijden in de open lucht, 
een grote streetparade en podiumwedstrijden 
voor slagwerkensembles. Het idee heeft ook 
al meerdere keren bijval gekregen. Maar het 
blijft angstvallig stil aan het front. Beerens: “Het 
probleem is dat al die tien bonden vanuit hun 
autonomie zelf allerlei initiatieven nemen. En 
als ze dan te weinig deelnemers krijgen, moeten 
ze het afblazen en zijn de korpsen die inge-
schreven hebben de dupe. Ook gebeurt het dat 
voorstellen vanuit de doelgroep vervolgens door 
het bestuur van de bond overruled worden. Die 
versnippering maakt het moeilijk om landelijk 
iets van de grond te krijgen. We kunnen als 
doelgroep wel met allerlei ideeën komen, maar 
we kunnen het niet afdwingen.” 

VIERDE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: 
Drumfanfare Zuid Enschede.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: marcherend: Hasselts Fanfare.
TWEEDE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend: Concordia 
Overdinkel; concerterend/marcherend: Apollo Goor; slagwerk-
korpsen: concerterend/marcherend: Crescendo Neede. 
EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: 
March & Showband Rhenen; Sint Willibrordus Meijel; marcherend: 
Vollenhoofsch Fanfare; Metro Scheveningen; slagwerkgroepen: 
marcherend: Excelsior Losser; Concordia Overdinkel.
DEELNEMERS SHOW: BASISKLASSE: Hollandia Bolsward.
MIDDENKLASSE: Sint Sebastianus Gendt; Dindua Oldekerk.

SMP-voorzitter Cees Beerens (rechts): “Het is lastig om landelijk iets van de grond te krijgen.”

Tijdens indoormarswedstrijden ontbreekt het vaak aan sfeer. 
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Concertwedstrijd 
slagwerkensembles MGD 
(namens Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelderland).
DATUM: Zaterdag 5 november, 10.00 uur.
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.
JURY: Wibrand van Norel, overige juryleden nnb.
DEELNEMERS: DIVISIE ONBEKEND: slagwerkkorpsen: Irene 
Ederveen.
JEUGDDIVISIE: slagwerkkorpsen: Nijkerks Stedelijk Fanfarecorps.
VIERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Concordia Oldebroek; Nijkerks 
Stedelijk Fanfarecorps.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: De Harmonie Vroomshoop; 
Drum- en Muziekband Bredevoort; Sint Jan Meddo Winterswijk.
TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Excelsior Cothen.
EERSTE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Koninklijke Biltse Harmonie; 
Wilhelmina Bedum. 

Marching & Music Contest en 
Showconcours ZHBM 
DATUM: Zaterdag 5 november.
LOCATIE: Schiedam, Sport- en Evenementenhal Margriet.
JURY: MMC: André Willems, Harry van Bruggen, Ed Oosterom. 
SHOW: Robby Overvliet (Overall Effect 1), Paul Doop (Overall Effect 2), 
Rene Leckie (Music Ensemble), André Willems (Music Performance 1), 
Jelle Roeper (Music Performance 2), Kees Vossenberg (Visual Ensemble), 
Edwin Beens (Visual Performance).
DEELNEMERS MMC: JEUGDDIVISIE: blaaskorpsen: concer-
terend/marcherend: Excelsior Delft; Van Limburg Stirum Korpsen 
Wezep; Oranje IJsselmuiden.
VIERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: marcherend: Harmonie 
Slikkerveer. 
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend: Excelsior Gen-
deren; blaaskorpsen: marcherend: Gelreband Dieren.
TWEEDE DIVISIE: blaaskorpsen: marcherend: Altesa De Zilk; 
Jonathan Woudenberg; Sint Joris Ulft; concerterend/marcherend: 
Mavileo Leimuiden; slagwerkkorpsen: concerterend/marcherend: 
Da Capo Alkmaar.
EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: marcherend: Forum Hadriani 
Voorburg; Da Capo Lisse; Deltaband Vlissingen; Michael Nijmegen; 
Euroband Rotterdam; Irene Hasselt; Laurentius Voorschoten; Sint 
Cecilia Voorburg; concerterend/marcherend: Oranje IJsselmuiden; 
slagwerkkorpsen: concerterend/marcherend: Trommelgroep West 
Nederland Leiden; marcherend: Ridderster Ridderkerk; St. Jeanne d’Arc 
Noordwijkerhout; Harmonie Slikkerveer; Sint Cecilia Zegge; Excelsior 
Woerden.
DEELNEMERS SHOW: JEUGDKLASSE: Showband Urk. 
BASISKLASSE: MCC Laren; Oranje Garde Klundert;  
 TTH Hazerswoude.

Concertwedstrijden 
slagwerkensembles BBM
DATUM: Zaterdag 12 november.
LOCATIE: Etten-Leur, de Nieuwe Nobelaer.
JURY: Anno Appelo, Henk Mennens, Jos Schroevers.
DEELNEMERS: JEUGDDIVISIE: slagwerkkorpsen: Juliana 
Doornspijk.
VIERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Excelsior B Oostendorp; 
Haaksbergse Harmonie Haaksbergen; Cromvoirtse Fanfare Cromvoirt.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Juliana Doornspijk.
TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Concordia Sibculo; AMDG 
Beilen.
EERSTE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Sint Cecilia Milheeze; Avant 
Garde Klundert; Sint Jozef Someren-Heide; Cadenza Twello.

Marching & Music Contest LBT 
DATUM: Zondag 13 november, 13.00 uur. 
LOCATIE: Brunssum, Sporthal De Rumpen.
JURY: Rob Janssen, André Willems, Rob Balfoort. 
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Sint Marti-
nus Vijlen; Aloysiana Landgraaf; blaaskorpsen: Sint Joris Wessem.
EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: Edelweiss Heerlen; Sainte Cécile 
Eijsden.

Concertwedstrijden 
slagwerkensembles LBT
DATUM: Zondag 20 november, 9.00 uur.
LOCATIE: Heel, Don Bosco 
JURY: Rob Janssen, André Willems, Jos Schroevers.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Rothems 
Harmonie Rothem-Meerssen.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Ons Genoegen Oirlo; Sint Agnes 
Bunde; Sint Gertrudis Sint Geertruid.
TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Volharding Beek (Gelderland).
EERSTE DIVISIE: slagwerkkorpsen: Concordia Panningen; Con-
cordia Leveroy; Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden; Helmonds 
Muziekcorps; blaaskorpsen: Sint Paulus Landgraaf.

Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor actuele informatie de websites van de verschillende bonden.

‘Die versnippering 
maakt het moeilijk  
om iets van de  
grond te krijgen’
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Jaarlijkse congressen voor alle sectoren in de 
amateurmuziek moeten uitgroeien tot bruisen-
de inspiratiebronnen voor nieuwe inhoudelijke 
impulsen. Dat was een van de uitgangspunten 
bij de eenwording van de amateurmuziekwereld 
in 2014. De show-, mars- en percussiesector 
kent inmiddels het belang van deze jaarlijkse 
bijeenkomst. Nu maakt ook de sectie blaasmu-
ziek kennis met deze inspirerende dag. Zaterdag 

19 november houdt de KNMO in het Van der 
Valk-hotel De Witte Bergen langs de A1 ter 
hoogte van Eemnes het eerste Nationaal Con-
gres voor vrijwel alle sectoren van de amateur-
muziekwereld. Een dag van kennis ophalen, er-
varingen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen. 

Voor de sector blaasmuziek is een landelijk 
congres een nieuw begrip. Hoewel het midden 

in het land plaatsvindt, zal menigeen er toch 
vlug één of anderhalf uur voor in de auto moeten 
stappen. Om vrijwilligers zover te krijgen dat 
ze daar hun vrije zaterdag voor opofferen, moet 
het ook de moeite lonen. Voor kader, bestuur 
en leden van showbands en slagwerkgroepen is 
het congres inmiddels een begrip geworden. Zij 
vinken deze dag ieder jaar aan in hun agenda. 
Dat doen ze uiteraard niet als er niets te halen 
valt. Welke ideeën leven er binnen de sector? 
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Hoe 
wordt gedacht over bepaalde thema’s? Hoe gaan 

Hoe ga je als vereniging om met voortgangsgesprekken en andere zakelijke as-

pecten in de arbeidsrelatie met de dirigent? Hoe kan door de inzet van software 

het instuderen van een choreografie voor een show effectiever verlopen? En mag 

je een filmpje van je concert of show zomaar op YouTube zetten? Zo maar een 

greep uit de onderwerpen die zaterdag 19 november op tafel komen tijdens het 

eerste Nationaal Congres van de KNMO in Eemnes.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Nationaal Congres: 
broedplaats voor 
 nieuwe ontwikkelingen

‘ De doel-
groepen zijn 
 nadrukkelijk 
betrokken bij 
het KNMO 
Congres als 
het gaat om 
de inhoud’Het Nationaal Congres is in de SMP-sector inmiddels een begrip.

ALGEMEEN NIEUWS
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collega’s om met bepaalde zaken? Kortom: het 
congres is het platform voor informatieover-
dracht en kennisuitwisseling. Dagvoorzitter en 
organisator Paul Doop hoopt dat de vonk ook 
overslaat op de blaasmuziekwereld. “Het zal 
ongetwijfeld niet meevallen om zo’n grote sector 
als de blaasmuziek hiervoor te mobilseren”, zegt 
hij. “Maar laten we het gewoon doen. En als de 
opkomst in het eerste jaar beperkt is, nemen we 
dat voor lief. Toen we er zeventien jaar geleden 
in de showsector mee begonnen, kwamen er 
ook maar veertig bezoekers op af. Nu is het bij 
iedereen een begrip.”

Het eerste Nationale Congres staat in het teken 
van ‘verbinden’. Zo is onder meer een verte-
genwoordiging van de Federatie van Amateur 
Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) met een 
presentatie aanwezig. De FASO maakt sinds 
kort als een aparte categorale bond deel uit 
van de KNMO. Bij de organisatie zijn 235 sym-
fonieorkesten, strijkensembles en kamermu-
ziekensembles met circa 8800 leden aange-
sloten. Advocaat Mark Jansen van Dirkzwager 
advocaten & notarissen geeft informatie over 
de auteursrechtelijke aspecten bij het plaatsen 
van beelden of fragmenten van muziekuitvoe-

ringen en shows op sociale media. Ook fonds-
werving en sponsoring staan op het program-
ma van het eerste Nationaal Congres.

In de loop van de jaren heeft het SMP-congres 
aan betekenis gewonnen. Het is meer dan 
alleen een gezellig samenzijn van vakbroeders 
om lekker bij te kletsen over ditjes en datjes. 
Het werkveld krijgt er alle gelegenheid om 
ontwikkelingen in de sector kritisch tegen het 
licht te houden. Voor muzikale beleidmakers 
doet het symposium dienst als klankbord voor 
nieuwe initiatieven. Dat geldt straks ook voor 
de nieuwe opzet als Nationaal Congres. Naast 
plenaire onderdelen vinden er themagerichte 
parallelsessies plaats over inhoudelijke trends 
en ontwikkelingen. Voor bonds- en doelgroep-
bestuurders zijn deze discussiebijeenkomsten 

een mooi klankbord om te proeven wat er leeft 
bij hun leden. Vaak wordt tijdens deze praat-
sessies diepgaand van gedachten gewisseld 
over inhoudelijke aspecten. Zo zijn bijvoor-

beeld in de SMP-sector in het recente verleden 
over belangrijke besluiten zoals de invoering 
van het beoordelingssysteem One Word Sys-
tem en de afschaffing van de verplichte werken 
voor slagwerkwedstrijden vooraf de meningen 
van het werkveld gepeild tijdens het congres. 
Het afsluitende Lagerhuisdebat resulteert 
steevast in levendige discussies op stekelige 
stellingen over actuele onderwerpen. 

“We zijn volop in ontwikkeling als organisatie 
en hebben veel te delen met elkaar”, zegt Erik 
Kobes, die namens het Dagelijks Bestuur 
van de KNMO verantwoordelijk is voor dit 
congres. “We zien het Nationaal Congres als 
een platform waarop iedereen die binnen de 
KNMO actief is elkaar kan ontmoeten en kan 
delen waar hij mee bezig is. De doelgroepen 
zijn nadrukkelijk betrokken bij het KNMO 

Congres als het gaat om de inhoud. We hou-
den interactieve inhoudelijke sessies om met 
elkaar in gesprek te gaan. Contact leggen zal 
vooral tussen de sessies door plaatsvinden in 
de pauzes, maar ook tijdens de diverse discus-
sierondes.”
Het congres is van belang voor artistiek en 
technisch kader van verenigingen. Zij komen 
via het congres met elkaar in contact om 
van gedachten te wisselen over inhoudelijke 
onderwerpen of gedeelde vraagstukken op 
hun terrein. Bestuurders van verenigingen, 
maar ook van de provinciale bonden komen 
op hun beurt in aanraking met onderwerpen 
en kwesties op het bestuurlijke vlak. Vaak zijn 
externe organisaties, zoals het WMC, aanwezig 
voor presentaties of het verstrekken van infor-
matie. Ook leden zonder specifieke kader- of 
bestuursfunctie zijn van harte welkom.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het programma. Via de diverse website 
wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

‘Over belangrijke besluiten zijn 
vooraf de meningen gepeild 
tijdens het congres’

KNMO-congres: zaterdag 19 november, Van 

der Valk-hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 

MV Eemnes. Aanvang 10.30 uur. Einde: 16.30-

17.00 uur. Toegang gratis. Het is mogelijk om 

tegen een aantrekkelijk tarief gebruik te maken 

van een lunchbuffet, maar dat is niet verplicht. 

Inschrijving via: www.knmo.nl.

Het Lagerhuisdebat zorgt steevast voor levendige discussies.
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“Dit is nu al beter dan gisteravond het hele con-
cert van dj Jeff Mills met de philharmonie zuid-
nederland.” Zo, die mogen de jonge muzikanten 
alvast in hun zak steken. Al na een paar maten 
van de openingstrack Smells Like Teen Spirit 
kunnen het Limburgs Jeugdorkest en de band 
Storksky niet meer kapot bij een stel kritische 
bezoekers van het Zomerparkfeest. “Kippenvel”, 
roept Marcel Janssen terwijl hij laat zien hoe de 
haartjes op zijn armen ondanks de tropische 
temperaturen recht overeind staan. 

De Amerikaanse grungeband Nirvana zorgde 
met het album Nevermind voor een aardver-
schuiving in de rockmuziek van de jaren tachtig. 
De groep rond zanger Kurt Cobain rekende in 
een klap af met alle nep en glitter die het beeld 
van de rockscene in die tijd bepaalden. De 
puurheid van de alternative rock van Nirvana 
was een verademing voor miljoenen rocklief-
hebbers over de hele wereld. Wereldwijd werden 
24 miljoen exemplaren van het album verkocht. 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het album op 
de markt verscheen. Een moment dat bij Johan 
Hauser, programmeur van het Zomerparkfeest, 
een lampje deed branden. “We zijn al langer in 
contact met het Limburgs Jeugdorkest om iets 
samen te doen. Maar het moet wel passen bij de 
programmering van het Zomerparkfeest. We 
zijn altijd op zoek naar interessante combinaties 

om het publiek te verrassen. Bovendien moet er 
sprake zijn van relevantie of urgentie. Het moet 
iets eenmaligs en unieks zijn. Met het 25-jarig 
jubileum van het album van Nirvana was die 
relevantie nu aanwezig.”
Hauser ging vervolgens op zoek naar een rock-
band om het orkestrale geluid van het Limburgs 
Jeugdorkest van een stevig fundament te voor-
zien. Al vlug viel daarbij het oog op Storksky. 
Zanger/gitarist Michiel Claessen en drummer 
Roy Moonen wonnen dit jaar de Limburgse 
talentenwedstrijd Nu of Nooit en waren als ope-

ningsact een van de verrassingen van Pinkpop 
2016. De derde partij in het geheel was Intro 
Maastricht, een productiehuis voor eigentijdse 
en innovatieve muziekvoorstellingen. Artist in 
residence Jesse Passenier hercomponeerde het 
volledige album voor deze speciale setting en 
drukte daarmee een belangrijke stempel op het 
eindresultaat. Passenier (1985) geldt als een zeer 
talentvol arrangeur. Hij maakte onder meer voor 
het Metropole Orkest tientallen bewerkingen. 
Hauser: “Zo brachten we drie werelden bij el-
kaar: aan de ene kant rock, aan de andere kant de 

Op 23 september was het een kwart eeuw geleden dat de Amerikaanse rock-

band Nirvana het album Nevermind lanceerde. Het zilveren jubileum bracht 

programmeur John Hauser van het Zomerparkfeest in Venlo op het idee om het 

iconische werk te laten bewerken voor de combinatie van alternatieve rockband 

met harmonieorkest. Pinkpopopener Storksky en het Limburgs Jeugdorkest haal-

den er zelfs Paradiso mee.

TEKST: FRANK VERGOOSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Headbangen met het 
Limburgs Jeugdorkest

Festivalpubliek voor het Limburgs Jeugdorkest. 
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hafabrawereld en met Intro als derde partij het 
experimentele spectrum van de muziek.”

Dirigent Björn Bus van het Limburgs Jeugd-
orkest is in zijn nopjes met het resultaat van 
de samenwerking. “Ik heb al heel wat lichte 
muziekprojecten gedaan, maar dit is de ultieme 
versmelting van rockmuziek met klassieke 
muziek”, zegt hij kort voor de première in Venlo. 
“Jesse Passenier heeft van de twaalf nummers 
geweldige arrangementen gemaakt. Hij heeft on-
der de rockmuziek van Nirvana op fantastische 
wijze een symfonische sound gelegd. Geweldig 
dat iemand van dat niveau nu voor het eerst iets 
in de blaasmuziek doet.”
De uitvoeringen zouden aanvankelijk beperkt 
blijven tot het Zomerparkfeest in Venlo en 
festival Cultura Nova in Heerlen. Groot was de 
verrassing toen ook poptempel Paradiso zich 
meldde om de productie naar Amsterdam te ha-
len. Voor Jesse Passenier was het bewerken van 
de muziek van Nirvana een enorme uitdaging. 
“Behalve dat het te gek is om zo’n iconisch werk 
te mogen bewerken, was het voor mij bijzonder 
dat ik er mijn eigen visie aan mocht toevoegen. 
Bij normale opdrachten staat het eindresultaat 
meestal al van tevoren vast. Bij dit project mocht 
ik echter mijn eigen ding doen, waarbij ik er ui-
teraard op gelet heb de sfeer en herkenbaarheid 
in stand te houden.” 
Het Limburgs Jeugdorkest is het vlaggenschip 

van de Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen. Onder meer opgericht om met allerlei 
spraakmakende projecten nieuw publiek te 
bereiken. Passenier denkt dat dat doel met het 
Nirvana-project zeker lukt. Maar ook het om-
gekeerde is volgens hem het geval: de jeugdige 
muzikanten komen op deze manier in contact 
met een monument uit de geschiedenis van de 
popmuziek. “Voor de meeste leden was Nirvana 
voor hun tijd. Door de muziek in hun context te 
trekken, zullen ze er voortaan ongetwijfeld met 
andere oren naar luisteren.”

Ook de mannen van Storksky zien het experi-
ment met de blazers als een uitdaging. De beide 
rockers zijn ervan overtuigd dat het eindresul-
taat het publiek zal aanspreken. “Normaal staan 
we met z’n tweeën op het podium. Nu met een 
tachtig muzikanten sterk orkest achter ons. Die 
versmelting is te gek. Het voelt allemaal veel 
bombastischer. Arrangeur Jesse Passenier is erin 
geslaagd om aan het album een nieuwe beleving 
te geven. Hij heeft aan het origineel heel toffe 
dingen toegevoegd.” 
Het gros van de leden van het Limburgs Jeug-
dorkest was ten tijde van Nevermind niet eens 
geboren. Het is ook niet het genre waarvoor 
ze normaal gesproken heel Spotify zouden 
afstruinen. Toch hebben ze de muziek inmiddels 
leren waarderen. “Toen ik via YouTube eens 
wat nummers opzocht, moest ik toch wel even 

slikken”, vertelt slagwerker Rik Widdersho-
ven. “Nu vind ik het helemaal te gek. Een heel 
andere klank dan we gewend zijn.” Fluitiste Puck 
Brouwers: “Het is echt heel gaaf om dit te doen. 
Rockmuziek spreekt me normaal niet zo erg aan. 
Maar door het op deze manier te spelen, is het 
toch fantastische muziek.”

Bij de Venlose vriendenclub De Meulewiekers 
kan het Zomerparkfeest 2016 in ieder geval 
niet meer stuk. Voor de groep oudere jongeren 
is het optreden van Storksky met het Limburgs 
Jeugdorkest het absolute hoogtepunt van het 
vierdaags festival. Als band en orkest als toegift 
nogmaals Smells Like Teen Spirit inzetten komen 
bij Marcel Janssen (46) - Nirvana-fan van het 
eerste uur - de jeugdjaren weer tot leven. Head-
bangend als in jonge jaren laat hij de muziek 
van zijn jeugdhelden over zich heen glijden. 
“De interactie tussen orkest en band voegt een 
extra dimensie toe aan de muziek”, roept hij 
enthousiast. “Geweldig dat deze jonge muzikan-
ten die Kurt Cobain nooit gekend hebben met 
zoveel passie zitten te spelen. Harmonieorkesten 
hebben een stoffig imago. Maar daar hebben ze 
het zelf ook wel een beetje naar gemaakt. Als 
ze meer van dit soort muziek zouden spelen, 
zou ik beslist vaker een concert bezoeken. Het 
imago wordt niet bepaald door de instrumenten 
waarop gespeeld wordt, maar door de muziek 
die gebracht wordt.” 

Het Limburgs Jeugdorkest met de popgroep Storksky op het hoofdpodium van het Zomerparkfeest in Venlo.
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Het initiatief voor het evenement komt van de 
trombonesectie van de koninklijke muziek-
vereniging Semper Crescendo uit Oldenzaal. 
“We wilden het NTC graag een keer naar deze 
regio halen”, zegt Frank Jonkers, een van de 
initiators. “De contacten met het ensemble zijn 
er al lang. Eén van de oprichters, Alexander 
Verbeek, komt uit onze vereniging. Zijn vier 
broers spelen nog altijd in ons orkest.” Doel van 
het tweedaags festival is om de trombone in de 
spotlights te zetten, maar ook om de cultuur 
in de regio te versterken. Bovendien krijgen 
Twentse trombonefreaks de kans om de acht 

NTC-coryfeeën eens live aan het werk te zien.
Het festival omvat vier onderdelen. Tijdens 
TromboneFactory bezoekt Mister P-Bone 
(Mark Boonstra) diverse Oldenzaalse ba-
sisscholen om met kinderen van groep 5 de 
P-Bone (kleurige trombone van kunststof ) te 
bespelen. Zaterdag 5 november brengen diver-
se trombone-ensembles tijdens TromboneFes-
tival met pop-up optredens in het centrum van 
Oldenzaal (onder meer de Plechelmustoren) het 
grote publiek in aanraking met blaasmuziek. 
Tijdens TromboneClinics op zondag 6 no-
vember verzorgen leden van het NTC in het 

gebouw van Crescendo clinics voor jong en 
oud. Sluitstuk die dag is TromboneConcert in 
Twents Carmel College De Thij met een con-
cert door het NTC en harmonieorkest Semper 
Crescendo. Geprogrammeerd staat onder 
andere de Europese première van Two-Bone 
Concerto ( Johan de Meij) met Jörgen van 
Rijen en Alexander Verbeek als solisten. 
Informatie: www.brasstival.nl. 

Oldenzaal is in het eerste weekeinde van november de trombonestad 

van Nederland. De eerste editie van Brasstival staat met clinics en een 

concert van het New Trombone Collective (NTC) volledig in het teken 

van de trombone.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: MERLIJN DOOMERNIK (PR NTC)

Oldenzaal trombonecity
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WHAT COLOR IS 
YOUR SOUND?
#MYVANDORENCOLOR
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Het VOB is het nationale harmonieorkest 
van Estland bestaande uit orkestdirigenten en 
blaasmuziekdocenten. Ze komen vier à vijf keer 
per jaar samen om de Estse blaasmuziekcultuur 
door middel van seminars en presentatiecon-
certen te ontwikkelen en te promoten. Sinds 
2013 staat het VOP onder leiding van onder 
meer de Nederlander Bert Langeler die al vele 
jaren werkzaam is in de blaasmuzieksector 
in de Baltische Staten. Langeler: “Het VOB 
voorziet al sinds 1965 in de behoefte van 
uitwisseling van nieuw repertoire en kennis op 
educatief gebied. In de tijd van de Sovjet-Unie 
werd het orkest ook ingezet voor nationale 
activiteiten.” Langeler vertelt dat Estland al 
vanaf 1865 een blaasmuziekcultuur kent. In 
elk klein dorp was wel een ensemble of klein 
orkest te vinden. In de Sovjettijd waren er ook 
veel school- en bedrijfsorkesten. Daarvan zijn 
er sinds de omwenteling in 1993 veel verdwe-
nen. Bij de Estse Wind Music Society staan 105 
orkesten ingeschreven.
Volgens Langeler neemt muziekbeoefening in 
Estland een belangrijke plaats in. Het mu-
ziekonderwijs is er uitstekend georganiseerd. 
Tot in de kleinste uithoek wordt gemusiceerd, 
individueel of in groepsverband. “Voor Estland 
is muziek het cement van de samenleving”, zegt 
hij. Vandaar ook dat de overheid muziekbeoe-
fening flink stimuleert. De projectweekenden 
van het VOB worden gesubsidieerd door het 
Estse Ministerie van Cultuur. Ook de muziek-
scholen dragen bij aan de reiskosten en het 
verblijf van de VOP-leden tijdens de projecten 
van het orkest. In het verleden maakte het orkest 
concertreizen naar vele Europese landen. Ook 
zijn er regelmatig dirigenten uit het buitenland 

te gast. Estse orkesten kennen over het algemeen 
een kleine houtbezetting en overwegend meer 
koperinstrumenten. Langeler: “De blaasmuziek 
heeft zeker in de amateurwereld nog een beetje 
de uitstraling van hoempa- en begrafenismuziek. 
Maar dat begint te veranderen doordat vooral 
jonge dirigenten en docenten hun blikveld in-
ternationaal verruimen. Invloeden van buitenaf 
geven de blaasmuziek in Estland impulsen op 
alle gebied. Gedurende de zomerkampen en 
projecten wordt gewerkt met evenwichtige 
bezettingen waardoor ook meer aan kleurrijk 
repertoire gewerkt kan worden.“
Tijdens de tournee door Nederland speelt het 
orkest standaardrepertoire uit het westen maar 
ook originele composities voor harmonieor-
kesten van Estse componisten. “Er is voldoende 
repertoire dat door Nederlandse blaasorkesten 
op de lessenaar gelegd zou kunnen worden. De 
klankpaletten en structuren van de muziek zijn 
interessant.”
Tijdens het verblijf in Nederland concerteert het 
VOB met Nederlandse verenigingen. Zondag 16 

oktober (12.00 uur) speelt het orkest in Studio 
Oosterman in Aarlanderveen met fanfare Door 
Samenwerking Sterk Aarlanderveen, dinsdag 18 
oktober (20.00 uur) in Muziekschool Doetin-
chem met Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, 
donderdag 20 oktober (20.00 uur) in ZIMIHC 
theater Stefanus in Utrecht met de Koninklijke 
Brassband Utrecht en het Fanfare Projectorkest 
en vrijdag 21 oktober (19.30 uur) in De Bom-
bardon in Heythuysen met harmonie L’Union 
Heythuysen. Maandag 17 oktober staat een 
workshop met studenten van het Amsterdams 
Conservatorium op het programma.  Dinsdag 
18 oktober (13.30 uur) is er een uitwisse-
ling tussen Estse orkestleden/dirigenten en 
Nederlandse collega’s tijdens een workshop in 
Kunstwerk! Het Musiater in Zevenaar. Dirigent 
en trombonist Hando Põldmäe vertelt over de 
blaasmuziek in Estland, terwijl Nederlandse 
collega’s informatie geven over muziekonderwijs 
in Nederland en de ontwikkeling van de Neder-
landse blaasmuziek. Aanmelding hiervoor bij: 
joop.boerstoel@rijnbrink.nl. 

Het Estlandse harmonieorkest Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) 

toert deze maand door ons land om de westerse blaasmuziekcultuur op te snui-

ven, maar ook om Estse blaasmuziek te promoten.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: EIGEN FOTO

VOP geeft Estse 
blaasmuziek impuls

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Eindelijk weer een landelijke kampioenswedstrijd 
voor harmonieorkesten. Na enkele vruchteloze 
pogingen steekt de Organisatie van Muziekvereni-
gingen in Fryslân (OMF) de nek uit om een open 
Nederlandse titelstrijd voor harmonieorkesten van 
de grond te tillen. De harmoniesectie kent als enige 
van de KNMO-sectoren geen landelijk kampioen-
schap. Uitgerekend in een van de dunst bevolkte 
harmonieprovincies van het land voelen ze zich 
geroepen om die leemte op te vullen. De Friezen 
hebben in het verleden al vaker bewezen hoe ze dit 
soort uitdagingen moeten aanpakken. De Neder-
landse Brassband Kampioenschappen (NBK) en 
de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen 
(ONFK) komen immers ook uit de koker van de 
Friese muziekwereld. Op vijftien inschrijvingen 
hoopten de initiatiefnemers een jaar geleden bij de 
aankondiging van het evenement. Dat aantal werd 
uiteindelijk niet gehaald. Maar met twaalf kandida-
ten is de taakgroep ook tevreden.
“We hopen door de publiciteit voor en na het kam-
pioenschap het evenement in de kijker te zetten 
zodat de interesse in de harmoniewereld groeit. 
Hoewel we niet live uitzenden, zal de aanwezigheid 
van HaFaBra-livestream ook voor reclame zorgen.”
Om het evenement te kunnen opstarten heeft 
de taakgroep een substantiële financiële on-
dersteuning gekregen van de OMF. Ook is aan 
enkele fondsen en de gemeente Smallingerland 
een bijdrage gevraagd. “We verwachten ook nog 
een aanmoedigingsbijdrage van de KNMO”, zegt 
Dam tactvol.

De initiatiefnemers van de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen 

(ONHK) hadden voor de eerste editie gegokt op vijftien deelnemers. Uiteindelijk 

komen zaterdag 5 november in De Lawei in Drachten twaalf orkesten aan de 

start. Toch is de organiserende taakgroep ervan overtuigd dat het evenement le-

vensvatbaar is. “De Nederlandse Brassband Kampioenschappen zijn in 1981 met 

minder deelnemers begonnen”, zegt secretaris Durk Dam. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: BENNO WONINK / FV MEDIA PRODUCTIES

ONHK wil klinkende
première neerzetten

Het Frysk Harmony Orkest neemt deel aan de ONHK.

BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING
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Voor de ONHK is de wedstrijdformule van de 
NBK en de ONFK van toepassing. Dat betekent 
dat de deelnemers alleen een verplicht werk 
spelen. Per divisie is hiervoor één compositie 
geselecteerd. Orkesten voeren dus geen inspeel-
werk of keuzeprogramma uit. De optredens 
worden blind gejureerd. De volgorde van optre-
den wordt door middel van loting bepaald. De 
score die de jury toekent is niet alleen bedoeld 
om een ranking te kunnen opmaken, maar geeft 
tevens inzicht in het werkelijke niveau van het 
orkest. Verenigingen hoeven niet te sjouwen 
met het slagwerkinstrumentarium. Blaas- en 
slagwerkinstrumenten Van der Glas uit Hee-
renveen stelt de grote slagwerkinstrumenten 
beschikbaar. Alles staat klaar op het podium. 
Met De Lawei in Drachten is bovendien geko-
zen voor een aantrekkelijke accommodatie die 
haar geschiktheid voor dit soort evenementen al 
diverse keren heeft bewezen.
Bepalend voor de continuïteit op de langere 
termijn is echter de vraag of het evenement ook 
in de rest van het land zal aanslaan. De laatste 
jaren is gebleken dat het uit de brassbandwereld 
bekende wedstrijdconcept vooral aanslaat in het 
noorden van het land. Ook de NBK en ONFK 
moeten het vooral hebben van deelnemers uit 
de noordelijke provincies. Probleem voor de 
ONHK is echter dat juist in deze provincies het 
aantal harmonieorkesten dun gezaaid is. Het 
deelnemersveld voor de eerste editie bestaat 
voor twee derde uit Friese orkesten. Van de 

twaalf kandidaten zijn er slechts vier afkomstig 
van buiten de provincie. Daarin schuilt het 
grootste gevaar. Wat blijft er over als de Friese 
harmonieën eens een jaartje verstek laten gaan? 
Secretaris Dam gaat er echter vanuit dat het zo’n 
vaart niet zal lopen. “Nu nemen ook niet alle 
Friese harmonieën deel. Een aantal heeft al te 
kennen gegeven er volgend jaar wel bij te zijn.” 
Hij hoopt bovendien dat door mond-tot-mond-
reclame de belangstelling uit de rest van het 
land de komende jaren zal toenemen. “Met het 
neerzetten van een klinkend kampioenschap 
hopen we ook orkesten uit andere provincies 
aan te sporen om deel te nemen. Dat is voor nu 
onze belangrijkste opdracht.”

Harmonie De Vriendenkring uit Well is de 
enige deelnemer uit het zuiden van het land. 
Dirigent Geert Jacobs is blij met het Friese 
initiatief. “Voor brassbands en fanfares is er al 
langer een landskampioenschap, dus waarom 
niet ook voor harmonieorkesten?” De Vrien-
denkring wil met de deelname aan de ONHK 
oude herinneringen laten herleven. “Vorig 
jaar zijn we op concours geweest en Limburgs 
kampioen geworden. In mijn eerste periode bij 
Well behaalden we drie keer de Limburgse titel. 
Dat werd destijds iedere keer vervolgd met deel-
name aan de Nederlandse kampioenschappen. 
Dat was toen altijd zo’n mooie ervaring dat we 
hebben besloten om dit nu weer te doen. Vooral 
om de leden die dat nog nooit hebben meege-
maakt die ervaring te laten beleven.”

Jacobs hoopt dat het de organisatie van de 
ONHK lukt om ook landelijk een voet tussen 
de deur te krijgen. “Als het bij de brassbands en 
fanfares wel lukt waarom zou het dan bij de har-
monieorkesten niet kunnen? Het zijn natuurlijk 
heel andere kampioenschappen dan 15 jaar 
geleden maar het blijft een wedstrijd.”
Enkele jaren geleden werd een vergelijkbaar 
initiatief met name vanuit Limburg afgescho-
ten. Prominente dirigenten uitten kritiek op 
de formule, die volgens hen afbreuk doet aan 
de ontwikkeling van de blaasmuziek. Jacobs 
nam enkele jaren geleden met fanfare Monte 
Corona uit Kronenberg deel aan de ONFK en 

kent inmiddels de wedstrijdformule. Hij is het 
niet eens met de zienswijze van zijn Limburgse 
collega’s. “Als je ziet met hoeveel plezier de mu-
zikanten bij de brassbands en de fanfares op de 
kampioenschappen spelen en hoe ontzettend 
hoog het niveau is, kun je alleen maar conclu-
deren dat deze kampioenschappen juist de 
blaasmuziek een impuls geven. Je moet echter 
niet bang zijn om te verliezen.”
De Vriendenkring is een van de vijf kandidaten 
in de vierde divisie. Het verplichte werk in deze 
afdeling is Suite Provençale van componist 
en jurylid Jan Van der Roost, die dit jaar zijn 
zestigste verjaardag viert. Het vierdelige werk 
is gebaseerd op authentieke volksliederen 
uit de Zuid-Franse regio Provence. Jacobs: 
“Een erg lastig werk voor deze divisie. Het is 
geschreven voor groot harmonieorkest en in 
de vierde divisie is deze instrumentatie meestal 
niet volledig voorhanden. Daarvoor zul je 
dus oplossingen moeten bedenken. Het werk 
stelt je wel in staat alle kleuren van het harmo-
nieorkest mooi te laten horen. Technisch en 
muzikaal biedt de componist alle ruimte om te 
laten horen wat je kunt.”

De Friese dirigent Thijs Oud is meteen met 
twee orkesten van de partij. Met het Frysk 
Harmony Orkest treedt hij op in de eerste 
divisie, terwijl hij met de Streekharmonie Balk 
uitkomt in de tweede divisie. Volgens hem 
voorziet het ONHK in een behoefte. “Een ge-
varieerd en compleet aanbod van concoursen 

en festivals is goed voor de sector. Orkesten 
kunnen dan kiezen via welke formule ze aan 
kwaliteitsontwikkeling willen werken. Voor 
harmonieën ontbrak een kampioenschap met 
deze formule nog op de kalender. Daarom 
vind ik het ook zo jammer dat het bekroonde 
entertainmentfestival TEMA in Venlo voorals-
nog geen vervolg krijgt.”
Oud vindt het juist positief dat vooral Friese 
orkesten hebben ingeschreven. “Uit eerdere 
reacties op dit initiatief begreep ik dat veel or-
kesten prioriteit geven aan lokale activiteiten. 
Ik heb daar begrip voor, want het commitment 
van muzikanten met de achterban is de laatste 

‘ Je moet echter niet bang   
zijn om te verliezen’

Dirigent Geert Jacobs komt met De Vrienden-

kring uit Well naar Drachten.
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jaren aan het veranderen. Van de andere kant 
gaan we landelijke exposure missen als we na-
tionaal geen aansprekende evenementen meer 
van de grond kunnen krijgen. Juist daarom ben 
ik blij dat dit initiatief vooral vanuit Friesland 
wordt opgepakt.”
Oud is het ook eens met de keuze voor het 
spelen van alleen een verplicht werk. “Het ver-
gelijken van de prestaties van de verschillende 
orkesten is voor jury en publiek gemakkelijker, 

de voorbereiding is voor veel orkesten gemak-
kelijker te realiseren dan een concours met keu-
zeprogramma en de concoursdag verloopt vlot 
aangezien de optredens niet al te lang duren.”
Orkesten in de eerste divisie spelen Wind 
Sketches van Philip Sparke. Het werk werd 
geschreven in opdracht van de Tacoma Concert 
Band uit Washington State (Verenigde Staten). 
De drie delen beschrijven positieve en negatieve 
beelden die verschillende windtypes oproepen. 
In de tweede divisie is The Innocent Codem-
ned van Rob Goorhuis testpiece. Deze compo-
sitie verhaalt over de roversbende de Bokkenrij-

ders die in de 18e eeuw de streek rond Limburg 
onveilig maakte. Oud: “Twee prima werken van 
uitstekende componisten. Hoewel ik voor de 
tweede divisie graag een oorspronkelijk voor 
harmonie geschreven werk had gezien.”

Voor het verplicht werk in de vijfde divisie 
viel de keuze op Cityscapes van Jan de Haan 
omdat dit werk qua instrumentatie voldoet 
aan de bezetting die in deze divisie realistisch 

is. De Haan verklankt in dit werk de skyline 
van New York, de stemming van het Cen-
tral Park en de sfeer in het altijd bruisende 
Manhattan. De deelnemers in de derde divisie 
zetten hun tanden in Illyrian Dances van Guy 
Woolfenden. Het thematisch materiaal voor 
deze suite van drie dansen is deels afkomstig 
uit muziek die Woolfenden oorspronkelijk 
schreef voor de Royal Shakespeare Company. 
“Een compositie met voldoende uitdaging en 
zeker niet makkelijk!”, oordeelt dirigente Silva 
Tichelaar-Soepboer die met het christelijk 
harmonieorkest De Bazuin uit Zwolle in deze 

divisie aan de start verschijnt. “De kunst is om 
het zo lichtvoetig te spelen dat het danskarakter 
optimaal naar voren komt. Het middendeel is 
open en sfeervol van karakter met een fluit die 
zelfs heel even acteert als een vogel. Dit vormt 
een mooie tegenhanger in het geheel.”
Tichelaar juicht het initiatief voor een kampi-
oenswedstrijd voor harmonieën van harte toe. 
“Fijn dat het na de NBK en ONFK nu de beurt 
is aan harmonieorkesten om zich op dit podium 
te begeven”, zegt ze. “De Bazuin is altijd op zoek 
naar vernieuwing. Niet alleen op het gebied van 
repertoire, maar zeker ook in de manier hoe we 
onze concerten kunnen vormgeven. De eerste 
editie van de ONHK past zeker in onze brede 
visie.” Ze verwacht dat de ONHK in de toekomst 
ook landelijk zal aanslaan. “De brassband- en 
fanfarekampioenschappen trekken inmiddels 
ook deelnemers uit het hele land, dus ik zou niet 
weten waarom het met de harmonievariant niet 
zou lukken. Een succesvolle eerste editie zal daar 
zeker in positieve zin aan bijdragen.” Ze kan zich 
goed voorstellen dat de initiatiefnemers daarom 
ook voor dezelfde formule hebben gekozen. 
“Eén verplicht werk en geblindeerde jury is bij 
de overige kampioenschappen een succesfor-
mule gebleken. Ik verwacht niet dat het bij de 
harmonieorkesten anders zal zijn. De vergelij-
king tussen orkesten kan op deze manier goed 
worden gemaakt. Bovendien geeft het instude-
ren van één werk in de voorbereidingsperiode 
iets meer ruimte om er dieper op in te gaan. Dat 
geldt zeker voor de lagere divisies.” 

‘ Ik zou niet weten waarom   
het met de harmonievariant 
niet zou lukken’

Open Nederlandse 
Harmonie Kampioen-
schappen
DATUM: zaterdag 5 november, 14.00 uur.

LOCATIE: Drachten, De Lawei.

JURY: Jan Van der Roost, Tijmen Botma en Arnold 

Span.

DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: Excelsior 

Parrega.

VIERDE DIVISIE: Stedelijke Harmonie Dockum 

Dokkum; Concordia Joure; De Vriendenkring Well; 

Harmonie Leek; Crescendo Noordwijk.

DERDE DIVISIE: De Bazuin Zwolle; Da Capo 

Leeuwarden.

TWEEDE DIVISIE: Concordia Balk, Crescendo 

Drachten.

EERSTE DIVISIE: Frysk Harmony Orkest Drach-

ten; Euphonia Wommels.

INFORMATIE: www.onhk.nl.

Silva Tichelaar-Soepboer leidt De Bazuin uit Zwolle.
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Een hoofdelijke stemming in de raad van de 
gemeente Druten moest er aan te pas komen om 
fanfare Kunst na Arbeid (KnA) een startsubsidie 
toe te kennen. Met acht voor- en drie tegenstem-
mers zette de lokale volksvertegenwoordiging het 
licht op groen om maar liefst vijftig gulden over te 
maken op de rekening van de penningmeester. Een 
halfjaar eerder hadden vijf boerenfamilies samen 
al 250 gulden bijeengesprokkeld. Genoeg geld in 
kas om de taken van het door faillissement ter ziele 
gegane zangkoor (hoe kreeg je het in die tijd in 
hemelsnaam voor elkaar om een zangkoor failliet te 
laten gaan?) instrumentaal voort te zetten. 
 
KnA zag op 26 augustus 1916 op initiatief van pas-
toor Jacobs het levenslicht. Na een oproep in een 
plaatselijke krant meldden zich voldoende jongelui 
aan om een instrument te bespelen. Behalve het 
opluisteren van lokale festiviteiten - nog steeds de 
kerntaak van de vereniging - liet het orkest zich tot 
het begin van deze eeuw ook regelmatig horen op 

het concourspodium. Met een plek in de toen-
malige afdeling uitmuntendheid (tegenwoordig: 
derde divisie) haalde het orkest rond 1935 zijn 
topnotering. Sinds 2005 werkt KnA nauw samen 
met fanfare Sint Willibrord uit Boven-Leeuwen. 
Onder de naam Arezzo treden beide verenigingen 
gezamenlijk op. Ook de Drum-Combinatie-Affer-
den-Puiflijk (DCAP) en de jeugdslagwerkgroep 
vallen onder de samenwerking. Samen goed voor 
52 spelende leden. “In het dorp zijn we nog steeds 
graag geziene gasten”, vertelt voorzitter Marcel van 
Oijen. “Verschillende gelegenheden luisteren we 
muzikaal op. Ook halen we maandelijks oud papier 
op en collecteren we al meer dan 30 jaar voor het 
Prins Bernard Cultuurfonds. We organiseren twee 
keer per jaar een rommelmarkt en een boeken-
markt. We zijn dus een hecht onderdeel van de 
cultuur van Puiflijk en omstreken.”
KnA staat voor het behoud van kunst en cultuur, 
het opleiden van muzikanten en het waarborgen 
van de leefbaarheid van de kleine dorpsgemeen-

schap. Aanwas van jongeren en het zorgen voor een 
goede mix van jong en oud staat daarbij centraal. 
Over dat laatste heeft de vereniging momenteel 
geen klagen. De investering in de jeugdopleiding 
heeft geresulteerd in zeventien leden van onder de 
16 jaar. Ook is de vereniging op twee basisscholen 
betrokken bij het muziekonderwijs. Een uitnodi-
ging aan oud-leden om weer eens een keer mee te 
spelen, heeft vele positieve reacties opgeleverd. Van 
Ooijen: “Toch zijn we realistisch. Het blijft ook in 
de samenwerking binnen Arezzo echt zoeken naar 
mensen die muziek willen maken in een muziek-
vereniging. In de toekomst is verdere samenwer-
king in de regio zeker niet uitgesloten.”
KnA viert het eeuwfeest op zaterdag 8 oktober met 
een jubileumconcert met medewerking van fanfare 
Arezzo, DCAP en de jeugdslagwerkgroep. Diverse 
werken worden uitgevoerd met medewerking van 
oud-leden. Op deze avond wordt tevens een jubile-
umboek gepresenteerd.  
Informatie: http://muziekvereniging-arezzo.nl. 

Het ledental van fanfare Kunst na Arbeid uit Puiflijk zit momenteel aardig in  

de lift. De investeringen in de jeugdopleiding werpen hun vruchten af. Een  

extra feestelijk tintje bij de viering van het honderdjarig bestaan.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: ©HANSBARTEN2016

KnA viert eeuwfeest 
met stijgend ledental 

BLAASMUZIEK JUBILEUM

28



A D A M S I N T E R N A T I O N A L  
P E R C U S S I O N F E S T I V A L

EDITION II25·11·2016 -  26·11·2016

W W W . A D A M S . N L

meer info:
adams.nl/aipf

WORKSHOPS, MASTERCLASSES, LEZINGEN, CONCERTEN EN MEER

AIPF 2016 adv 230 x 300.indd   1 14/09/16   11:06



Hoog bezoek in Vaals. Tsaar Peter de Grote komt 
er op de Holzschuhtanz en het Lied des Zaren 
uit de opera Zar und Zimmermann van Albert 
Lortzing dineren, Napoleon schuift onder de 
tonen van Bonaparte van Otto M. Schwarz aan 
en Wolfgang Amadeus Mozart prikt op zijn 
eigen Sonate 4 KV 282 (allegro) een vorkje mee. 
Deze illustere figuren zijn de hoofdgasten in het 

‘dramma per musica’ Clermoretti, Soirée Haus 
Blumenthal waarmee de koninklijke harmonie 
Sint Cecilia uit Vaals toont hoe je met een crea-
tieve aanpak je jaarconcert een extra dimensie 
kunt geven.

Clermoretti verhaalt over Johann Arnold von 
Clermont. Deze Akense lakenfabrikant (1728-

1795) bezorgde Vaals en omgeving in het mid-
den van de achttiende eeuw werkgelegenheid 
en economische voorspoed. Tal van gebouwen 
herinneren aan zijn aanwezigheid. Zo doet het 
Stammhaus, waar hij samen met zijn vrouw en 
dertien (!) kinderen woonde, tegenwoordig 
dienst als gemeentehuis. Von Clermont was een 
man van aanzien. Regelmatig ontving hij belang-
rijke gasten. In de laatste jaren van zijn leven gaf 
hij zijn huisarchitect Joseph Moretti opdracht 
voor de bouw van het buitenverblijf Haus Blu-
menthal, het huidige kasteelhotel Van der Valk. 
Hij hoopte er vele hoogwaardigheidsbekleders 
te mogen ontvangen. Helaas mocht hij er slechts 
een paar maanden van genieten. Het buitenver-
blijf was goed en wel af of de lakenbaron kwam te 
overlijden.
Deze episode uit de lokale geschiedenis inspi-
reerde Jo Kern, voorzitter van de koninklijke 
harmonie Sint Cecilia uit Vaals tot Clermoretti, 
Soirée Haus Blumenthal, een muzikale vertelling 
met een dikke knipoog. “Von Clermont was 
een belangrijk man voor Vaals. Het leek mij een 
aardig idee om met goedvinden van Onze Lieve 
Heer hem en zijn vrouw uit hun mausoleum te 
halen”, vertelt de schrijver van het script. “Ik wil-
de hem nog één keer laten terugkeren naar zijn 
geliefde buitenverblijf om hem alsnog de kans 
te geven enkele beroemde tijdgenoten - nou ja, 
met een beetje gesjoemel dan - te ontvangen. 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concer-

ten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een 

bijzondere aanleiding. In deze aflevering een vooruitblik op het verhalend con-

cert Clermoretti, Soirée Haus Blumenthal dat de koninklijke harmonie Sint Cecilia 

1836 uit Vaals zaterdag en zondag 29 en 30 oktober op de planken zet.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: KALDENBACH VAALS / AANLEVERING SINT CECILIA

Mozart prikt een 
 vorkje mee

Koninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 uit Vaals presenteert Clermoretti.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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Om met hen in gesprek te gaan en gezamenlijk 
te souperen onder het genot van specifieke ge-
rechten uit de Franse, Oostenrijkse en Russische 
keuken.”

Aan de hand van het script selecteerde de 
muziekcommissie passend repertoire. Behalve 
de reeds genoemde werken wordt het souper 
dansend opgediend op Danse des Sauvages van 
Jean Philippe Rameau, begeleidt The seventh 
night of July van Itaru Sakai het echtpaar Von 
Clermont bij hun tijdelijke verrijzing en keren ze 
met The Lady Caliph van Ennio Morricone weer 
terug naar het hiernamaals. Verder komen onder 
meer Elvira Madigan van W.A. Mozart, aria’s uit 
Le Nozze di Figaro, muziek uit de musical Les 
Misérables en Gershwin’s Rhapsody in Blue 
voorbij. De muziek staat volledig in dienst van 
het verhaal. De gevel van Haus Blumenthal vult 
het zestien meter brede decor. Het geheel speelt 
zich af in historische kostuums en antiek meubi-
lair uit het Stammhaus. 

Sint Cecilia heeft de nodige ervaring met het op 
touw zetten van muzikaal theatrale programma’s. 
De jaarlijkse carnavalsrevue staat in de hele regio 
hoog aangeschreven. Ook voor deze kolderieke 
show schrijft Kern het script in het dialect. De 
hele productie, decorontwerp, rekwisieten, 
kostumering, muziek, zang, dans en acteerwerk, 
wordt volledig door de leden zelf verzorgd. De 
voorstelling trekt iedere keer opnieuw circa 
2000 bezoekers. De cast van de revue tekent ook 

voor de hoofdrollen in Clermoretti. Bovendien 
heeft Sint Cecilia met de bariton John Bröcheler, 
de sopraan Fenna Ograjensek en de Bulgaarse 
pianist Peter Petrov drie professionele solisten 
weten te strikken.
Voorzitter Kern: “Wellicht zou de indruk 
kunnen ontstaan dat het om zware kost gaat. Het 
repertoire bevat echter voor elk wat wils. Het 
publiek uit onze contreien is dat inmiddels wel 
van ons gewend. Op die manier slagen we er ook 

in om jonger publiek voor onze uitvoeringen te 
winnen. De cast bestaat buiten de drie solisten 
geheel uit acteurs en dansers uit eigen gelede-
ren. We kunnen gelukkig vissen in een redelijk 
grote vijver van regelmatige bezoekers. Uit het 
publiek van onze revue beginnen zich ook steeds 

meer mensen te interesseren voor onze andere 
concerten met meer serieuze muziek. We reke-
nen voor Clermoretti op circa 800 bezoekers 
verdeeld over de twee voorstellingen.”

Kern legt uit dat harmonie Sint Cecilia hecht 
aan oude tradities maar er tegelijkertijd niet 
voor schuwt om van de gebaande paden af te 
wijken. Die combinatie werpt zijn vruchten af. 
Vooral de volledig binnen de eigen geledingen 

geproduceerde carnavalsrevue bezorgt de 
vereniging een uitstekende reputatie. Jonge 
nog in opleiding zijnde muzikanten beleven 
tijdens de carnavaleske show hun bühnevuur-
doop. Ze mogen optreden voor een zaal vol 
mensen en genieten van het applaus. Dat werkt 
stimulerend. Kern: “Talent aanmoedigen en 
een plaats geven is de manier om jonge mensen 
aan te trekken en te behouden. Het is ook de 
manier om familieleden erbij te betrekken en de 
manier om in je gemeenschap een gewaardeerde 
plaats te verwerven. Natuurlijk is niet alles een 
succesverhaal. Wij kampen uiteraard ook met 
dezelfde problemen waar de blaasmuziek in zijn 
algemeenheid mee worstelt. De verjonging op 
gang houden is en blijft problematisch, maar we 
steken onze kop niet in het zand en zoeken crea-
tief naar oplossingen. We proberen in ieder geval 
een duidelijk zichtbare en hoorbare vereniging 
te zijn waar voor velen een plaats is en die breed 
wordt gewaardeerd.” 

‘ Talent aanmoedigen is   
de manier om jonge    
mensen aan te trekken’

Clermoretti, Soirée Haus Blumenthal door de ko-

ninklijke harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals: zater-

dag 29 en zondag 30 oktober in zaal De Obelisk 

in Vaals. Informatie: www.harmonie-vaals.nl. 

De carnavalsrevue trekt ieder jaar een paar duizend bezoekers.
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Hoe ben je in de muziek terecht gekomen?
Opgegroeid in Meerlo ben ik op jonge leeftijd 
als muzikant van fanfare Eendracht in aanraking 
gekomen met muziek. Vele familieleden waren 
lid van deze vereniging. Na de middelbare school 
ben ik naar de PABO in Venlo gegaan en heb ook 
het diploma gehaald. In die periode gingen mijn 
neven Hans en Leon Mooren naar het Conser-
vatorium in Tilburg. Samen maakten we veel 
muziek. Behalve in de fanfare en de blaaskapel 
speelden we ook in diverse koperensembles. We 
bezochten internationale play-ins en ontmoetten 
bij die gelegenheden veel muzikanten die het 
vak in wilden. Uiteindelijk wilde ik ook die stap 
maken. Ik werd aangenomen in de trompetklas. 

Hobby’s buiten de muziek?
Daar is niet zo veel tijd voor, maar we hebben 
een grote tuin die veel onderhoud vergt en daar-
bij enkele pony’s die behoorlijk veel aandacht 
vragen. Verder is voor ons gezin vakantie, met 
name naar Italië, een belangrijk jaarlijks ritueel.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Al vrij snel was het voor mij duidelijk dat mijn 
ambities bij het dirigeren lagen. Na enkele 
jaren ging ik lessen hafadirectie volgen bij 
Joop Laro en Jan van Ossenbruggen. Ik ben 
uiteindelijk afgestudeerd als dirigent met 
de fanfare uit Meerlo. Een delegatie van het 

conservatorium kwam hier speciaal vanuit 
Tilburg voor naar Meerlo. 

Wat herinner je je nog van die periode?
Het waren mooie en leerzame tijden. We hadden 
op het conservatorium een eigen practicumor-
kest en daarbij ook nog een harmonieorkest en 
symfonieorkest. Kortom: je kon heel veel ervaring 
opdoen. Die ervaring kwam goed van pas binnen 
de hafawereld. Terwijl ik nog studeerde meldden 
de eerste orkesten zich, onder andere Sambeek, 
en dat liep meteen als een speer. Behaalde diverse 
landelijke en provinciale titels. Dan begint de 
trein te lopen. In de gemeente Meerlo startte ik 
samen met mijn neven Hans en Leon in de vorm 
van een stichting een eigen muziekschool die 
door de gemeente werd gesubsidieerd. 

Hoe is die ontwikkeling verder gegaan?
Steeds meer ging mijn interesse uit naar het 
dirigeren. Ik ging onder andere lessen volgen bij 
Jan Cober. Ook volgde ik workshops bij diverse 
bekende dirigenten om me te verbeteren. Ik ben 
een enorm liefhebber van klassieke muziek en 
speel met mijn orkesten dan ook veel symfo-
nisch repertoire. Daarnaast wil ik met mijn or-
kesten graag cross-overs aangaan en zeer divers 
repertoire spelen van klassiek tot pop. Inmiddels 
heb ik al talloze projecten gedirigeerd waarbij 
samenwerking met andere kunst- en cultuurvor-

men centraal stonden. Deze projecten trekken 
zeer veel publiek en dat willen we allemaal toch 
heel graag. De laatste jaren geef ik ruim veertig 
concerten per jaar. Dat vraagt veel voorberei-
ding. Alleen al het zoeken en bestuderen van 
repertoire vergt een flinke tijdsinvestering en 
maakt dat dirigeren een echt vak is.

Je volgt inmiddels orkestdirectie bij Arjan 
Tien. Hoe is dit ontstaan? 
In 2015 heb ik in het kader van het hafabraproject 
voor de eerste keer philharmonie zuidnederland 
gedirigeerd. Dat was voor mij een grootse open-
baring. Sindsdien volg ik orkestdirectielessen bij 
Arjan Tien. Naast het dirigeren van hafaorkesten 
richt ik me nu ook op het dirigeren van symfonie-
orkesten. Dit jaar heb ik tijdens het hafabraproject 
van philzuid twee concerten gedirigeerd. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent? 
Dirigeren van orkesten is en blijft mijn grootste 
passie. Ik vind het buitengewoon interessant 
om die passie met de muzikanten van het or-
kest te delen en met hen veel uitdagingen aan te 
gaan. Muzikanten individueel en als collectief 
beter maken door middel van een breed aan-
bod aan repertoire. Elke repetitie en concert 
weer iets verrassends bieden. Daar ligt steeds 
de grote uitdaging. Het is vooral een kwestie 
van begeesteren.

In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instruc-

teur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Limburgse dirigent Geert 

Mooren zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Orkesten moeten 
 laten zien wie ze zijn’

BLAASMUZIEK DE DIRIGENT
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Had of heb je een voorbeeld?
Ja, diverse dirigenten natuurlijk. Op hafagebied 
- met alle respect voor vele andere dirigenten - 
Jan Cober. Ik heb heel veel van hem geleerd. Als 
jonge muzikant was ik zeer onder de indruk van 
Bernard Haitink. Het kerstconcert van 
het Concertgebouworkest was voor mij vaste 
prik. Enkele jaren geleden heb ik hem per-
soonlijk ontmoet. Dat was zeer bijzonder. Net 
zoals de ontmoeting met maestro Daniele Gatti 
afgelopen voorjaar na een daverend concert met 
het Concertgebouworkest. Ook grootheden 
zoals Claudio Abbado en Leonard Bernstein 
bewonder ik zeer.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Dat het orkest je niet altijd nodig heeft tijdens 
de uitvoering. Je ziet inderdaad dat dirigenten 
vaak veel te veel en te groot willen dirigeren. 
Dat is niet nodig, een orkest kan zelf heel veel. 
Op de juiste momenten er zijn, is belangrijk en 
daardoor gaan de orkestleden ook veel beter 
luisteren naar elkaar.

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
harmonie, fanfare of brassband?
Ben toch wel een harmonie- en fanfaredirigent. 
Met een harmonieorkest kun je natuurlijk een 
veel groter repertoire aanboren en veel symfoni-
sche bewerkingen spelen. Een fanfare daarente-
gen heeft zo’n mooie en warme klank dat ik het 
lastig vind om een voorkeur aan te geven. 

Mooiste compositie?
We hebben in al die jaren zoveel repertoire 
gespeeld dat het moeilijk is om te zeggen wat 
nu de mooiste compositie is. Maar als dat toch 
moet: voor harmonieorkest: 3e Symfonie - deel 
3 For Natalie, de versie met solocello, van James 
Barnes en voor fanfare Resurgam van Eric Ball.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Ook dat is een bijzonder lastige vraag. Ik heb 
een groot scala aan successen mogen vieren 
op concoursen en kampioenschappen en vele 
zeer bijzondere concerten en projecten mogen 
leiden. Bijzonder was het eerste landelijk 
kampioenschap met Sambeek in 1990. Liefst 
zeven deelnemers in één divisie. Een echte strijd. 
Sambeek was outsider maar werd wel kampioen. 
Ook het concours van Sambeek in de Concert-
divisie in 2013 was zeer bijzonder. Ik was toen 
25 jaar dirigent bij Sambeek. We speelden een 
compositie die was opgedragen aan de dirigent 
en haalden een geweldige score. Ook de vele 

PASPOORT:
Naam: Geert Mooren.

Geboortedatum: 21 april 1961.

Geboorteplaats: Meerlo.

Woonplaats: Meerlo.

Instrument: trompet.

Muziekopleidingen: trompet en hafadirectie aan 

het Conservatorium Tilburg. 

Begonnen bij: fanfare Eendracht Meerlo.

Dirigent bij: harmonie Semper Unitas Sambeek 

(concertdivisie), muziekvereniging Somerens Lust 

(eerste divisie), Symfonisch Blaasorkest Drunen 

(eerste divisie), fanfare Vriendenkring Overloon 

(eerste divisie).

Overige functies/activiteiten in de muziekwe-
reld: Klein koperdocent aan het Kunstencentrum 

Jerusalem Venray; arrangeur voor harmonie- en 

fanfareorkesten; volgen van diverse workshops 

zowel klassieke muziek als lichte muziek; lessen 

orkestdirectie bij Arjan Tien.
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concertreizen waren hoogtepunten zoals met 
Someren in 2003 naar Valencia en met Drunen 
in 2010 naar China.

Concoursen of concerten?
Allebei! Nee, ik zie een concours niet als een 
noodzakelijk kwaad. Als je een concours pro-
grammeert met een goede voorbereiding en het 
niet als doel op zichzelf stelt, kan dit heel goed 
en effectief werken voor de vereniging. Zie het 
als een proces waarop de vereniging verder kan 
borduren.

De commissie Blaasmuziek heeft in de 
nota Groei en Bloei een aantal alternatieve 
concoursvormen in het leven geroepen. 
Wat vind je van het idee om kwaliteitsont-
wikkeling hiermee te bevorderen?
Ik denk dat het goed is voor elke vereniging om 
je regelmatig te laten toetsen.
Je werkt ergens naar toe en dat kan - mits goed 
aangepakt - prima zijn voor de ontwikkeling van 
de vereniging. In welke vorm je dat giet is aan het 
orkest zelf. De alternatieve vormen bieden de 
verenigingen wel meer mogelijkheden en dat is 
een pluspunt.

Welk alternatief spreekt jou het meeste 
aan?
Met mijn huidige verenigingen zullen we naar 
alle waarschijnlijkheid bij het oude systeem 
blijven en daar sta ik achter. 

Het verplichte repertorium voor reguliere 
bondswedstrijden is met ingang van 2016 
vervallen. Wat vind je daarvan? 
Een goede ontwikkeling voor de hafabrawereld. 
De verenigingen kunnen nu hun eigen keuze 
maken qua programmering en dat biedt veel 
voordelen. Zoals het programma meer afstem-
men op de eigen bezetting.

Stelling: De beoordeling op concoursen is 
te streng.
Er wordt wel strenger gejureerd, maar de vraag 
is of dat verkeerd is. Wat je wel ziet is dat veel 
verenigingen niet meer op concours gaan. Dat 
is mijns inziens geen goede ontwikkeling. Men 
is bang om afgeserveerd te worden, maar ook 
het kostenaspect telt mee. Binnen de hafabra-
wereld geldt dat een orkest dat onder de tachtig 
puntengrens scoort geen goede prestatie heeft 
geleverd. Die mindset zou moeten veranderen. 
Daarentegen gaan veel orkesten wel jaarlijks 
naar een festival zoals het Peeltoernooi. Daar 
krijgen orkesten ook een beoordeling maar dan 

in de vorm van een predicaat. Dit ligt op een of 
andere manier toch minder gevoelig. Misschien 
een goede optie om een dergelijk festival ook op 
te nemen in categorie concoursdeelname. Dat 
zou best wel eens stimulerend kunnen werken.

Muziekles keert steeds meer terug in het 
curriculum van het basisonderwijs. Hoe kan 
de blaasmuzieksector hiervan profiteren?
Dat is inderdaad een zeer goede ontwikkeling. 
Muziekonderwijs is jarenlang niet meer in het 
basisonderwijs aanwezig geweest en dat heeft ze-
ker zijn weerslag op de blaasmuzieksector gehad. 
Met een nieuw en interessant aanbod kunnen we 
bij kinderen interesse wekken om een muziek-
instrument te gaan bespelen. Nauwe samen-
werking tussen basisscholen, verenigingen en 
kunstencentra is hierin zeer belangrijk. Een goed 
voorbeeld hiervan is Muziek in de Klas, een 
landelijk project dat ook door de basisscholen in 
Venray en Horst aan de Maas met de gemeenten 
en Kunstencentrum Jerusalem is opgepikt.

Hoe zou de muzieksector de aantrekkings-
kracht op de jeugd kunnen verhogen?
Vooral laten zien wie je bent als vereniging in 
dorp of stad. We denken dat iedereen de har-
monie of fanfare wel kent, maar dat is absoluut 
niet het geval. Laat je identiteit zien. Werk 
aan je imago. Aanbod van een groot en divers 
programma eventueel met cross-overs moet 

er toe leiden dat een groter publiek concerten 
gaat bezoeken. Zoals concerten die gericht zijn 
op jongeren. Ook het bereiken van de generatie 
ouders die kinderen heeft op de basisschool is 
erg belangrijk. Uiteindelijk beslissen zij of hun 
kind muziek gaat maken.

Hoe zie je de toekomst van de blaasmu-
ziek?
Hoewel we zien dat veel verenigingen het niet 
makkelijk hebben qua bezetting en dat helaas 
ook verenigingen ophouden te bestaan, moeten 
we niet bij de pakken neerzitten. Blaasmuziek 
is een enorm belangrijk cultuurerfgoed en dat 
zullen we met gezamenlijke inspanning overeind 
moeten houden. Daar moet iedereen die betrok-
ken is bij deze sector zich van bewust zijn. Zaak 
is dat we overheden kunnen overtuigen dat dit 
cultuurerfgoed een belangrijke bijdrage levert 
aan de leefbaarheid van een dorp of stad. De 
politiek zal dan ook bereid zijn om hier finan-
ciële middelen voor in te blijven zetten. Op die 
manier zullen we in staat zijn om de harmonie- 
en fanfarewereld overeind te houden. 

Wat zijn je ambities als dirigent?
Binnen de blaasmuzieksector blijven acteren op het 
niveau waar ik nu ben. Er liggen voor de komende 
jaren weer diverse grote uitdagingen te wachten. 
Verder wil ik me de komende jaren proberen te 
ontwikkelen binnen de symfonische wereld.  
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Nee, van de dorpsnotabelen moet je het hebben. 
Ze zagen de oprichting van een harmonie 
helemaal niet zitten. “Harrevelders zijn niet 
muzikaal”, oordeelde schoolmeester Nijs toen 
de initiatiefnemers Joop Kampshof en Antoon 
van Bronkhorst bij hem op de stoep stonden 
om advies te vragen. En pastoor De Bruin wilde 
het initiatief alleen steunen als de vereniging de 
naam van de kerkpatrones kreeg. De beide pi-
oniers lieten zich er niet door uit het veld slaan. 
Maar goed ook, want vijftig jaar later is harmonie 
Sint Agatha met 45 muzikanten en vijf leerlingen 
de sfeerbepalende spil bij tal van festiviteiten in 
het 1100 inwoners tellende Harreveld. 

Nadat de nieuwe vereniging met het inzamelen 
van oud papier, lompen en ijzer voldoende 
financiële armslag had gekregen, beleefde de 
harmonie tijdens de carnavalsoptocht van 1968 
op grotendeels geleende instrumenten en met 
afgedankte uniformen haar openbare vuurdoop. 
Hoewel het jaarprogramma vooral het opluis-
teren van lokale festiviteiten vermeldt, laat Sint 
Agatha ook regelmatig haar muzikale peil testen 
op concoursen. Dat resulteerde in 2002 in de 
kampioenstitel van de toenmalige KNFM in de 
derde divisie. De laatste concoursdeelname in 
november 2014 was goed voor een eerste prijs 
in de vierde divisie. “Muziek maken doen we sa-
men omdat dat leuk is en niet omdat we zo nodig 
promotie op een concours willen halen”, legt 
bestuurslid Ivo Kampshof uit. “We streven juist 
naar muzikale gezelligheid. Dan is het extra leuk 
als je je kunt handhaven in een divisie, terwijl 
ook nog eens iedereen er plezier in heeft.”

De festiviteiten rond het gouden jubileum 
gingen van start met een concert waarop ook 
vijftien oud-leden de draad weer oppakten. Een 
aantal van hen kreeg daardoor de smaak weer te 
pakken en staat inmiddels weer ingeschreven als 
lid. In het voorjaar vond met de onthulling van 
het Mysterie van het geluid een succesvol jeugd-
project plaats met deelname van ruim zestig 
kinderen. Het klapstuk van de jubileumviering is 
het inmiddels in de hele regio bekende mu-
ziekspektakel Ssst... Agatha on Air op vrijdag 4 
en zaterdag 5 november. Tijdens de derde editie 
van dit evenement wordt samen met een volledig 
combo, een 25-koppig dameskoor en diverse 
zangsolisten uit eigen dorp een avondvullend 

populair programma op de planken gezet met 
gebruikmaking van de nieuwste snufjes op het 
gebied van theatertechniek. “Sint Agatha wil 
ondernemend en verrassend zijn in het maken 
van muziek”, vervolgt Kampshof. “Onze concer-
ten zijn daarom afwisselend qua muziekgenre, 
maar zeker ook qua entertainment. We willen 
uitdaging houden voor onze muzikanten, maar 
zeker ook voor ons publiek. Het moet voor hen 
aantrekkelijk en leuk zijn ons te blijven bezoe-
ken. Omdat de toekomst wat ledenaanwas en 
krimp betreft een onzekere factor is, willen we 
scherp blijven om onszelf met dit soort concer-
ten te onderscheiden van andere verenigingen.” 
Informatie: www.st-agatha.nl. 

Waar een borrelpraatje al niet toe kan leiden. Een gesprek tussen twee dorps-

genoten onder het genot van een drankje resulteerde vijftig jaar geleden in de 

oprichting van muziekvereniging Sint Agatha uit Harreveld.

TEKST: ONZE REDACTIE * FOTO: GEERT LEEMKUIL

Vijftigjarige Sint 
Agatha wil verrassen

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Om 7.30 uur uit de veren en om 9.00 uur 
ingeblazen en wel fris en fruitig klaar zitten 
voor de eerste repetitie. Wie denkt lekker 
lang te kunnen uitronken of de hele dag 
wat te kunnen gamen, komt van een koude 
kermis thuis. Het Jeugdmuziekkamp van de 
fanfareorkesten Door Samenwerking Sterk 
(DSS) uit Aarlanderveen, Arti et Religioni 

uit Langeraar en Crescendo uit Nieuwveen is 
niets voor luiwammesen. Er is weliswaar ruim 
tijd ingepland voor allerlei recreatieve activi-
teiten en momenten van ontspanning, maar 
het accent ligt op muziek maken. Het strakke 
dagprogramma vermeldt maar liefst acht uur 
repetitie per dag. “Nee, je komt niet uitgerust 
thuis”, weet Anouk van der Ploeg (19) uit eigen 

ervaring. De trompettiste van Arti is voor de 
vijfde keer van de partij. Voor het eerst maakt 
ze deel uit van het begeleidingsteam. Ze is het 
aanspreekpunt voor algemene zaken. “Het is 
voor de deelnemers een erg leerzame week”, 
vertelt Anouk. “Het is een compleet andere 
vorm van repeteren dan bij het eigen orkest. 
Normaal speel je met minder leeftijdsgenoten 
om je heen. Bij de vereniging zit je als jeugdlid 
vaak langs ouderen. En als je in een jeugdorkest 
speelt, is het meestal ook nog eens met een 
kleinere bezetting. Hier krijg je veel eerder de 
kans om belangrijke partijen voor je rekening 

Dirigent Danny Oosterman nam in 1981 het initiatief voor de organisatie van een 

muziekkamp voor jonge muzikanten. Hij zag het als het ideale middel om de 

jeugd in een andere omgeving dan hun eigen orkest de basisbeginselen van het 

samenspelen bij te brengen. Op die formule zit na 35 jaar nog geen enkele sleet. 

 
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Jeugdmuziekkamp is 
niets voor watjes 

‘ Je leert veel vlugger  lezen’

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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te nemen. Soms zelfs de solopartij. Je speelt 
hierin een rol waar je als jeugdige muzikant bij 
de vereniging niet vlug voor in aanmerking zou 
komen. De combinatie met sport en spel maakt 
deze kampweek extra leuk.”

Ruim vijftig muzikanten van 11 tot 25 jaar heb-
ben zich aangemeld voor het Jeugdmuziekkamp 
2016. Het hoofddoel is om een samengesteld 
orkest in één week klaar te stomen voor drie con-
certen. Hiervoor wordt een compleet nieuw pro-
gramma van acht á negen werken ingestudeerd. 
Deze muziekstukken bestaan uit een combinatie 
van originele fanfaremuziek, popmuziek en 
actuele arrangementen. Voor de editie van 2016 
komen onder meer Pirates of the Caribbean (arr. 
Ted Ricketts), The Saga of Haakon the Good 
(Philip Sparke), O Magnum Mysterium (Morten 
Lauridsen) en Lilo and Stitch (arr. Peter Kleine 
Schaars) op de lessenaars. De repetities vinden 
plaats in groepsverband, maar ook in secties 
onder leiding van gevorderde muzikanten of 
door een gastdirigent. De deelnemers aan het 
jeugdmuziekkamp zijn al lang niet meer alleen 
afkomstig uit de drie organiserende verenigin-
gen. De muzikanten komen inmiddels uit de 
wijde omgeving. Deelname staat open voor ie-
dereen die een fanfare-instrument bespeelt. De 
zelfstandige stichting Jeugd en Muziek is verant-
woordelijk voor de organisatie. De muziekweek 
eindigt telkens met een concert voor ouders, 
familie en vrienden in Aarlanderveen. 

 “Je leert ontzettend veel in deze week”, vertelt 
Luca Vaneman (13). De trompettist van DSS 
is voor de derde keer mee. “In het begin van de 
week gaat het allemaal nog wat moeizaam. Dan 
verwacht je niet dat je de stukken in zeven dagen 
onder de knie krijgt. Op het einde van de week 
merk je dat het toch gaat lukken. Het is leuk om 
die vooruitgang te ervaren.” Luca geeft toe dat de 
hele dag repeteren niet in de koude kleren gaat 
zitten. Af en toe een dipje is onvermijdelijk. “Op 
het einde van de dag gaat het weleens wat min-
der”, zegt hij. Maar de prettige onderlinge sfeer 
en het leuke randprogramma helpen hem over 
de vermoeidheid heen. Door het muziekkamp 
heeft hij veel andere muzikanten leren kennen. 
Via een groepsapp hebben ze ook door het jaar 
heen contact met elkaar. Luca legt uit dat hij 
de ervaring van het jeugdkamp ook meeneemt 
naar de vereniging. “Doordat je in korte tijd best 
wel veel stukken moet instuderen, leer je veel 
vlugger lezen”, merkt hij op. “Als je dan straks bij 
de vereniging een nieuw stuk krijgt, merk je dat 
je het allemaal sneller kunt volgen.”

Ieder jaar gaat de leiding op zoek naar een 
andere locatie voor het jeugdkamp. Meestal 
wordt de muziekweek in Nederland gehouden. 
Soms ook in het buitenland. Dit keer zijn de 
muzikanten neergestreken in groepsaccom-
modatie De Hoof in het Brabantse Someren. 
Initiatiefnemer Danny Oosterman heeft het 
kamp tot en met 1991 geleid. Daarna namen 
zijn leerlingen Joop Nijholt, Inge Leliveld en 
John Brouwer het stokje over. Voor de editie 
van 2016 is Vincent Verhage aangetrokken als 

muzikaal leider. Het leiden van een muziek-
kamp is voor hem een nieuwe ervaring. “Het is 
vooral qua tijdmanagement een uitdaging”, legt 
hij uit. “Als dirigent wil je het programma van 
negen werken goed afwerken. Met minder er-
varen muzikanten kost dat nu eenmaal tijd.” De 
29-jarige dirigent vertelt dat jonge muzikanten 
enorm gestimuleerd worden door een week 
met elkaar op te trekken. “Ze leren ongelofelijk 
veel. Bij de vereniging zitten ze naast iemand 
die al bij wijze van spreken dertig jaar op het 
instrument zit en alle belangrijke passages 
voor zijn rekening neemt. Hier moeten ze het 
allemaal zelf doen. Ook zien ze dat er leeftijds-
genoten zijn die heel goed kunnen spelen. Dat 
het onderlinge niveau soms best groot is, is 
geen probleem. Dat werkt min of meer als een 
competitie-element. Daardoor trekken ze zich 
aan elkaar op. Ik heb zelf ook het geluk gehad 
om naast een goede muzikant te mogen zitten. 
Dat motiveert enorm.”   

‘ Hier moeten  
ze het 
 allemaal zelf 
doen’

Informatie: www.jeugdmuziekkamp.nl.
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De WMC-diehards zullen het vast nog wel als 
een onuitwisbare herinnering op hun intern 
geheugen hebben staan. Zondag 22 juli 2001. Het 
harmonieorkest van de Associazione Musicale 
Stanislao Silesu uit Samassi (Sardinië) steelt met de 

uitvoering van Variazioni sinfoniche su Non potho 
reposare - canto della nostalgia van Hardy Mertens 
de harten van het publiek. Non Potho Reposare (Ik 
kan niet rusten) is gebaseerd op de tekst van een 
traditioneel Sardijns lied. Het verklankt de sterke 

verbondenheid van Sardinese arbeidsemigranten 
met hun geboortestreek. Een van de klarinettistes 
zingt als inleiding een couplet van het lied. De pas-
sionele ode aan de schoonheid van Sardinië brengt 
de volgepakte Rodahal in vervoering. Het raakt het 

Met een ingrijpende wijziging van het reglement van de Concertdivisie laat het 

Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade zijn reputatie als laboratorium van 

de blaasmuziek weer gelden. Behalve het schrappen van het verplichte werk 

worden in de hoogste divisie volgend jaar ook extra-muzikale elementen in de 

beoordeling meegewogen. Het accent in de jurering komt meer te liggen op 

communicatie naar het publiek - beleving - dan op de technische aspecten van 

een uitvoering. Een revolutionaire kijk op muziekuitvoeringen in wedstrijdverband 

die met name in het noorden van het land met argusogen wordt bekeken. 
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WMC gaat op zoek 
naar de X-factor

Door te musiceren in alle hoeken van de zaal speelde Sainte Cecile uit Eijsden speelde in 2009 al in op beleving.
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publiek recht in het hart. En dat is nu precies wat 
het WMC met de make-over van de Concertdivisie 
voor ogen heeft.

Het WMC constateert dat bij de beoordeling van 
muziekuitvoeringen hoe langer hoe meer het 
accent is komen te liggen op het zo perfect mogelijk 
spelen van de noten in de partituur. Daar heeft de 
Kerkraadse organisatie een heel andere opvatting 
over. Een concoursoptreden dient niet op de eerste 
plaats een demonstratie te zijn van virtuoze techni-
sche hoogstandjes, maar moet vooral het publiek 
weten te boeien en te raken. ‘Wat doet het mij?’ 
wordt volgend jaar de belangrijkste graadmeter 
tijdens de concerten bij de harmonieën en fanfares 
in de hoogste klasse van de blaasmuziek. Niet 
het orkest dat alle nootjes perfect weet te treffen 
wordt de winnaar van WMC 2017, maar de club 

met de hoogste X-factor. “Over de betekenis van 
de talentenjachten op de televisie wordt weleens 
geringschattend gedacht”, zegt Harrie Reumkens, 
artistiek leider van het WMC. “Maar ze pakken 
wel op wat in de maatschappij plaatsvindt. Als we 
ons als muzieksector niet bij die ontwikkelingen 
aansluiten, worden we links en rechts ingehaald. Als 
je dat niet inziet, is er wat aan de hand.”

Reden voor het WMC om de Concertdivisie na 
dertig jaar eens flink door de wasstraat te halen. 
Wat verandert er volgend jaar voor de harmonieën 
en fanfares (het reglement van de brassbands blijft 
ongewijzigd) in de superklasse van de blaasmu-
ziek? Op de eerste plaats verdwijnt het verplichte 
werk. Van de orkesten wordt gevraagd een 
totaalprogramma met een thema, motto of citaat 
te presenteren van minimaal 45 en maximaal 60 
minuten. Gebleken is dat bij het samenstellen van 
een evenwichtig programma met een onderlinge 
samenhang een verplicht werk vaak een blok 
aan het been in. Om dirigenten en orkesten de 
volledige artistieke vrijheid te geven, wordt dit 
onderdeel geschrapt.
Bij het jureren van een concoursoptreden als totaal-
productie hoort ook een nieuwe jurysystematiek. 
Bij de beoordeling - het WMC spreekt liever over 

waardering - worden ook zogeheten extra-muzikale 
elementen (tekst, beeld, dans, theater, rekwisieten, 
theatertechnieken) meegewogen. Daarbij draait 
het om drie essentiële vragen. Op de eerste plaats: 
‘wat brengt het orkest?’ Aspecten die daarbij tegen 
het licht gehouden worden zijn de moeilijkheids-
graad, diepgang, variatie, de inzet (al dan niet) van 
extra-muzikale elementen en geschiktheid (is het 

gekozen programma niet te hoog gegrepen voor 
het orkest?). De tweede vraag is: ‘hoe worden al 
deze elementen door het orkest uitgevoerd?’ Hier-
bij gaat het nadrukkelijk om het concertproduct in 
zijn totaliteit. En ten slotte: ‘welk effect heeft de uit-
voering op mij als toehoorder?’ Of te wel: hoe com-
municeert het orkest het ‘wat’? Gaat de uitvoering 
diep genoeg in zijn interpretatie, durft men risico’s 
te nemen en is het spannend: zijn er kippenvel-
momenten, wow-momenten of dat-heb-ik-nog-
nooit-gehoord-momenten? Reumkens: “Wie de 
laatste tijd goed om zich heen kijkt, zal bemerkt 
hebben dat de wereld niet alleen in conjunctureel, 
maar vooral ook in cultureel opzicht sterk aan 
het veranderen is. We leven in een tijd waarin veel 
nadruk wordt gelegd op beleving. Om net als alle 
andere kunstvormen een eigen, herkenbare plek 
in deze nieuwe culturele constellatie te verwerven, 
ontkomt ook de wereld van de blaasmuziek niet 
aan veranderingen. De communicatie met het 
publiek staat daarbij centraal. Is de inhoud van 
het gebodene duidelijk: Does it make sense? Dan 
wordt moeilijke muziek ook begrijpelijk. Het 
realiseren van nootjes is slechts een onderdeel 
binnen dat proces.”

Deze nieuwe zienswijze heeft ook gevolgen voor 
de samenstelling van de jury. Voor de Concertdi-
visie worden vijf juryleden aangetrokken. Alle vijf 
beschikken over een zeer brede muzikale ervaring, 
maar zijn afkomstig uit een specifiek vakgebied: 
een dirigent uit de blaasmuziek, een dirigent uit de 
symfonische wereld, een componist, een blazersso-
list en een producent of regisseur uit de theater-, 
musical- of operawereld. Ze krijgen bovendien een 
andere opdracht mee. Alle juryleden beoordelen 
en waarderen - ieder vanuit hun eigen specifieke 

‘We leven in een tijd    
waarin veel nadruk    
wordt gelegd op beleving’

Extra-muzikale elementen zoals bij dit optreden van de Koninklijke Harmonie van Peer tellen voortaan mee.
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achtergrond - het concert als totaalproduct. Daarbij 
moeten ze open willen staan voor opvattingen en 
interpretaties van anderen en in staat zijn om eigen 
gevoelens of voorkeuren buiten te sluiten. Immers, 
geen enkel kunstwerk kent een eenduidig geldende 
interpretatie. Juryleden worden uitvoerig voorbe-
reid op hun taak. Het hele jureringsproces wordt 
begeleid door een onafhankelijk juryvoorzitter. 

Reumkens: “De jury is onderdeel van de wed-
strijdopzet die dirigenten en orkesten wil dwingen 
bewust en creatief om te gaan met hun programme-
ring en om de te gebruiken ingrediënten zo effectief 
mogelijk in te zetten. Daarbij is het realiseren van 
een zo attractief en zinvol mogelijke communicatie 
van het concert het uitgangspunt. Nieuw gebruikte 
elementen moeten daarbij verrassend zijn, zowel 
qua impact als kwaliteit. Maar ook het bekende 
en herkenbare moet verrassen qua interpretatie, 
presentatie en zeggingskracht. Daarbij blijft de 
muziek zelf steeds centraal staan. Extra-muzikale 
elementen hebben alleen nut wanneer ze zich op 
een duidelijk waarneembare en logische manier 
tot de muziek verhouden. Datzelfde geldt voor 
alle gebruikte muzikale middelen, zoals techniek, 
dynamiek, klank, klankbalans en ritmiek. Zou een 
orkest er bijvoorbeeld voor kiezen zijn technische 
en dynamische vaardigheden boven de muzikale 
essentie te plaatsen, dan dient deze muzikale arro-
gantie ontmaskerd te worden. Dit geldt evenzeer 
voor een overdaad aan extra muzikale middelen 
met als doel het zicht op de muzikale essentie te 
vertroebelen.”

Reumkens wijst erop dat het brengen en waarderen 
van een totaal concept in de showsector al jaren 
geleden een enorme ontwikkeling op gang heeft 
gebracht. “Eind jaren ’90 kwamen uit de show-
bandsector vragen over het feit  dat korpsen veel 
aandacht besteedden aan de presentatie van de 
colorguards en dansers, maar dat ze daarover in het 
juryrapport nooit iets terugzagen. Een volkomen 
terechte opmerking, want in onze jurysystematiek 
was daar inderdaad niet in voorzien. Het resulteer-
de in de opname van gespecialiseerde visual judges 
in de juryteams. In dit geval wilden we niet zo lang 
wachten en proactief op de nieuw ontstane werke-
lijkheid reageren. Want de praktijk wijst uit dat het 

klassieke concert - dus zonder buiten-blaasmuzika-
le elementen - tot de minderheid is gaan behoren.” 
Enkele jaren geleden introduceerde het WMC in 
de showwereld het One Word Systeem dat met 
de waardering van het General Effect eveneens 
inspeelt op de belevingswereld. Na aanvankelijke 
scepsis zijn juryleden het er over eens dat de show-
wereld door deze methodiek aantoonbare stappen 

heeft gemaakt. Datzelfde wil het WMC ook met de 
Concertdivisie nieuwe stijl bereiken. 

De plannen van het WMC leggen nog maar eens 
haarfijn de cultuurverschillen in de Nederlandse 
blaasmuziekwereld bloot. We spelen overal in het 

land dezelfde noten. Maar in dit blad is al vaker 
ter sprake gekomen dat over de artistieke intentie 
waarmee die noten gespeeld worden tussen noord 
en zuid een enorme kloof gaapt. Dat contrast schil-
dert zich ook nu weer af. Terwijl vanuit het zuiden 
juist de wens is geuit om het verplichte werk te 
schrappen, hebben noorderlingen ernstige beden-
kingen bij dit besluit. “Het past wel bij het WMC 
om nieuwe dingen uit te proberen. Maar ik vraag 
me of het nu per se nodig is om daar het verplichte 
werk voor te laten vervallen”, zegt jurylid Durk 
Lautenbach. “Ik begrijp wel dat men het aspect 
beleving wil laten meewegen, ook met handhaving 
van het verplichte werk konden orkesten wat dat 
betreft nog alle kanten op. Voor het opmaken van 
een rangschikking kan het verplichte werk juist de 
doorslag geven. Ook voor het publiek was het boei-
end om orkesten op basis van het verplichte werk te 
vergelijken. Door de compositieopdrachten die het 
WMC voor de verplichte werken uitschreef, zijn in 
het verleden vernieuwende grote concertwerken 
in omloop gekomen. Dat komt nu ook te vervallen. 
Wat is er nog mooier om orkesten op dit niveau te 

‘Het realiseren van nootjes is 
slechts een onderdeel’

Tijmen Botma: “Verander de C uit WMC van Concours in Concert.”
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vergelijken op basis van zo’n nieuwe compositie. 
Op deze manier neigt het WMC meer een festival 
te worden dan een wedstrijd.”
Componist Jan de Haan vindt de aandacht voor de 
extra-muzikale elementen een positieve ontwik-
keling. Maar ook hij heeft bedenkingen over het 
afschaffen van het verplichte werk. “Zolang er pun-
ten worden gegeven op een muziekevenement is 
en blijft het een wedstrijd. Daarbij is het verplichte 
werk altijd een zeer belangrijk ijkpunt bij de beoor-
deling van een orkest. Sterker nog, dit werk kan bij 
kleine verschillen de doorslag geven. Iedereen zal 
zich moeten realiseren dat een geheel eigen keu-
zeprogramma de subjectiviteit in de beoordeling 
doet toenemen. Ondanks deze kanttekening juich 
ik het toe dat er nieuwe inzichten in de reglemen-
tering worden ingebracht. Ik kijk dan ook met 
belangstelling uit naar de evaluatie die het WMC 
zeker zal gaan houden onder de jury, deelnemende 
orkesten en toehoorders.”
Dirigent en jurylid Tijmen Botma zegt er een 
groot voorstander van te zijn om de eigen creatieve 
geest het werk te laten doen bij het invullen van het 
programma. “Maar een vrij samengesteld program-
ma zegt nog niets over het niveau. Daarom is het 
belangrijk dat een repertoirecommissie een werk 

uitkiest dat voldoet aan het niveau van de betref-
fende divisie. In de Concertdivisie spelen de beste 
orkesten, waar de hoogste muzikale en technische 
eisen aan gesteld mogen worden. Een verplicht 
werk dat aan deze criteria voldoet, is daarbij naar 
mijn mening een must. Dat garandeert ook dat 

verenigingen hun uiterste best moeten doen om 
dit zeer hoge niveau te bereiken. Ook voor het 
publiek is het zeer interessant om hetzelfde stuk 
een aantal keren te beluisteren en er een mening 
over te vormen.” Botma noemt als voorbeeld 

meerdere concoursen in andere disciplines waarbij 
de beoordeling een kwestie van smaak is. Dat 
geldt ook voor muziekwedstrijden zoals het 
Prinses Christina Concours en de Koningin 
Elisabethwedstrijd. Maar om een concours 
goed te kunnen beoordelen, zijn er volgens hem 
vaste criteria nodig. Met het schrappen van het 
verplichte werk komt één van de belangrijkste 
criteria te vervallen. Daarmee wordt het de jury 
wel heel erg moeilijk gemaakt om een goede 
vergelijking en eerlijke beoordeling te kunnen 
maken. Dat er daarnaast ook goed gekeken moet 
worden naar het artistieke gehalte van de rest 
van het programma, staat volgens hem buiten 
kijf. Originaliteit door middel van compositie-
opdrachten, multidisciplinaire samenwerkingen 
etcetera zijn bij het WMC belangrijke aspecten. 
Maar als die criteria steeds zwaarder gaan wegen, 
werpt dat volgens Botma een heel ander licht 
op de discussie. Moet muziek wel de inzet zijn 
van een wedstrijd of is het puur een kwestie van 
emotie of smaak? Botma: “Dan zou ik zeggen, 
waarom verander je de C uit WMC niet van 
Concours in Concert? Geen punten meer, geen 
winnaars meer en dus ook geen verliezers meer. 
Dan wint iedereen. Bovenal de muziek.” 

‘Het verplichte 
werk is een  
zeer belangrijk 
ijkpunt bij de 
beoordeling’

Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung 
einer F-Tuba gelungen, die aufgrund ihrer Viel-
seitigkeit bei Solisten, Sinfonieorchestern und 
Musikvereinen gleichermaßen auf ein überaus 
positives Echo stößt.

Die F-Tuba 481 „Elektra” spricht in allen Lagen 
gleich gut an, der zentrierte, kernige Klang 
bleibt im Fortissimo wie auch im Pianissimo 
erhalten. Bei der Intonation ist ein deutlicher 
Fortschritt gelungen: Die Tuba ist so austariert, 
dass auf zusätzliche Trigger und Hilfsgriffe 
verzichtet werden kann, sodass auch die 
Klangfarbe in allen Griffkombinationen 
konstant bleibt. Der Tubist kann sich voll und 
ganz auf die musikalische Herausforderungen 
konzentrieren.

Von Meisterhand gefertigt

F-Tuba 481 „Elektra“ (5/4-Bauart)

Erlebe die Perfektion!
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Wie de geschiedenis van Doornenburg erop na-
slaat, komt ongetwijfeld de naam van kapelaan 
Stephanus Walters tegen. Hoewel hij slechts 
zeven jaar in Doornenburg actief was, drukte hij 
zijn stempel op het lokale verenigingsleven. Zo 
was hij in 1916 de grondlegger van harmonie 
Sint Caecilia. Bovendien was Walters meteen 
ook de eerste hoofdsponsor van de club. Als 
nazaat van een bemiddelde familie zorgde hij 
ook voor de eerste instrumenten. Tot op de dag 
van vandaag onderhoudt harmonie Sint Caecilia 
nog contacten met zijn familie.
De uit ruim honderd leden bestaande harmonie 
Sint Caecilia neemt een prominente plaats in 
binnen de 2700 zielen tellende Doornenburgse 
gemeenschap. “Sint Caecilia wordt wel gezien als 
het bindmiddel in Doornenburg en kan rekenen 
op brede financiële steun van de Doornenburgse 
bevolking”, vertelt voorzitter Rob van de Sant. 
De vereniging bestaat uit een harmonieorkest 
en een slagwerkgroep. Beide timmeren muzi-
kaal behoorlijk aan de weg. De slagwerkgroep 
behoort tot de top van Nederland. Werving van 
nieuwe leden vindt onder andere plaats door 
presentaties op de basisschool, maar vooral door 
mond-tot-mondreclame. Jaarlijks melden zich vijf 
tot tien nieuwe leden aan. Van de Sant: “De prak-
tijk leert helaas dat ondanks alle inspanningen een 
groot aantal van deze leerlingen tijdens de oplei-
ding weer afhaakt. Desondanks is de vereniging 
van mening dat investeren in de jeugd noodzake-

lijk is om de continuïteit te waarborgen.” Om de 
leden te stimuleren hun hobby op een zo hoog 
mogelijk niveau te blijven beoefenen, probeert 
Sint Caecilia een zo prettig mogelijke omgeving te 
creëren. Van de Sant: “Behalve dat de vereniging 
hen voorziet van goede instrumenten en een ge-
degen opleiding worden programma en muzikale 
keuzes afgestemd op de wensen van de leden.” 
Sint Caecilia heeft het jubileum in juli gevierd met 
een groot feestweekend met festiviteiten voor alle 
leeftijdsgroepen. Bij deze gelegenheid ontving de 
vereniging de koninklijke erepenning voor haar 
verdiensten binnen de Doornenburgse gemeen-
schap. Maar ook dit najaar staan nog jubileumac-
tiviteiten op het programma. 
Te beginnen op zaterdag 29 oktober (20.00 uur) 
met het slagwerkspektakel Tempel of Boem! 
in de Sint Martinuskerk van Doornenburg. 

Samen met de theatrale slagwerkgroep Circle 
Percussion, de podiumband Remove Before 
Flight, zanger Richard Sprokkereef en bugelist 
Simon van der Zande brengt de slagwerkgroep 
een visueel spectaculair slagwerkconcert. Met 
als apotheose de première van het werk Styles 
dat oud-dirigent Henk Mennens speciaal voor 
deze gelegenheid schreef.  Zondag 6 november 
(14.30 uur) ontmoet harmonie Sint Caecilia 
eveneens in de kerk onder de noemer The best 
of the Lowlands de koninklijke harmonie Ons 
Verlangen uit Beverst (België). Tijdens dit 
concert klinken de highlights uit het succesvolle 
promsconcert A Century of Music. Na de pauze 
is het de beurt aan Ons Verlangen met optredens 
van het harmonieorkest, de drumband en het 
doedelzakkenkorps. Informatie: www.harmon-
iedoornenburg.nl. 

“Sint Caecilia heeft een toonaangevende plaats binnen de gemeenschap van 

Doornenburg weten te verwerven. Echter uw naam en faam reiken veel verder. 

Binnen de wereld van de hafabra bent u een zeer gerespecteerde en toonaan-

gevende vereniging.” Aldus burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van 

de gemeente Lingewaard in de feestgids ter gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van harmonie Sint Caecilia uit Doornenburg.

TEKST: ONZE RREDACTIE • FOTO HARMONIE SINT CAECILIA

Eeuweling Sint Caecilia 
geeft de toon aan
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Bart van Gorp heeft zich de afgelopen tijd 
verdiept in het werk van Queen. Voor Tribute to 
Freddie Mercury arrangeerde hij muziek van de 
legendarische Engelse popgroep voor harmonie-
orkest, zangsolisten, koor en band. “Het mooiste 
van Queen vind ik de passie die de band voor de 
muziek zelf tentoonspreidde. Dat kwam bij de 

groepsleden boven het produceren van liedjes 
uit commercieel belang. Queen durfde keuzes te 
maken uit artistiek oogpunt. We hebben het hier 
over een band die uit z’n hokje stapte en zich niet 
bezig hield met rock spelen, maar met muziek 
maken. Alleen de beste bands wisten termen 
als rock, jazz, latin, funk of opera los te laten. 
Muziek onderverdelen in hokjes doet namelijk 
afbreuk aan de muzikaliteit.”

Op 24 november is het 25 jaar geleden dat Freddie 
Mercury overleed ten gevolge van aids. Muziekver-
eniging De Gildezonen uit Roosendaal grijpt deze 
gelegenheid aan om de blikvanger van de legen-
darische band Queen te eren met een concert op 
zaterdag 19 november in de Sint Jan in Roosendaal. 
Zowel het opleidings- als het A-orkest van De Gil-
dezonen begeleidt een speciaal samengesteld koor, 
de band Impakt en regionale talenten tijdens een 

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concer-

ten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een 

bijzondere aanleiding. In deze editie een vooruitblik Tribute to Freddie Mercury 

waarmee muziekvereniging De Gildezonen uit Roosendaal zaterdag 19 novem-

ber de 25ste sterfdag van de Britse poplegende herdenkt. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: EYEDI.EU

Eerbetoon aan 
 onsterfelijke popicoon

‘ Queen  
maakte  
schitterende, 
tijdloze  
muziek’

Tribute to Freddie Mercury door muziekver-

eniging De Gildezonen met medewerking van 

gastartiesten: zaterdag 19 november, 20.30 

uur, Sint Jan-kerk Roosendaal. Mogelijk volgt op 

zondagmiddag 20 november een tweede concert. 

Informatie: Informatie: www.ttfm.nl. 

Repetitie voor Tribute to Freddie Mercury.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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avondvullend programma met muziek van Queen 
als rode draad. Een gedeelte van de opbrengst komt 
ten goede aan het Mercury Phoenix Trust. Dit 
fonds, opgezet ter nagedachtenis aan Freddie Mer-
cury, ondersteunt kleinschalige voorlichtings- en 
onderwijsprojecten over HIV in de derde wereld. 
“Queen maakte schitterende, tijdloze muziek die 
nog steeds door jong en oud zeer gewaardeerd 
wordt”, zegt pr-functionaris Ingrid Michidis. “Dit 
blijkt onder andere uit het aantal nummers van 
Queen dat nog steeds ieder jaar in de top-2000 
staat. Het repertoire bevat zeer uiteenlopende 
muziekstijlen variërend van hard rock tot ballads 
en symfonische rock.”

In totaal komen negentien nummers van 
Queen voorbij. Onder andere We will rock 
you, Innuendo, Somebody to love, Barcelona, 
Bohemian Rhapsody, I want to break free en 
Radio Gaga. Een voorproefje van de show 
leverde eerder dit jaar al lovende recensies op 
in de regionale pers. Vooral de vertolking van 
het klassiek getinte Barcelona met een duet 
van Leonardus Guit (zanger van de groep Start 
Spreading The News) en de klassiek opgeleide 
Roosendaalse operazangeres Edith Nieremeyer 
viel in de smaak. Van Gorp (25), in het dagelijks 

leven jazzmusicus op bastrombone en bastuba, 
heeft geprobeerd om de originele sfeer van de 
nummers zoveel mogelijk intact te houden. “Als 
Queen zelf een blaasorkest ter beschikking zou 
hebben gehad, zouden ze in sommige compo-
sities wellicht andere keuzes hebben gemaakt. 
Vandaar dat ik me een aantal vrijheden permit-
teer, maar met als voorwaarde dat de originele 
opname zoveel mogelijk overeind blijft. Wat ik 
erg belangrijk vind is dat het publiek in de Sint 
Jan niet een standaard harmonieorkest voor-
geschoteld krijgt, maar een doorlopende show 
met goed uitgebalanceerde verhoudingen tussen 
orkest, koor, solisten en band.”

Het is voor het eerst in de bijna 90-jarige ge-
schiedenis dat De Gildezonen zo’n grootschalig 
concert op touw zet. De voorbereidingen zijn 
al ruim een jaar aan de gang. De zangsolisten 
zijn via een auditie geselecteerd. Het combo is 
samengesteld uit muzikanten van diverse bands 
uit de buurt. Ook het koor is speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Thomas Bruijns. Het 
orkest hoopt met dit evenement vooral ook 
nieuw publiek te bereiken. “Muziekverenigingen 
hebben helaas nog steeds een stoffig imago. Met 

dit project proberen we door samenwerking met 
andere muzikanten en muziekuitingen duidelijk 
te maken dat dit beeld inmiddels is achterhaald. 
Gezien de reacties op de preview denken we 
hiermee op de goede weg te zijn.” De voormalige 
Roosendaalse kerk Sint Jan wordt voor deze ge-
legenheid omgetoverd in een heuse poptempel. 
Om er een echt feest van te maken, is het aantal 
zitplaatsen beperkt. Het publiek kan helemaal 
los gaan op de muziek. Michidis: “We hopen 
allemaal dat we in de toekomst samen nog meer 
van dit soort prachtige projecten kunnen doen. 

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

‘ Queen durfde keuzes te  
maken uit artistiek oogpunt’

Muziekvereniging De Gildezonen uit Roosendaal brengt een ode aan Freddie Mercury.
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Wiggers Muziekinstrumenten in Borne zit sinds deze zomer in een compleet nieuw 

jasje. De zaak ziet er niet alleen fris en modern uit, het uitgangspunt van de spe-

cialist in blaasinstrumenten is ook veranderd. Waar vroeger de winkelfunctie de 

boventoon voerde, is nu de open werkplaats van het atelier meer de eyecatcher. 

Roger Wiggers: “Zie het als een open keuken, net als bij een restaurant. Iedereen 

kan zien wat we doen.”

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP

Wiggers repareert in
een ‘open keuken’

Roger Wiggers (links) en Wouter Vaalt 

vormen het team van Wiggers.

ALGEMEEN PARTNERS IN MUZIEK
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Wiggers Muziekinstrumenten is een echt 
familiebedrijf met een jarenlange traditie. De 
huidige eigenaar Roger Wiggers nam meer dan 
tien jaar geleden het bedrijf over van zijn vader 
René Wiggers, compleet met dezelfde passie, 
vakkundigheid, goede service en ‘Bornse ge-
moedelijkheid’. Samen met Wouter Vaalt vormt 
hij het team van Wiggers Muziekinstrumenten. 
Beide reparateurs zijn ook ervaren muzikanten, 
weten dus veel van het (blaas)instrument zelf 
en misschien nog wel belangrijker: ze begrijpen 
hoe muzikanten denken en wat hun drijfveren 
en wensen zijn. Roger begon in zijn jeugdjaren 
al met het bespelen van de klarinet. Inmiddels 
heeft hij zijn instrumentenkennis uitgebreid en 
speelt hij ook saxofoon, trombone, euphonium 
en bastuba. Hij is actief bij Stedelijk Orkest 
Borne. Wouter Vaalt begon op saxofoon, maar 
bespeelt inmiddels alle houtinstrumenten. Hij 
speelt saxofoon bij dweilorkest Wie d’r Bie.

Graag laten Roger en Wouter de ‘open keuken’ 
van de compleet gerenoveerde zaak zien. Het 
bedrijf bevindt zich op het makkelijk bereikbare 
industrieterrein, waar je de auto zo gratis voor de 
deur kunt parkeren. “Muzikanten moeten vaak 
met hun instrument sjouwen. Daarom vinden 
we goede bereikbaarheid een pre”, benadrukt 
Roger. Niet voor niks komen de klanten overal 
vandaan. Zelfs muzikanten uit Duitsland, België 
en Frankrijk weten de weg naar Wiggers te 
vinden. Ook veel beroepsmuzikanten vanuit het 
hele land, onder meer leden van het Koninklijk 
Concertgebouworkest of de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine, komen naar Borne om 
Wiggers te bezoeken. Datzelfde geldt voor vele 
bekende topmuzikanten. De speciaalzaak voert 
daarnaast onderhoud en reparaties uit voor 
pakweg 400 verenigingen. Wouter Vaalt over 
zijn werk bij Wiggers: “Ik werk hier iedere dag 

met plezier. Het is het mooiste werk dat er is. 
Geen dag is hetzelfde. Dat komt ook door onze 
klanten die net als wij dezelfde passie hebben: 
muziek. Wat wil je dan nog meer?” 
Voor de helderheid. Wiggers Muziekinstrumen-
ten heeft nog wel degelijk een winkelfunctie 
naast onderhoud en reparatie. “Je ziet alleen geen 
winkel meer in de traditionele vorm met veel 

zichtbaar aanbod”, legt Wouter aan een van de 
werktafels uit. “Het koopgedrag is nu eenmaal 
sterk veranderd. Wil je een nieuw of gebruikt 
muziekinstrument bij ons aanschaffen, dan kan 
dat natuurlijk. Er is altijd een grote voorraad en 
we focussen ons op puur kwalitatief maatwerk. 
Een showroom vol met instrumenten is niet meer 
nodig. Daarom beschikken we ook over een speci-
aal ingerichte speelruimte. De werkplaats is meer 
in de spotlights komen te staan. De muzikanten 
mogen ons gewoon aan het werk zien. Zo laten we 
zien wat we doen en kunnen. Dat doen chef-koks 
bij sommige restaurants tenslotte ook. Ze koken 
zichtbaar en dat bevordert het gevoel van vakman-
schap en draagt bij aan de beleving.”

Trots showen Roger en Wouter het ruim 
ingerichte atelier met meerdere werktafels. 
Roger: “We zijn van alle gemakken voorzien. 
Zo beschikken we over officiële gereedschap-
pen van fabrikanten maar we hebben ook zelf 
gereedschappen ontwikkeld om alle service te 
bieden die mogelijk is.” Wiggers Muziekinstru-
menten is ook het adres voor een grondige ‘APK’ 
van je instrument. “Er zijn muzikanten die trouw 

hun instrument voor een ‘APK’ of zomeronder-
houdsbeurt langs brengen. Toch is het onder-
houd wat ons betreft nog teveel een onderge-
schoven kind. Vaak is er onzichtbare schade en 
dat heeft toch gevolgen voor je spel. Sommige 
muzikanten denken daar te gemakkelijk over”, 
vervolgt Wouter. “Het heeft gevolgen als het 
instrument te weinig aandacht krijgt. Het metaal 
raakt aangetast, door oxidatie ontstaat er schade 
van binnenuit en gaatjes hebben een nadelige 
invloed op de klank van je instrument. Sterker, 
het kan invloed hebben op je speelplezier.”
Om het instrument grondig aan te pakken be-
schikt Wiggers over meerdere speciale ultrasone 
baden. Met behulp van deze baden worden alle 
metalen blaasinstrumenten tot in de puntjes 
gereinigd van kalkaanslag en andere ongewenste 
resten. Een instrument moet weer in de techni-
sche staat kunnen zijn zoals de muzikant hem 
destijds heeft gekocht. Roger: “Dat garanderen 
wij ook bij al onze andere servicewerkzaamhe-
den, zoals het aanpassen van een instrument of 
monteren van nieuwe onderdelen, zoals kurkjes, 
viltjes, veertjes en polsters.” Wiggers verricht 

ook bijzondere aanpassingen voor mensen met 
een handicap of prothese. Vaak gebeurt dit in 
overleg met medici. “Dat is het echte vakwerk en 
geeft heel veel voldoening”, weet Roger.

Wiggers Muziekinstrumenten is toegetreden tot 
het Yamaha Technician Guild. Dit gilde bestaat 
uit een beperkt aantal Europese reparateurs die 
geselecteerd zijn op kennis en vakmanschap. In 
Nederland hebben momenteel vier bedrijven 
deze kwalificatie, waaronder dus Wiggers. “We 
zien dat als een bevestiging van ons werk en zijn 
trots op de erkenning. Een stimulans ook om op 
deze ingeslagen weg door te gaan”, besluit Roger 
zijn rondleiding door de zaak. “Het is een cadeau 
om dit mooie werk te mogen doen.”  

‘Het is het mooiste werk dat er is’

Wiggers Muziekinstrumenten is hoofddealer van 

alle grote merken. Nieuwsgierig naar de fonkel-

nieuwe zaak? Roger en Wouter nodigen je van 

harte uit. De koffie is altijd vers. De muziek en de 

Bornse gastvrijheid doen de rest. 

Informatie: www.wiggers-muziek.nl.

Het team van Wiggers aan het werk in de nieuwe open werkplaats.
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Zoekt per 1 januari 2017 

Een dirigent M/V 

Muziekvereniging Zevenbergen (West-Brabant) is een harmonieorkest 
bestaande uit een 30-tal leden. De muziekvereniging staat voor muzikaliteit, 
kwaliteit en een goede onderlinge sfeer. De harmonie wil zich de 
komende tijd richten op vernieuwing en het werven van nieuwe leden. 
Het orkest presenteert zich een paar keer per jaar tijdens diverse 
activiteiten in Zevenbergen, o.a. op scholen en (uitwisselings-)
concerten. Wij repeteren op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zoeken een dirigent die
• een afgeronde opleiding conservatorium HaFaBra-directie heeft
• ons inspireert om met plezier muziek te maken
• een stuwende kracht voor het orkest is
• jong van geest is, enthousiasme uitstraalt, creatief en geduldig is
• beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• een juiste balans weet te vinden tussen ambitie en gezelligheid
•  in staat is goed samen te werken met bestuur, muziekcommissie en 

docente leerorkest

Honorering conform de geldende normen van de BVOD.

U kunt uw sollicitatie met cv vóór 21 oktober 2016 sturen naar  
secretariaat@muziekverenigingzevenbergen.nl.  Onze voorzitter,  
Eric Wander, geeft u graag aanvullende informatie. Tel. 0168-325 216.

Een sollicitatiegesprek en een proefdirectie maken deel uit 
van de sollicitatieprocedure.



Plezier, gezelligheid en samen genieten van mu-
ziek. Dat is waar de liefhebber van de volkstüm-
liche blaasmuziek naar op zoek is. Met de opzet 
van het 1. Fest der Blasmuziek zat de blaaska-
pellencommissie van de KNMO vorig jaar al op 
het goede spoor. Voor de tweede editie speelt 
de organisatie nog meer in op de behoefte van 
het publiek. “Uit een evaluatie is gebleken dat 
de bezoekers nog meer ondergedompeld willen 
worden in Beierse en Oostenrijkse sferen”, 
vertelt commissielid Ben Raterink. “Er komen 
allerlei kraampjes waar Bratwurst, Hähnchen en 

andere typische hapjes en drankjes verkrijgbaar 
zijn. Ook zal de bediening gekleed zijn in Dirndl 
en Lederhosen.” De commissie heeft nog meer 
geleerd van de première vorig jaar. De speeltijd 
van de deelnemende kapellen wordt verlengd 
van twee keer 25 minuten naar twee keer een 
halfuur. Ook de geluidstechnische voorzienin-
gen zijn verbeterd.

Voor blaaskapellen was het concours in Munten-
dam jarenlang het hoogtepunt van het seizoen. 
Toen de animo om zich te laten onderwerpen 
aan een juryoordeel terugliep, ging het evene-
ment als een nachtkaars uit. Met het Fest der 
Blasmusik maakten directeur Han Evers van De 
Meenthe en de commissie blaaskapellen vorig 
jaar een gezamenlijke nieuwe start. Het was me-
teen raak. Zeventien kapellen meldden zich aan. 
Zo’n 700 bezoekers passeerden de kassa’s. Op 
het slotconcert van Herman Engelbertinck en 
zijn orkest kwamen 500 mensen af. “De kracht 
van het evenement is dat we gelijktijdig op vier 
podia orkesten kunnen laten spelen in de beken-
de stijlen Mährisch, Böhmisch, Egerländer en 
Oberkrainer en dat zowel de deelnemers als het 
publiek vrij van het ene naar het andere podium 
kunnen bewegen. Zo ontstaat er een treffen van 
muziekliefhebbers in één gebouw zonder dat ze 
hinder van elkaar hebben.”
Voor de tweede editie hebben achttien kapellen 
ingeschreven. Vorig jaar was het nog vooral een 
Noordoost-Nederlands onderonsje. Dit jaar is 
het deelnemersveld geografisch meer verdeeld. 
Raterink: “Ons doel is om het festival telkens in 
het eerste weekeinde van november te houden. 

Dat is door omstandigheden nu niet gelukt. 
Anders hadden we zelfs 21 deelnemers gehad 
waaronder enkele kapellen uit het zuiden van 
het land.”
Raterink merkt op dat de belangstelling voor de 
volkstümliche blaasmuziek langzaam aantrekt. 
Hier en daar worden zelfs nieuwe kapellen op-
gericht. De belangstelling voor optredens groeit 
eveneens. Ook zijn er initiatieven om meer jeugd 
enthousiast te maken voor dit genre. Probleem is 
en blijft het imago van de blaaskapellenmuziek. 
“Bij het orkest van Herman Engelbertinck spe-
len muzikanten uit het Concertgebouworkest 
en het Metropole Orkest. Gewoon als hobby 
omdat ze de Egerländermuziek leuk en uitda-
gend vinden. Toch wordt het nog steeds gezien 
als hoempapamuziek. Ik moet telkens blaren op 
mijn tong praten om dit beeld weg te nemen.” 

De liefhebber van de volkstümliche blaasmuziek zal zich zaterdag 29 oktober in 

De Meenthe in Steenwijk als een kleuter in de ballenbak van Ikea voelen. Tijdens 

het 2. Fest der Blasmusik loopt op vier podia een non-stop programma van Unter-

haltungs- en Stimmungsmusik in alle traditionele stijlen. Met als toetje een optre-

den van Herman Engelbertinck und seine Egerländer Musikanten.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Fest der Blasmusik 
gaat voor beleving

Programma 
2. Fest der Blasmusik
DATUM: zaterdag 29 oktober,12.00 uur.

LOCATIE: De Meenthe Steenwijk.

DEELNEMERS: Grunneger Blech Musikanten 

Valthermond, Tiroler Blaaskapel Musselkanaal, De 

Orrebloazers Emmen, Oldehovekapel Leeuwarden, 

Zuidemakapel Grootegast, Stroomdalkapel Zeegse, 

Alpenjagers Garmerwolde, Roswinkeler Bloaska-

pel Roswinkel, Oldkamp Bloazers Zoutkamp, De 

Leemkuulers Bemmel, De Postjagers Groningen, 

Toutenburgher Muzikanten Vollenhove, De 

Koetsebloazers Leek, Langerberger Muzikanten 

Bathmen, Rohrländer Musikanten Steenwijkerwold, 

De Knölleplokkers Ruinen, Die Neuen Oberkrainer 

Gronau (Duitsland).

SLOTCONCERT: Herman Engelbertinck und 

seine Egerländer Musikanten.

INFORMATIE: www.demeenthe.nl.

Muzikanten van De Postjagers Groningen. 

BLAASMUZIEK EVENEMENT

51



Een memorabele concoursdeelname zorgde 
jaren geleden voor een ommezwaai binnen de 
gelederen van de christelijke muziekvereniging 
Excelsior in Cadzand. Zo ontstond de enige 
brassband van Zeeuws-Vlaanderen. Leden van 
de drie orkesten kennen een grote trouw aan de 
moedervereniging want muzikale vriendschap is 
een groot goed.  

Gevraagd naar het motto van Excelsior Cadzand 
antwoordt voorzitter Adri de Hullu: “We zeggen 
altijd: Excelsior is meer dan muziek maken. We 
zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke 

rol.” Zelf is hij al sinds tijden lid, begonnen op 
cornet en nu actief op de bas. “Ik weet nog dat we 
destijds met zijn allen lid werden, gezellig samen 
muziek maken elke week.” Excelsior werd opge-
richt in 1894 als christelijk muziekgezelschap 
naar aanleiding van een vruchteloze poging 
van een aantal jongemannen om de muzikale 
inbreng bij een zendingsfeest te vergroten. Maar 
dat ging natuurlijk niet met hun geknutselde 
papieren instrumenten. Inspirator Wouter de 
Smidt wist uiteindelijk andere gemeenteleden 
te overtuigen dat een muziekgezelschap de 
kerkelijke gemeente juist zou versterken. Twee 

jaar later kwam het volgens overlevering tot 
een debuutconcert. Dat moest trouwens wel in 
België, want de burgemeester wilde niet dat er 
in het dorp zelf werd gespeeld. En dus trokken 
de muzikanten één kilometer verder, net over 
de grens naar het grondgebied van Knokke. Ex-
celsior Cadzand is anno 2016 nog steeds meer 
op België georiënteerd als achterland dan op 
Nederland. De christelijke signatuur is verbreed 
naar een brede maatschappelijke oriëntatie. “We 
treden op bij kerkdiensten, bij optochten, in 
muziektenten, op festivals en concerten”, vertelt 
De Hullu. Ieder jaar presenteert de vereniging 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van de christelijke muziekvereni-

ging Excelsior uit Cadzand. 

TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: JOHNNY DU BURCK

Excelsior Cadzand is 
meer dan muziek maken

Excelsior Cadzand is de enige brassband van Zeeuws-Vlaanderen.

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL
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zich aan het publiek met een eigen concert. “Dat 
ziet er ieder jaar anders uit, want de organisatie 
wordt geregeld door een commissie die vrij is 
om eigen ideeën in te brengen. En die commissie 
bestaat elk jaar uit andere leden, zodat er steeds 
verfrissende nieuwe inbreng is.” Zo geeft de bras-
sband op 5 november een concert in Oostburg 
met de Urker Mans Formatie.

Excelsior Cadzand kent drie orkesten, die elke 
week achtereenvolgend op één repetitieavond re-
peteren. Nieuwe, jonge leerlingen worden zo snel 
mogelijk geplaatst in het startersorkest De Noten-
krakers onder leiding van dirigent Johan Ferlin. 
“Zodra ze een instrument kunnen vasthouden, 
repeteren ze al samen. Het is een club van 10 tot 15 
muzikantjes vanaf een jaar of zes, zeven. Ze hebben 
les bij een van de drie muziekscholen in de regio.” 
Zo vroeg mogelijk samenspelen is belangrijk, want 
zo ontstaat er een teamgevoel. Maar desondanks 
valt het nog niet mee om de jeugd blijvend aan de 
vereniging te binden. Daar heeft de voorzitter nog 
wel eens zorgen over. “Naar voetbal ga je twee keer 
per week zonder daar thuis iets voor te moeten 
doen. Voor de muziek moet je thuis oefenen”. Het 
bestuur doet er alles aan om jonge muzikanten 
te motiveren door te gaan na het behalen van het 
A-diploma. “Maar het risico op afhaken ligt op de 
loer, zeker als ouders ook nog eens moeite hebben 
met de hoogte van de kosten van de muzieklessen”, 
licht De Hullu toe. In België liggen die kosten 
trouwens aanzienlijk lager dan in Nederland. Voor 
300 euro per jaar hebben de leerlingen 3,5 uur in 
de week, praktijk en theorie samen.  
 
Met diploma A op zak kunnen de jonge muzi-
kanten gaan meedoen in het grotere jeugdorkest 
IJgenweis dat opgericht werd in 2002 en net 
als het A-orkest onder leiding staat van Patrick 
Geerts. Zeker dertig jonge muzikanten in de 
leeftijd van 10 tot 18 jaar maken er deel van uit. 
Het orkest kent een gevarieerde hafabrabezet-
ting, met bugels, euphoniums en trompetten, 
maar ook muzikanten op klarinet, dwarsfluit, 
cornet en saxofoon. Zelfs accordeons hebben in 
de beginjaren nog een tijdje deel uitgemaakt van 
het orkest.  
 
Een ‘flexibele samenstelling’ had het A-orkest 
zo’n tien jaar geleden ook tijdens een festival, in 
de voorbereiding op een echt concours. Met een 
positieve beoordeling van de festivaljury ging 
het orkest met hoge verwachtingen naar een 
concours. Promotie van de vijfde naar de vierde 
divisie leek in het verschiet te liggen. Groot was 
de desillusie toen het juryrapport de ondefini-

eerbare bezetting min of meer diskwalificeerde 
als ‘fanfare zonder saxen’. De Hullu: “Dat heeft 
een grote negatieve impact gehad op de motiva-
tie van de muzikanten. We besloten om te kiezen 
voor een vaste bezetting en het werd die van een 

brassband. Bugellisten werden omgeschoold tot 
cornettisten en met hulp van sponsors werden 
nieuwe instrumenten aangeschaft.” Helemaal 
volgens de letter van de wet is de samenstelling 
nog niet, want naar verhouding is de sectie 
groot koper te fors. Maar, concoursdeelname is 
inmiddels geen issue meer. De Hullu: “Nee, daar 
krijgen we de handen niet meer voor op elkaar. 
We hebben al een volle jaaragenda en daar past 
een concours niet meer in. Ook marsoptredens 
mijden we niet, hoewel we niet bepaald getalen-
teerde marslopers zijn. Het hoort erbij. Je doet 
het ook voor de lokale gemeenschap.”  
 
De twee jeugdgroepen bezoeken graag festivals, 
zoals in Limburg (Maasbracht) en Neerpelt 

(België). “Het festival in Neerpelt is één keer in 
de twee jaar. Daar komen wel honderd jeugdor-
kesten op af. Het is een feestelijk weekend, com-
pleet met afsluitend vuurwerk. Hartstikke leuk 
voor de jeugd!”, vertelt de voorzitter enthousiast. 
“Dan realiseer je je als voorzitter des te meer dat 
een orkest een belangrijke sociale functie heeft. 
Misschien is die onderlinge band zelfs wel een 
voorwaarde voor goede muzikale prestaties. 
Want IJgenweis is al regelmatig teruggekomen 
van festivals met juryrapporten met daarin 
kwalificaties als ‘goed’ tot ‘zeer goed’.” Daarnaast 
is er nog een mooi bijkomend effect van zoveel 
vriendschappelijkheid binnen de vereniging. “Er 
zijn de laatste jaren al drie huwelijken voortge-
komen uit de vereniging, van jongeren die elkaar 
bij de muziek hebben leren kennen!”  

‘ Voor muziek 
moet je thuis 
oefenen’

Verenigingsprofiel
Naam: christelijke muziekvereniging Excelsior 

Cadzand.

Opgericht: 1894.

Aantal leden: 70.

Repetitielocatie: Retranchement Cadzand.

Repetities: vrijdagavond 18.00-21.45 uur.

Website: www.excelsiorcadzand.nl.

Bijzonderheden: De vereniging maakte het 

filmpje Beer Bas maakt muziek om kinderen te in-

teresseren voor de vereniging. Te zien op YouTube.

De twee jeugdorkesten IJgenweis en De Notenkrakers.
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Arend Nijhuis geeft een voorbeeld uit de praktijk: 
“Ik was laatst op bezoek bij een vereniging. Het 
bestuur vertelde wat ze allemaal gedaan hadden 
om nieuwe leden te krijgen. Vanuit een school-
project hadden zich zes kinderen aangemeld. 

‘Maar als er daar één van overblijft, kunnen we blij 
zijn’, zeiden ze. Tja, dat is de ervaring. We werven 
ons een slag in de rondte, maar uiteindelijk haalt 
één procent het grote orkest. En als hij 18 is en 
gaat studeren ben je hem weer kwijt.” 

Arend Nijhuis is adviseur kunsten en welzijn 
bij Cultuurmij Oost. Hij is in Gelderland nauw 
betrokken bij het project Spelenderwijsorkesten. 
Een spelenderwijsorkest bestaat uit een groep 
kinderen die met echte muziekinstrumenten 
samen muziek maken op beginnersniveau. De 
lesstof is er echter niet alleen op gericht om 
kinderen in groepsverband een stukje te laten 
spelen. De intentie van de spelenderwijsorkesten 
is om kinderen vooral zelf aan de slag te laten gaan 
met muziek. Ze leren omgaan met muziek en mu-
ziekinstrumenten door zelf dingen te ontdekken 
en vooral door naar elkaar te luisteren. Omdat 
ze dat samen doen met anderen, voelen ze zich 
ook meer onderdeel van de groep. Samen zijn 
ze ergens verantwoordelijk voor. Deze gedachte 
sluit ook meer aan bij de dagelijkse praktijk. 
Kinderen zijn gewend om in een groep te leren. 
In een samenstelling met leeftijdsgenoten leren 
ze veel van elkaar. Een instrument leren bespelen 
in een groep werkt bovendien motiverender dan 
thuis urenlang op een kamertje in je eentje zitten 
studeren. Het spreekt de intrinsieke motivatie 
van kinderen veel meer aan. De filosofie achter de 
spelenderwijsorkesten is dat een kind dat op deze 

Spelenderwijsorkesten bieden kinderen alle ruimte om in groepsverband spelenderwijs te leren om-

gaan met muziek en muziekinstrumenten. Cultuurmij Oost ontwikkelde deze methode samen met 

centra voor de kunsten en specialisten op het gebied van groepsdidactiek. Uitbreiding van deze 

vorm van muziekeducatie met componenten van de Zuid-Amerikaanse muziekonderwijsmethodiek 

El Sistema zou volgens Arend Nijhuis, adviseur kunsten en welzijn, kunnen leiden tot meer duurzame 

resultaten. Maar alleen als alle betrokken partijen bereid zijn om de krachten te bundelen. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: CULTUURMIJ OOST / FV MEDIA PRODUCTIES

Nederland kan leren 
van Venezolaans 
onderwijssysteem 

Ook in Eerbeek is een Spelenderwijsorkest actief.

ALGEMEEN ACHTERGROND
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manier opgroeit met muziek, muziek veel eerder 
zal omarmen als een onderdeel van zijn leven. Bij 
iemand die geleerd heeft om de schoonheid en 
kwaliteit van muziek te erkennen en te waarderen, 
neemt muziek een heel andere plaats in dan bij 
iemand die alleen de technische vaardigheden 
om een instrument te bespelen heeft geleerd. Hij 
zal zich van nature meer aangetrokken voelen tot 
muziek. Tot in lengte van dagen.
Nijhuis: “Het idee van het spelenderwijsorkest is 
dat je met elkaar samenspeelt. Creatief omgaan 

met geluid is daar een heel belangrijk facet bij. 
Kinderen gaan zich veel meer eigen voelen met 
muziek. Docenten die op deze manier werken, 
verbazen zich over de effecten hiervan. Kinde-
ren willen liever improvisatiestukjes oefenen 
dan Sinterklaasliedjes instuderen. Dan gaat een 
wereld voor ze open. Je geeft ze als het ware een 
zandbak met allerlei speeltuig zonder dat je ze de 
opdracht geeft om er een toren mee te bouwen.” 

Werken met kinderen in groepsverband volgens 
deze nieuwe didactische methodes vraagt om een 
heel andere aanpak dan een-op-een muziekles. 
Cultuurmij Oost schoolt muziekdocenten en di-
rigenten daarin bij. Hoe sluit je aan bij de beleving 

van kinderen en hoe laat je hen samenwerken? 
Waar haal je speelmateriaal vandaan, organiseer 
je optredens en hoe zorg je ervoor dat kinderen 
geboeid blijven? Tijdens zes ochtendsessies 
komen aspecten zoals didactische vaardigheden, 
groepsdynamiek, creërend leren, samenwerken 
met verschillende partijen en materiaalkeuze aan 
bod. “Docenten zijn niet opgeleid met deze me-
thodiek”, legt Nijhuis uit. “Ga maar eens muziek-
les volgen: het rode potlood ligt op de lessenaar. 
Cirkel erom heen en oefenen voor de volgende 

week. Voor mensen met een conservatoriumop-
leiding zijn de nieuwe didactische methodes een 
heel vreemde wereld. De traditionele werkwijze 
wordt ook ingegeven door het muziekonderwijs-
systeem van nu. Het is te veel gericht op de vaar-
digheden. Dat is ook de valkuil voor de hafabra-
wereld. Eerst diploma A halen en dan kun je naar 
het jeugdorkest. Bij het B-diploma mag je naar het 
grote orkest. Maar die luxe kunnen we ons niet 
meer permitteren. Natuurlijk moet je bepaalde 
kwaliteiten hebben om in een orkest te kunnen 
spelen. Maar als dat het enige is waar op getoetst 
wordt, haken kinderen af voordat ze ook maar één 
diploma behaald hebben. Dat zijn de gevolgen als 
het alleen maar op vaardigheden is gericht.”

Gelderland telt inmiddels tien spelenderwijsor-
kesten. Voor de bijscholingscursus voor docenten 
en dirigenten is grote belangstelling. De eerste 
aanzet om het muziekonderwijs te hervormen 
is daarmee gemaakt. Ook naar buiten toe krijgt 
het concept Spelenderwijsorkest steeds meer 
aandacht. Het nieuwe seizoen van de concertserie 
HRFSTWND opende met een gezamenlijk op-
treden waarbij drie spelenderwijsorkesten samen 
optraden met onder meer  professionele musici 
uit Het Gelders Orkest. Een mooie reclame voor 
de nieuwe vorm van muziekeducatie. 

Maar het kan nog een stapje verder, vindt 
Nijhuis. In een aantal Zuid-Amerikaanse landen 
wordt het muziekonderwijssysteem El Sistema 
gehanteerd. Het is erop gericht om kinderen 
vanaf zeer jonge leeftijd dagelijks te laten op-
groeien in een sociale en veilige omgeving met 
samen muziek maken als gemeenschappelijk 
doel. Econoom en musicus José Antonio Abreau 
uit Venezuela zag in 1975 in gezamenlijk musi-
ceren in een orkest of koor het middel bij uitstek 
om kinderen te behoeden voor een leven in het 
criminele circuit of de drugshandel. 
El Sistema heeft dan ook eerder een sociaal 
dan artistiek doel. Kinderen leren er niet alleen 
muziek spelen maar vooral sociale vaardighe-
den, zoals samenwerken, discipline, naar elkaar 
luisteren en het delen van opgedane kennis en 
vaardigheden. Het brengt hen op een intellec-
tueel en sociaal hoger plan en draagt daarmee 
bij aan een goede aansluiting op het vervolg-
onderwijs. De resultaten van deze methodiek 

‘ Kinderen voelen echt wel   
of iets werkelijk  ertoe doet’

Spelenderwijsorkest Druten tijdens een optreden in de Heineken Music Hall in Amsterdam. 
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zijn verbluffend. Onder de naam Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar treden over de hele 
wereld orkesten op met muzikanten die volgens 
de methoden van El Sistema zijn opgeleid. Het 
muzikale niveau van deze orkesten is ongekend 
hoog. Puur bereikt doordat kinderen uren per 
dag bezig zijn met iets waar ze lol aan hebben. 
Het idee van de spelenderwijsorkesten vertoont 
voor een belangrijk deel overeenkomsten met de 
filosofie achter El Sistema. Er ontbreekt echter 
een belangrijke component: de sociale factor. 
Van docenten in El Sistema wordt verwacht dat 
ze hun leerlingen niet alleen leren om een instru-
ment te spelen, maar ook om er voor te zorgen 
dat ze lekker in hun vel zitten. Dat ze zich binnen 
de groep veilig en geborgen voelen en ze een 
wezenlijk onderdeel vormen van de groep. Ook 
de omgeving van de studenten wordt nadrukke-
lijk bij het project betrokken. Ouders worden 
gestimuleerd om hun kind te laten deelnemen 
en benaderd om als vrijwilliger mee te helpen 
bij bijvoorbeeld het vervoer van de kinderen 
naar de lessen en uitvoeringen. Nijhuis: “Door 
de omgeving van het kind erbij te betrekken 
wordt het meer een gemeenschapsgebeuren. 
Met de individualisering in Nederland merk je 
dat daar weer erg behoefte aan is. Niet dat we in 
Nederland financieel gezien nu zo heel arm zijn, 
maar de verarming op sociaal gebied neemt wel 
zienderogen toe.”

Nijhuis ziet volop kansen voor de toepassing 
van de sociale component van El Sistema in 
Nederlandse modellen voor muziekonderwijs 
in groepsverband. Vooral de naschoolse opvang 
biedt volop mogelijkheden om dit te realiseren. 
Lokale amateurmuziekverenigingen kunnen 
daar volgens Nijhuis een belangrijke rol in spe-
len. “Scholen zijn weliswaar om half vier uur uit, 
maar kinderen moeten wel tot half zes op school 
blijven omdat pa en ma dan pas thuis komen. In 
die tussenuren moet je wat kunnen aanbieden. 
Ik wil er eigenlijk naar toe dat je als vereniging 
het concept Spelenderwijsorkest als een neu-
traal element kunt adopteren maar dan wel met 
toevoeging van de sociale componenten van El 

Sistema. Het mooie van Nederland is dat je nog 
overal een harmonie, fanfare of brassband vindt. 
Ze staan wel onder druk, maar het netwerk is 
nog steeds aanwezig.”

Voorwaarde is wel dat muziekverenigingen hun 
houding ten aanzien van muziekonderwijs en de 
verwachtingen over directe resultaten bijstellen. 
Nijhuis: “Het gevaar van muziekverenigingen 
is dat ze van een opleiding direct nieuwe leden 
verwachten. Dat begrijp ik. Elke vereniging zit 
er mee. Maar dat is geen juiste gedachtegang. 
Het belang van de vereniging staat niet voorop. 
Het gaat erom wat kinderen en ouders willen. 
Natuurlijk wil je leden. Maar dan moet je wel 
bereid zijn om te investeren. En het moet niet 
zo zijn van: ‘sorry, je bent niet goed genoeg voor 
trompet, ga maar wat anders doen’. Waar we naar 
toe moeten is dat je de lol van het samen muziek 
maken met het sociale aspect laat meewegen. 
Dat je als docent niet het muziekboek op het ko-
pieerapparaat legt en acht afdrukken maakt om 
uit te delen, maar dat je kinderen ook van elkaar 
laat leren. Ik heb in de praktijk zelf gezien hoe 
dat werkt. Kinderen zijn nieuwsgierig. Je geeft 
wat handreikingen en laat ze dan in de groep 
dingen uitproberen. Je zet ze zelf aan het werk. 
Dan komen ze ook met vragen. Hoe moet dit? 
Hoe doe ik dat? Gaan ze elkaar inspireren. Dat 
is ook wat je wilt als docent. Dan gaat het leren 
echt aan de gang en werk je ook op kwaliteit. 
Kinderen voelen echt wel of iets werkelijk ertoe 
doet. Dan ontstaat ook het gevoel dat ze er zelf 
eigenaar van zijn. Dat ze dingen maken waar ze 
trots op kunnen zijn.”

Een andere belangrijke voorwaarde voor het sla-
gen van dit model is dat alle betrokken partijen 
nauw gaan samenwerken. Met name de oplei-
dingen van docenten en dirigenten moeten meer 
op elkaar afgestemd worden. Nijhuis constateert 
dat organisaties op het gebied van muziekon-
derwijs in Nederland langs elkaar heen werken. 
“Conservatoria staan op een eiland, muziek-
scholen staan op een eiland en ook basisscholen 
staan weer los van wat er in het buitenschoolse 

(lees: verenigingen) gebeurt. Het concept van 
El Sistema is juist om die werelden bij elkaar te 
brengen. Dat betekent dat de mensen die gaan 
werken met die orkesten of kinderen een heel 
andere bagage mee moeten krijgen. Dat is één 
van de dingen die ze bij El Sistema enorm goed 
doen. Docenten en dirigenten worden daarop 
geschoold. Die integratie mis ik in Nederland. 
Iedereen doet wat hij wil. Via het Fonds Cultuur-
participatie kan iedereen een beroep doen op 
de Impulsregeling Muziekeducatie. Honderden 
scholen zijn er ieder voor zich mee aan de slag 
gegaan. Maar er zit geen lijn in. Ieder probeert 
het wiel opnieuw uit te vinden. Daar zou centraal 
een gebruiksaanwijzing voor beschikbaar moe-
ten zijn. Maar die is er niet.”
Nijhuis weet dat zijn ideeën niet van de een 
op de andere dag te realiseren zijn. De eerste 
gesprekken met El Sistema Nederland over 
samenwerking met het project Spelenderwijsor-
kesten zijn inmiddels positief verlopen. Ook wil 
hij met de conservatoria om de tafel gaan zitten. 
Maar Nijhuis rekent erop dat het nog minimaal 
vijf jaar duurt voordat zijn plan echt handen 
en voeten krijgt. Hij is er echter van overtuigd 
dat zijn ideeën veel mensen zullen aanspreken. 
“Want als muziekonderwijs vooral gericht blijft 
op het simpelweg aanleren van de technische 
vaardigheden om een instrument te bespelen, 
blijft het een veredelde typecursus.”  

Informatie over het project Spelenderwijsorkesten: 

www.cultuurmijoost.nl. 

Arend Nijhuis ziet ook in Nederland volop kan-

sen voor het onderwijssysteem El Sistema.

Symposium Muziekverenigingen Maken School
Cultuurmijoost houdt  zaterdag 15 oktober in het Stadstheater in Arnhem vanaf 14.30 uur een symposium 

over muziekverenigingen en hun relatie met de basisschool. Aan bod komen onder meer de ervaringen rond 

de regelingen Muziekimpuls, Cultuureducatie met Kwaliteit en het concept Spelenderwijsorkest. Verschillende 

praktijkvoorbeelden over samenwerking tussen muziekvereniging en basisschool komen voorbij. 

Bezoek aan het symposium kan gecombineerd worden met het bijwonen van de HRFSTWND Soundtrip Experi-

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

Ontvang geheel gratis deze 
prachtige klassieke cd 
“Pianisten Van De Wereld”. 
Vraag hem nu snel aan via 
www.rolandce.com/pianocd



BLAASMUZIEK EVENEMENT

IJsvogels, futen en kokmeeuwen vechten om voed-
sel om er de opengesperde bekjes van hun kroost 
mee te vullen. Het leven in Landgoed Valkenhorst 
in Valkenswaard levert fascinerende plaatjes op. En 
dat zomaar in de achtertuin. Filmmaker/boswach-
ter Mark Kapteijns van het Brabants Landschap 
legde ze vast op beeld. Componist Bert Appermont 
schreef er de muziek bij. Fanfare en drumband Sint 
Willibrordus Winterle voeren het uit. Drie premiè-
res op één avond.
Bert Appermont vertelt hoe de productie Wonder 
of Nature tot stand is gekomen. “De opzet was 
om muziek te componeren bij natuurbeelden, een 
soort documentaire met livemuziek. Doordat de 
documentairemaker niet klaar was met zijn mon-

tage en beelden, hebben we het omgedraaid. Heb 
ik eerst muziek geschreven waarbij hij de beelden 
heeft gemonteerd.”
De audiovisuele samenwerking resulteerde in de 
compositie Wonders of Nature, een werk dat 
bestaat uit de vier delen Birth (het ontstaan van 
leven), Battle (de strijd om leiderschap, overle-
ven en overwinnen), Silence (rust en stilte in de 
vrije natuur) en Water (het water dat in golvende 
bewegingen zijn weg zoekt). Appermont: “We 
hebben samen lang en grondig overlegd over de 
inhoud van de film en de muziek. Uiteindelijk zijn 
we gekomen tot vier krachtige en open titels. We 
wilden geen clichématige muziek of beelden ma-
ken, maar de luisteraar ruimte laten voor fantasie en 

eigen invulling. Vandaar titels die tot de verbeelding 
spreken en breed geïnterpreteerd kunnen worden: 
geboorte kan bijvoorbeeld een echte geboorte zijn, 
maar het kan evengoed de zon zijn die opkomt als 
symbool voor een nieuwe dag die ‘geboren’ wordt.”
Wonder of Nature is geen typische blaasmuziek. 
Door intensief gebruik van mallets (vooral marim-
ba) met repetitieve motieven doet het enigszins 
denken aan minimal music, alhoewel ook dat niet 
de vlag is die de lading helemaal dekt. Appermont: 
“Het is eerder documentaire-achtige, open muziek 
die een sfeer oproept van verwondering, verwach-
ting en magie. Een soort wereld waarin de beelden 
kunnen spreken op een pure manier.”
De zeventigjarige fanfare Sint Willibrordus brengt 
de muzikale voorstelling zondag 6 november om 
19.30 uur in Theater de Schalm in Veldhoven 
samen met de slagwerkgroep in première. Het 
programma bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel krijgt de bezoeker aan de hand van filmbeel-
den een kijkje achter de schermen van het project. 
De documentairemaker, componist, dirigent en in-
structeur doen met ondersteuning van muziek- en 
beeldfragmenten uit de doeken hoe de compositie 
en de film tot stand zijn gekomen. In deel 2 van de 
voorstelling volgt de uitvoering van Wonder of 
Nature waarbij het orkest de natuurbeelden live 
begeleidt. En om helemaal in de sfeer te blijven, 
worden de makers na afloop tijdens een parodie op 
de jaarlijkse Oscaruitreiking in de bloemen gezet. 
Informatie: http://fdwintelre.nl. 

Het Gelders Orkest scoorde enkele jaren geleden een volle Ziggo Dome met de 

muzikale begeleiding van de Engelse natuurdocumentaire Frozen Planet. Fanfare 

en drumband Sint Willibrordus Wintelre presenteren zondag 6 november in Theater 

de Schalm in Veldhoven met Wonders of Nature een lokale versie van dit concept.

  
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: MARK KAPTEIJNS

Fanfare brengt
Brabantse natuur
tot leven

Dodaars met jong in Landgoed Valkenhorst.
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De drang naar prestaties en het jagen op prijzen zit 
in de genen van de brassbands. Brassband Gelder-
land vormt daar een uitzondering op. De naam van 
dit gezelschap is zelden of nooit terug te vinden in 
de uitslagenlijsten van de vele brassbandwedstrij-
den. Initiatiefnemer Henk Alders (destijds hoornist 
bij Het Gelders Orkest) had vijftig jaar geleden een 
heel ander doel voor ogen toen hij het voortouw 
nam om in Gelderland een regionale brassband op 
de been te brengen. “Brassband Gelderland is een 
band voor de echte brassbandliefhebber die daarbij 
wel zekere grenzen heeft”, legt voorzitter Ronald 
Vulperhorst uit. “Hij heeft geen behoefte aan de 
prestatiedrang en stress waar hij bij kampioensor-
kesten mee te maken zou krijgen. Muzikanten van 
Brassband Gelderland hebben doorgaans vooral 
interesse om actief te genieten van het betere 
brassbandrepertoire. Als orkest willen we daarnaast 
in goede samenwerking met andere verenigingen 
brassbandmuziek promoten, onder meer door 
mooie originele projecten te realiseren.”
Een anonieme weldoener stelde de pas opgerichte 
Brassband Gelderland met een renteloos voor-
schot in staat om vier cornetten en wat bladmuziek 
aan te schaffen. Op 7 juni 1966 klonk in Eerbeek 
het eerste concert. Hoewel het aantal brassband-
freaks in Gelderland dun gezaaid is, beschikt de 
band al jaren over een complete bezetting. Een 
enthousiaste pool van invallers - ook afkomstig van 
buiten de provinciegrenzen - maakt het mogelijk 
om in de originele brassbandsamenstelling op te 
treden. Brassband Gelderland legt zich voorna-
melijk toe op bijzondere projecten en concerten. 

Daarvan passeerden er de afgelopen jaren heel wat 
de revue. Zo maakte het orkest in 2009 indruk met 
het project An Age of Kings. De indrukwekkende 
compositie van Edward Gregson werd onder meer 
gespeeld in het Provinciehuis in Arnhem, bij de 
opening van het DRU-complex in Ulft en in het 
Provinciehuis van Brabant. Ook met het project 
Brass en Orgel, waarvoor Brassband Gelderland 
met steun van het Anjerfonds compositieopdrach-
ten kon verstrekken aan Leon Vliex en Jan Bosveld, 
speelde het orkest zich in de kijker. De door wijlen 
Ben Joosten (oud es-basspeler) ontworpen affiches 
voor dit evenement zijn zelfs bewaard in het Natio-
naal Affichemuseum in Hoorn. Ook deelname aan 
de concertserie HRFSTWND en de Gelderse Bras-
sdagen staan steevast op het jaarprogramma. Het 
orkest vertegenwoordigde de provincie Gelderland 
op de cd Bloas mich ‘t landj door van Gé Reinders.

Voorzitter Vulperhorst: “Deelname aan wedstrij-
den heeft ongetwijfeld positieve effecten op een 
orkest. Maar de prestatie die daarvoor geleverd 
moet worden, zowel in muzikale als in financiële 
zin, legt grote druk op de leden. We zitten nu in 
een periode waarin het spelen van concerten in 
samenwerking met andere verenigingen en de 
voorbereiding op een hernieuwd project Brass 
en Orgel in 2017 voorrang heeft.”

Ter gelegenheid van het gouden bestaan is er zon-
dag 13 november (14.30 uur) een concert in de 
Opstandingskerk te Arnhem. Oud-lid Jos Janssen 
brengt dan als gastsolist op bastrombone onder 
meer Worldconcerto van de Belgische componist 
Steven Verhelst ten gehore. Ook de Nostalgieband 
uit Amsterdam verleent medewerking. Informa-
tie: info@brassbandgelderland.nl 

Gelderland staat niet bepaald bekend als een provincie met een bloeiende en 

levendige brassbandcultuur. Als muzikale missiewerker probeert Brassband Gel-

derland dit specifieke genre al een halve eeuw in de etalage te zetten. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING BRASSBAND GELDERLAND

Een halve eeuw 
 muzikaal missiewerk 
in Gelderland
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En wanneer komen jullie 
langs bij Piano’s Maene ? 

De beste merken onder één dak :  
Steinway & Sons -  Boston - Essex (exclusief distributeur België)
Doutreligne (Maene Creation)
Yamaha - Kawai 
Digitale piano’s Yamaha, Kawai, Roland, Nord, Roli
Gebruikte piano’s met 5 jaar waarborg

Hoofdzetel Ruiselede
met concertzaal en 
Atelier Chris Maene

Industriestraat 42
B8755 Ruiselede
+32 51 68 64 37

Piano’s Maene Brussel
met oefenlokalen en 

concertruimte

Argonnestraat 37
B1060 Brussel
+32 2 537 86 44

Piano’s Maene Gent en 
Steinway Piano Gallery

Belgium

P. Van Reysschootlaan 2
B9051 Gent

+32 9 222 18 36

Piano’s Maene Antwerpen

Herentalsebaan 431
B2160 Wommelgem

+32 3 321 78 00

Piano’s Maene Limburg
(gebouw Top-Living)

Steenweg 224
B3621 Rekem/Lanaken

+32 89 21 52 72

gebrevetteerd 
ho� everancier van 

België

www.maene.be www.facebook.com/
pianosmaene

Nieuwe showroom
Piano’s Maene Limburg !
Op slechts 5 minuten van Maastricht en Maasmechelen.
Ook open op zondag . Ontdek onze promoties in September !

Pianist Sept 2016.indd   1 10/08/2016   13:18:41



Laat Wim Zweekhorst (70) over zijn Bill Baker’s 
Big Band vertellen en voordat je het weet ben je 
een paar uur verder. Direct is merkbaar dat de 
‘man achter’ de jarige bigband een ondernemer 
is in hart en nieren.  Muziek maken was in het 
bakkersgezin van Wim Zweekhorst heel gewoon. 
“Mijn vader was dirigent en dagelijks stond in 
onze bakkerij de radio aan. Daardoor kreeg ik 

de muziek van orkesten als The Ramblers, Frans 
Poptie en zijn Swing Specials of the Kilima 
Hawaiians mee.” Nadat hij bij twee bigbands 
ervaring opdeed, nam hij zich rond 1985 voor 
om zelf een bigband op te richten. “Ik zette idee-
en op papier, maakte zelf bandstands en kocht 
arrangementen van over de hele wereld. Na een 
oproep in de media was de bigband in korte tijd 

volledig bezet. Tenorsaxofonist Rob Radoux, 
een van de muzikanten van het eerste uur, is er 
nog steeds bij en drie andere muzikanten zijn 
er ook al meer dan 28 jaar bij.” Het motto van 
de pas opgerichte bigband: Around the world 
with Glenn Miller’s Music. Dat idee leverde 
Wim en zijn band geen windeieren op. De band 
trekt al jarenlang volle zalen in Nederland, maar 
trad ook succesvol op in landen als Indonesië, 
Singapore, Engeland, Duitsland en België. “We 
speelden ook in de Verenigde Staten waar wij 
vier keer zijn uitgenodigd door The Glenn Miller 
Birthplace Society om in de geboorteplaats van 
Glenn Miller, Clarinda, in Iowa optredens te 
verzorgen tijdens het jaarlijkse festival.” 

Wim legt uit waar het succes van zijn band 
vandaan komt. “Vooropgesteld, ik kijk nooit 
achterom. Natuurlijk genieten we van de 
volle plakboeken met herinneringen, maar met 
muziek is het zo: na het laatste applaus valt de 
stilte en begin je weer opnieuw. Ik ben altijd op 
zoek naar uitdagingen en speel nooit hetzelfde 
programma. Stilzitten is achteruitgang.” De 
Bill Baker’s Big Band speelt alleen herkenbare 
bigbandmuziek zoals die op de plaat staat. “Dat 
is een keus. Soms maak je het daarmee jezelf niet 
makkelijk, want er zitten vaak pittige stukken 
tussen. Toch staan de jongens nog steeds pal 
achter die visie. Gesteund door onze muzikaal 
leider Egbert Kemner doen we dit al jaren met 
veel plezier.” De Rijswijkse formatie speelt ori-
ginele arrangementen van bijvoorbeeld Glenn 
Miller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, Harry 

De Bill Baker’s Big Band bestaat 30 jaar. Oprichter en frontman Wim Zweekhorst is 

er nog steeds bij. En hoe. De bigband leunt nooit achterover en maakt altijd weer 

nieuwe shows om het publiek een mooi avondje uit te geven. Wat is het geheim van 

deze bigband? “Ik doe geen concessies. We spelen alleen originele arrangementen 

en brengen emotie,” vertelt de voormalige bakker Wim Zweekhorst, alias Bill Baker. 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: R. JENNER

De missie van  
Bill Baker’s Big Band 
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James of Benny Goodman. Zelf beschikt hij over 
meer dan 3500 arrangementen en onderhoudt 
hij wereldwijd contacten met bandleiders om 
muziek uit te wisselen.

De bigband produceert al jaren shows compleet 
in outfit van bijvoorbeeld de bigband van Glenn 
Miller zoals tijdens de Glenn Miller Army Air 
Force Show. Het orkest is dan gekleed in de 

traditionele Army Air Force-outfit en speelt de 
muziek van Glenn Miller uit zowel het bekende 
als het minder bekende
repertoire. “En zo zijn er meer voorbeelden”, 
vervolgt Wim bevlogen zijn verhaal. Om dit 
te onderstrepen toont hij een stapel flyers en 
brochures van de Rijswijkse bigband van de afge-
lopen jaren. Daaruit blijkt hoe actief de bigband 
is. Voor heel wat optredens en shows zijn aparte 
flyers, brochures en programmaboekjes gepro-
duceerd. Zelfs een poster in het Chinees siert zijn 
uitgebreide kast vol herinneringen. Ook aan les-

senaars (bandstands) geen gebrek. “We hebben 
zeven soorten lessenaars die we in het verleden 
hebben gebruikt of soms nog van stal halen. 
Van die brede voor muziek van Duke Ellington, 
de rode Army Air Force bandstands van Glenn 
Miller, voor de show Jukebox Saturday Night en 
bandstands voor onze jubileumshow straks op 
13 november in de Rijswijkse Schouwburg.”
Wim Zweekhorst heeft de afgelopen dertig jaar 

veel zien veranderen in de entertainment. Toch 
zijn er ook dingen die niet aan veranderingen 
onderhevig zijn. “De belangstelling voor big-
bandmuziek komt vooral van senioren. Jongeren 
zijn er minder mee bezig, behalve als een artiest 
als Michael Bublé voorbijkomt met een cd 
waarop een bigband centraal staat, maar dat zijn 
uitzonderingen. De grootste verandering zie je 
op het gebied van vermaak. Dat zie je ook bij 
het orkest van André Rieu. Je wilt als orkest het 
publiek een avond vermaken, compleet met licht 
en show. Dat werkt. Het publiek wil er even een 

avondje echt uit zijn. Mensen met onze muziek 
het naar de zin maken, dat is gewoon kicken. Dat 
geeft zoveel voldoening.”
Zweekhorst houdt bij een aanvraag voor optre-
dens altijd rekening met de omstandigheden. 
“Wie is de organisator, wat is het doel van het 
event, wie is het publiek en wat is onze rol? Soms 
ben je ‘behang’, soms wordt er van ons dansmu-
ziek verwacht. De kern is: zit elkaar niet in de 
weg. Ga geen optreden aan waar je niet past. Ga 
altijd de samenwerking met het publiek en de 
organisatie aan. Je hebt tenslotte een dienende 
rol. Waar we ook altijd plezier in hebben zijn 
optredens in theaters. Daar komen onze shows 
met outfit, licht, geluid en zang helemaal tot zijn 
recht.”
Het is duidelijk. Wim Zweekhorst is en blijft met 
zijn band In The Mood. “Zolang mijn gezond-
heid het toestaat ga ik nog jaren door. De Bill 
Baker’s Big Band is een van de mooiste dingen 
die me is overkomen. Daar ben ik de muzikanten 
en zangeressen erg dankbaar voor.” 

‘Je wilt als orkest het publiek 
een avond vermaken’

Jubileumshow Bill Baker’s Big Band. Zondag 13 

november, aanvang 15.00 uur. Rijswijkse Schouw-

burg. Informatie: www.billbaker.nl.
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de

volgende pagina’s wordt aandacht besteed aan
specifiek op de brassbandsector gerichte

onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.
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De Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2016 vormen voor 38 bands het 

eerste grote evenement in het nieuwe seizoen. Met een relatief korte voorberei-

dingsperiode na de zomervakantie is het hard werken voor bands en dirigenten. 

Wat zijn de gedachten van de mannen en vrouwen ‘op de bok’? Brass Info maakt 

een ronde langs de diverse secties en peilt de gedachten omtrent de werken die 

zijn vastgesteld voor de kampioenschappen die op 21 en 22 oktober weer zullen 

plaatsvinden in Utrecht.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

NBK 2016: de dirigenten 
aan het woord

Rieks van der Velde.
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Vierde divisie: graag wat meer uitdaging!
In de vierde divisie gaan 7 orkesten de muzikale 
strijd aan met de compositie An English Pastora-
le van de hand van Dean Jones. We spreken Sijtze 
van der Hoek die een aantal jaren ontbrak op het 
NBK podium, maar nu weer met veel enthousi-
asme aan de voorbereidingen is begonnen met 
Soli Deo Gloria de Tike. De band was voor het 
laatst in 2011 te beluisteren (3e plaats met Evolu-
tion – Five States of Change van Philip Sparke), 
toen onder leiding van dirigent Guus Tomey.  
Volgens dirigent  Sijtze van der Hoek  werkt 
de band ondertussen op prima wijze  naar het 
evenement toe, maar is niet alleen met dit werk 
bezig. Hoewel er zeker uitdaging in het werk zit, 
meent  Van der Hoek  dat circa 9 weken werken 
op één compositie wat veel van het goede is. Van 
der Hoek over het werk: “Het werk heeft mooie 
lijnen en het is zeer toegankelijk voor de bands 
in deze divisie.  De vier ansichtkaarten lopen in 
elkaar over en deel twee en drie liggen erg open 
en dienen doorzichtig te worden gespeeld”, aldus 
Van der Hoek. 
De nieuwbakken dirigent van Euphonia 
Ternaard, Paulus de Jong heeft het orkest na de 
zomerstop onder zijn hoede genomen. Het or-
kest behaalde in 2015 de titel met dirigent Gatse 
Hylkema en kent nog wat vacatures in de band. 
De Jong is een gedreven dirigent die de afgelo-
pen jaren klinkende resultaten wist te behalen 
met ondermeer Looft den Heer – Beetgumer-
molen. Hij is reëel als het gaat om de kansen met 
dit orkest. “Het bouwen aan de band is prioriteit 
nummer één”, aldus De Jong. Dat neemt niet 

weg dat hij vanzelfsprekend het maximale wil 
bereiken. Naast Euphonia zal hij, in dezelfde 
divisie, ook optreden met Blaast de Bazuin. 
Ondanks het feit dat hij al heel wat jaartjes voor 
de band staat, is de samenwerking uitstekend en 
wordt met plezier gewerkt aan het NBK werk. 
De Jong maakt zich in het geheel niet druk dat 
hij met twee bands in dezelfde divisie speelt. De 
Jong: “ik laat het gewoon over me heen komen 
en ervaar daarom geen druk.”  Het verplichte 
werk komt De Jong over het algemeen positief 
over. Kanttekening is dat hij het 4e deel ‘minder’ 
vindt. De moeilijkheidsgraad van het werk geeft 
beide orkesten de ruimte om daarnaast ook nog 
bezig te gaan met ander repertoire. Het werk van 
2015 was voor de individuele muzikant lastiger 
en vroeg meer aandacht is de constatering. Dat 
neemt niet weg dat er muziek gemaakt moet 
worden, en dat is voor Paulus ook nu weer een 
uitdaging. De Jong: “mijn werk is duidelijk door 
sfeer aan te brengen in het werk, en de delen 
verder mooi ‘neerzetten’ dat is de opdracht.” Het 
slagwerk en de bassectie kennen pittige partijen, 
maar overall is het werk goed speelbaar voor de 
deelnemende orkesten. De Jong heeft een dui-
delijke opvatting over het werk en zal deze met 
beide bands, zonder concessies, proberen neer 
te zetten in TivoliVredenburg.

Derde divisie: andere kost!
8 Bands zullen op vrijdag 21 oktober hun kunnen 
laten horen in Visions van componist Dan Price. 
We zoeken contact met de winnende dirigent 
van 2015, Vincent Verhage. Kijkend naar 2015 

moet hij constateren dat dit een werk van een heel 
andere orde is. Verhage legt uit: “waar het werk in 
2015 een duidelijke structuur had, kent het werk 
van Dan Price een lastige indeling met heel open 
delen.” Het werk vraagt van de dirigent duidelijke 
keuzes om hoofd- en bijzaken goed te scheiden. 
Het werk doet sowieso minder logisch aan dan 
het werk van Sparke in 2015. Echter, Backum 
Brass is ook in 2016 weer uitermate gemotiveerd 
om een zo mooi mogelijke uitvoering te geven.  
In 2015 voelde een derde plaats voor Greide-
brass bijna als een overwinning. Niet vreemd 
gezien het korte bestaan van de band met 
enthousiaste muzikanten. Met dirigent Marco 
Middelberg werd onlangs op  Survento Brass 
een prima programma neergezet en wist de 
band met ruime cijfers de titel te behalen.  De 
band kent weinig verloop en kan met vertrou-
wen aan het werk! Dirigent Marco Middelberg 
is positief gestemd over het werk: “Het werk 
is voor alle muzikanten best pittig, maar het 
met zijn allen werken aan de compositie is erg  
prettig. De componist reikt veel aan op het 
gebied van speelstijlen, en het is aan dirigent 
en band om die zo goed mogelijk uit te werken. 
Een paar delen van het werk zijn qua ligging wat 
ongemakkelijk voor sommige partijen (flugel / 
sopraan-duet), en sommige delen zijn vrij hoog 
voor de solocornetten”, aldus Midderlberg. 
Maar, het positieve over het werk overheerst bij 
Middelberg, en hij ziet dan ook met vertrouwen 
uit naar hun uitvoering in Utrecht.

Tweede divisie: typisch Waespi!
The Raid van de Zwitserse componist Oliver 
Waespi dient voor de tweede divisie als testwerk. 
Dirigent Robbert Vos van Brass Band Schoon-
hoven-B (winnaar NBK 2015) is te spreken over 
het werk van Waespi waarbij de goede instru-
mentatie, hoge tempi, veel variatie en solisti-
sche passages voor veel uitdaging zorgen. Het 
werk zal volgens Vos ook door alle bands goed 
gespeeld kunnen worden, hoewel hij het werk 
wel als lastiger dan het werk van 2015 benoemt. 
Dat de prijs voor de beste bassectie is, is een 
goed idee volgens Vos. Men heeft een pittige 
partij in dit verder prettige luisterwerk dat voor 
het publiek zeker de moeite waard zal blijken te 
zijn. De Schoonhovense formatie kent verder 
weinig wisselingen in de band en zal weer voor 
de hoogste plaats op het podium gaan.
Ook in 2016 is Martini Brassband Groningen 
weer van de partij. De bevindingen van dirigent 
Rieks van der Velde over het werk zijn positief. 
Het blijkt een “typisch” Waespi-werk wat pittig 
genoeg is voor deze divisie. Van der Velde: “De 

De Lofklank Ureterp komt uit in de tweede divisie.
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inhoud zou wat diepgaander mogen zijn maar ik 
ben overall content met dit werk.” 
Dirigent Vincent Verhage van Brass Band 
Amersfoort omschrijft het verplichte werk als 
Audivi voor de 2e divisie. Het werk vereist een 
behoedzame benadering waarbij de articulatie 
en dynamiek van groot belang zijn. “Ook de 
solisten hebben genoeg te doen in het werk, 
waarbij de solo voor flügelhorn zeker niet zou 
misstaan in de kampioensdivisie”, aldus Verhage. 

Eerste divisie: ruimte voor eigen interpre-
tatie
Sinfonietta no.3  gecomponeerd door Etienne 
Crausaz zal door zes bands in de eerste divisie 
worden uitgevoerd. 
We spreken Anne van den Berg, dirigent van 
Pro Rege Heerenveen, die in 2015 als winnaar 
uit de bus kwamen. Volgens Van den Berg is 
het werk, ondanks de korte voorbereidingstijd, 
goed speelbaar én biedt het ook veel ruimte voor 
de eigen interpretatie van de dirigent. Hij stelt 
het nog sterker: “je móet als dirigent duidelijke 
keuzes maken. Het werk vraagt veel van de cor-
netten, en ook de euphoniumpartij mag er zijn!” 
Pro Rege gaat uiteraard voor de hoogste trede 
(herhaling van 2015), maar Anne van den Berg 
beseft ook dat de verschillen ten opzichte van 
2015 wat minder groot zullen zijn.

Een vaste waarde in de eerste divisie is Kunst 
naar Kracht uit de Goorn. Al weer een aantal 
jaren onder leiding van dirigent Erik Kluin. 
Hoewel de bezetting nog niet helemaal compleet 
is, is Kluin blij met de jonge leden die vanuit de 
jeugdopleiding instromen in het orkest. Maar 
liefst 8 leden (!) spelen ondertussen mee op dit 
niveau.
Voor de zomervakantie heeft de band het werk 
twee maal doorgespeeld. De eerste indruk van 
het werk is positief. Wel is Kluin van mening dat 
het verplichte werk van 2015 (Sounds, Golland) 
ingewikkelder was dan deze compositie. Het 
werk is goed speelbaar en bied voor de dirigent 
voldoende ruimte om er een persoonlijk stem-
pel op te drukken. Evenals collega Van den Berg 
(Pro Rege) ziet Erik Kluin de uitdaging voor de 
cornetten en euphoniums, maar ook een solide 
hoorngroep (met flügelhorn) is erg belangrijk. 
Met hier en daar wat aanpassingen in de partij-
verdeling gaat Kluin in ieder geval voor een zo 
hoog mogelijke klassering.
Dirigent Rieks van der Velde van Excelsior Zalk 
is positief gestemd over het werk voor de eerste 
divisie. Aangezien het een nieuw werk betreft, 
zullen de dirigenten het werk geheel naar eigen 
inzicht invulling moeten geven, kopiegedrag 
is dus uitgesloten. Van der Velde: “Hoewel de 
instrumentatie niet altijd even gelukkig is opge-

tekend door de componist, biedt het werk zeker 
voldoende uitdaging. Met complexe delen waar 
de dirigent duidelijk een keuze moet maken 
voor de te volgen lijnen en ook het slot hakt er 
behoorlijk in”, besluit van der Velde.

Kampioensdivisie: gemengde gevoelens bij 
Triumph of Time
Het verplichte werk voor de kampioensdivisie 
levert, na een rondgang bij een aantal dirigenten, 
gemengde reacties op. Het razend moeilijke 
werk Triumph of Time van Peter Graham is dit 
jaar gekozen.
Met een keurige tweede plaats in 2015 beves-
tigde Soli Brass de opwaartse lijn van de laatste 
jaren. In de voorbereidingen voor deze deelna-
me moet de band  echter het  plotselinge vertrek 
van principal cornettist, Frank de Boer, zien op 
te vangen.  De Boer heeft veel voor de band uit 
Leeuwarden betekend, en zal node gemist wor-
den. Gelukkig heeft de band Jantina Rozema in 
de gelederen; zij vervulde de principal seat reeds 
eerder en zal nu de lastige cornetsolo”s voor haar 
rekening gaan nemen. Anne van den Berg die tij-
dens dit NBK twee maal zijn opwachting maakt, 
is niet enthousiast over de keuze van dit werk. 
Hij begrijpt enerzijds de keuze van de commis-
sie om de aansluiting met de Europese top te 
stimuleren, maar volgens Van den Berg bereikt 

Brassband Amersfoort is een van de kandidaten in de tweede divisie.
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men dit niet op deze wijze. Hoewel hij Soli Brass 
absoluut kampioensdivisie waardig vindt, ziet 
hij de keuze voor dit werk als een brug te ver. Van 
den Berg: “de moeilijkheidsgraad werkt, denk ik, 
voor sommige muzikanten niet motiverend, het 
levert eerder frustratie op. “
Nu kennen we dirigent Anne van den Berg on-
dertussen als een dirigent die de muziek tóch zó 
weet in te studeren, dat verrassingen niet kunnen 
worden uitgesloten van deze band tijdens de 
komende editie van de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen.
Een orkest dat al jaren op het hoogste niveau 
te vinden is, is ProClass Brass Band Limburg. 
Met haar sympathieke dirigent Renato Meli is 
ProClass Brass Band Limburg een graag geziene 
gast op de NBK. Sinds juli 2015  heeft de band 
broodnodige financiële steun uit het bedrijfsle-
ven weten te verwerven, en ook heeft men, voor 
het eerst in haar bestaan, subsidie van de Pro-
vincie Limburg ontvangen zodat de toekomst 
gezekerd is voor het orkest.
Na hun deelname aan de Dutch Open Champi-
onships in Drachten (juni jl.), heeft de band al 
een aantal weken kunnen besteden aan het werk. 
Volgens Meli is het een prachtig werk, maar ook 
een heftig werk voor de band. Meli: “de hoge 
moeilijkheidsgraad, solistische passages en de 
vele nootjes zorgen ervoor dat er hard gewerkt 
moet worden door de bandleden. Vanzelfspre-
kend wil de band op het podium in TivoliVre-
denburg haar beste uitvoering verzorgen, maar 
het ontbreekt nog wat aan podiumervaring of 
vertrouwen”, volgens Meli. De band heeft weinig 
mutaties in de bezetting, behalve de principal 

cornet. Helaas is de vaste principal, Manon Ver-
stegen, door een blessure niet op tijd beschik-
baar. Haar plaats zal door Lode Violet (Brass 
Band Willebroek) worden ingenomen. 
Voor dirigent Rieks van der Velde is de NBK 
periode altijd bijzonder druk. Je opwachting 
maken met drie orkesten gedurende het week-

einde vraagt een goede planning en afstemming 
tussen de orkesten. En dat lukt Van der Velde 
al weer aardig wat jaartjes. In de kampioens-
divisie maakt Rieks opnieuw zijn opwachting 
als dirigent van Brassband de Wâldsang en hij 
heeft er zin in! Volgens Van der Velde is het werk 
niet voor alle bands speelbaar; echter, hij vind 
het wel een prachtige compositie. Een kritische 
kanttekening plaatst Van der Velde wel; een 
compositie die speciaal voor Black Dyke is ge-
schreven brengt voor (met name) de solisten een 
zware taak met zich mee. Waar Black Dyke op 
elke stoel in het orkest uiterst bekwame musici 
hebben zitten,  zal het voor diverse Nederland-
se bands een hele opgave worden om zonder 
kleerscheuren door de solo passages te komen. 
Je kunt je dan ook meteen afvragen hoe de jury 
met het werk zal omgaan;  maken zij er een 
solistenconcours van?  Naast de moeilijkheids-
graad noemt Van der Velde ook de relatief korte 
voorbereidingstijd, de meeste bands starten 
eind augustus hun eerste repetities weer na het 
zomerreces. Het zal een hele klus gaan worden 
voor elke band; 
De Wâldsang kent gelukkig een complete 
bezetting en hoopt, na een succesvolle deelname 
aan DOBC (2e plaats), op een topklassering in 
Utrecht. Brassband Limburg met dirigent Renato Meli.

Nederlandse Brassband Kampioenschappen
DATUM: Vrijdag 21 oktober. 

LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.

JURY: Mareika Gray (Groot-Brittannië), David Thornton (Groot-Brittannië), Durk Lautenbach (Nederland).

DEELNEMERS: Vierde divisie: Blaast de Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk; Brassband Opsterland Bakkeveen; 

Concordia Wânswert; Euphonia Ternaard; Felison Brass Velsen-Noord; Immanuel Eemsmond; Soli Deo Gloria 

De Tike.

Derde divisie: Apollo Grou; Backum Brass Castricum; Blaast de Bazuin Surhuisterveen; De Nije Bazún Britsum; 

Gereformeerde Brassband Groningen; Greidebrass Greidhoeke; Kunst en Vriendschap Meeuwen; Looft den 

Heer Beetgumermolen.

 

DATUM: Zaterdag 22 oktober. 

LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.

JURY: Kampioensdivisie en eerste divisie:  Russel Gray (Groot-Brittannië); Reid Gilje (Noorwegen) 

 Luc Vertommen (België). Tweede divisie: Mareika Gray (Groot-Brittannië), David Thornton (Groot-Brittannië), 

Durk Lautenbach (Nederland).

DEELNEMERS: Tweede divisie: Brass Band Schoonhoven B; Brassband Amersfoort; Constantijn Huygens 

Appingedam; De Bazuin B Oenkerk; De Lofklank Ureterp; Excelsior Ferwert; Gloria Deï Gerkesklooster/Stroobos; 

Martini Brassband Groningen.

Eerste divisie: Brassband Breukelen; Excelsior  Zalk; De Spijkerpakkenband Opsterland eo; Kunst naar Kracht 

De Goorn; Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg; Pro Rege Heerenveen.

Kampioensdivisie: Altena Brass Andel; Amsterdam Brass; De Bazuin Oenkerk; De Wâldsang Buitenpost; 

Brassband Rijnmond Rotterdam; Brassband Schoonhoven A; ProClass Brass Band Limburg Geleen; Provinciale 

Brassband Groningen; Soli Brass Leeuwarden.

INFORMATIE: www.enbk.nl.
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15 oktober : Adams Diest-België, 0032 13 321 2

28/29 oktober :  Musikhaus Fockers, 

Rheine-Duitsland, 0049 5971 62 08

19 november : Adams, Ittervoort, 0475 560 703

3 december : Excel Oeffelt, 0485 362 668

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 

voor slechts 
Buiten Nederland: € 44,-

8x
€ 37,- 

Word abonnee of geef cadeau!
 

Ga snel naar klankwijzer.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl

of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

8x
€ 37,- € 37,- 

Recordaantal 
deelnemers op

NK-majorette

Festivalklasse:
testcase zonder 
concoursstress

Marswedstrijd
moet weer 

fun worden

Concertwerken
in première 

TROMP-winnaar
Dominique Vleeshouwers

Color Guard:
Pietje Bell van de KNMO

JAARGANG 2015: NR. 1, JANUARI/FEBRUARI PRIJS €4,40

HARMONIEËN • FANFARES • BRASSBANDS • BIGBANDS • SHOW • MARS • PERCUSSIE • MAJORETTE/TWIRL • COLOR GUARD 

K
L

A
N

K
W

I
J

Z
E

R
 

 
 

 
 

 
 

 
J

A
A

R
G

A
N

G
 

2
0

1
5

:
 

N
R

.
 

1
,

 
J

A
N

U
A

R
I

/
F

E
B

R
U

A
R

I

Interview
Erik Janssen

Outdoor marsconcours 
heeft toekomst
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Wintercircuit CGN
goede leerschool 

Weer verrassingen
op NBK

Jury aan huis 
beleeft première
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Méér dan 

170.000 
muzikanten!
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orkesten met meerdere exemplaren. 

Plus muziekscholen, abonnees en 
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Het verplichte werk voor de hoogste divisie roept 
ongetwijfeld herinneringen op aan de Nederland-
se Brassbandkampioenschappen van 2014. De 
uitslag was op zijn minst verrassend te noemen 
evenals de klassering van onder meer Brass Band 
Schoonhoven en Brassband Rijnmond. Journey 
of the Lone Wolf van componist Simon Dobson 
is door de organisatie als testpiece vastgesteld.  Dit 
jaar treden twintig orkesten aan die hun vertol-
king van het werk zullen geven.  
De juryleden Phillip McCann, Allan Withington 

en Luc Vertommen zullen de bands beoordelen. 
Nederlandse inbreng is er opnieuw in de persoon 
van dirigent Erik Janssen, sinds kort is hij profes-
sional conductor van Carlton Main. Eerder leidde 
hij bands als Whitburn en Woodfalls. 

Geplaatste bands: Aldbourne Band, Black Dyke 
band, Brighouse & Rastrick Band, Carlton Main 
Frickley Colliery, Co-operative Funeralcare 
Band, Cory Band, EYMS Brass Band, Fairy Band, 
Flowers Band, Foden’s Band, Friary Guildford, 

Traditiegetrouw vinden in de maand oktober in het Verenigd Konikrijk  

de nationale kampioenschappen plaats. Met name de Champi-

onship Section lokt jaarlijks veel Nederlandse brassbandliefhebbers 

naar Londen waar een bezoek aan de fameuze Royal Albert Hall al 

een belevenis op zich vormt.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

National Finals met Nederlandse inbreng

Reg Vardy, Thoresby Colliery Band, Tongwynlais 
Temperence Band, Tredegar Town Band, Virtuosi 
GUS Band, Wantage Silver Band, Whitburn Band, 
Wingates Band, Woodfalls Band. 

Erik Janssen leidt Carlton Main. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door 
het verzorgen van concerten door heel de 
provincie Noord-Brabant, andere regio’s en 
ook door deelnames aan verschillende bras-
sbandwedstrijden en festivals. Het eerste jaar 
zullen er twee uitvoeringen zijn. Hiervoor 
starten in maart 2017 de repetities. Brass Band 
Roosendaal start met een enthousiaste groep 
ervaren muzikanten die echter nog niet allemaal 
ervaring hebben met het musiceren binnen een 
brassbandbezetting. Dirigent Frank de Jong gaat 
met de band aan de slag: “Mooi dat er animo be-
staat voor het fenomeen brassband in West-Bra-

Nederlandse Brassband Kampioenschap in 
Drachten. Dit zal een mooie gelegenheid zijn om 
het niveau van de nieuw gevormde brassband 
te evalueren en om meer bekendheid te krijgen 
in de Nederlandse brassbandwereld. Al gaat het 
nieuws nu al als een lopend vuurtje. Edwin de 
Neijs vernam via Facebook van de oprichting: 
“Met groot genoegen heb ik vernomen dat er in 
de regio West-Brabant een nieuwe brassband is 
geformeerd. Ik draag dit initiatief oprecht een 
warm hart toe.”   
 
Informatie: info@brassbandroosendaal.nl

Sinds 26 juli 2016 kent Nederland een nieuwe brassband: Brass Band 

Roosendaal. Deze stichting heeft als doel het promoten van de blaasmu-

ziek in een voor West-Brabant nieuwe muzikale bezetting: de brassband. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES 

West-Brabant maakt 
kennis met brassband

Dirigent Frank de Jong. 

bant. Temeer omdat hier geen brassbandcultuur 
heerst. Een mooie uitdaging om dit hier ook op 
de kaart te zetten”.
Het eerste concert in april zal in het teken 
staan van het introduceren van de brassband in 
Roosendaal en omgeving. Frank van der Poel: 
“Een buitengewoon initiatief om een brassband 
in West-Brabant op te richten. Van jongs af aan 
ben ik een groot fan van deze uitzonderlijk mooie 
orkestvorm. Ik hoop dat het initiatief zich, met 
zoveel goede muzikanten in deze regio, tot een 
topband mag ontwikkelen. Eén fan heb je al!” 
Het tweede concert is deelname aan het Open 

71

BRASS (INTER) NATIONAAL NIEUWS



Breathing the World 
De 18e editie van het WMC vindt plaats van 6 juli 
tot en met 30 juli 2017 in het Limburgse Kerkra-
de. “Wij vinden het belangrijk dat het WMC een 
meer maatschappelijk relevante rol heeft”, opent 
artistiek leider Harrie Reumkens het gesprek. 
“Met het thema Breathing the World proberen 
we als evenement een verbindende kracht te zijn 
in de internationale blaasmuziek. We proberen 
verbinding in de meest brede zin van het woord 
te bereiken, maar wel gekoppeld aan de lokale 
power die muziek heeft en altijd het accent op 
talentontwikkeling. Maar we hopen dan ook dat 
talentontwikkeling zich niet alleen beperkt tot 
muzikaliteit en muziek maar jongeren van over de 
hele wereld meer kansen kan bieden in de maat-
schappij en wereld waarin we allemaal leven. Van 
Europa tot Amerika en van Azië tot Afrika; Local 
meets Global”, zegt Harrie Reumkens. 

Wereld Muziek Concours 2017
“Het WMC van 2017 zal veel overeenkomsten 
vertonen met de editie van 2013”, aldus Reum-
kens. Nieuwe en succesvolle elementen zoals het 
Young Generation-project krijgen een vervolg 
in 2017. Er is een summercamp dat is gericht op 
jonge muzikanten uit verschillende werelddelen 
die actief zijn in marching bands met mogelijk een 

concert tijdens het Kerkraads Buitenfestival. Ook 
zal een aantal nationale en regionale jeugdor-
kesten te gast zijn in Kerkrade en doorlopen een 
exchange programma waarbij ze concerteren in 
Limburg, de Euregio Maas/Rijn maar ook in de 
stad Utrecht. “Ze zullen daar optreden tijdens de 
WASBE-conferentie die tegelijk met het WMC 
plaatsvindt van 18 tot 22 juli 2017 in Utrecht” 

Young Generation project
“Met name het Young Generation-project is iets 
waar we bij het WMC flink trots op zijn”, vertelt 
Reumkens. Hij voegt daar aan toe: “In 2013 
namen binnen dit project jeugdorkesten deel uit 
Venezuela, Colombia, China, Spanje, naast het 
Europese Unie Jeugdharmonieorkest, het ‘eigen’ 
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en tenslotte het 
‘nog meer eigen’ Limburgs Jeugdorkest. In 2017 
zijn we erg blij om de orkesten uit Venezuela 
en Spanje weer terug op de Limburgse podia 
te verwelkomen. Een stille wens is het om een 
jeugdbrassband te mogen verwelkomen in het 
Young Generations-project van 2017.” 

De maand juli in Kerkrade
Hoe ziet een standaard week in de WMC maand 
er nu uit? Reumkens steekt van wal. “De opzet is 
gelijk aan eerdere WMC’ s, de wedstrijden voor 

Over pakweg tien maanden barst het muzikale feest in Kerkrade weer los: het We-

reld Muziek Concours (WMC). Brassinfo praat met Harrie Reumkens. Onderwerp 

van gesprek is het wereldkampioenschap voor brassbands dat gehouden wordt 

in de Rodahal van 8 tot 10 juli 2017. Over zalen, de brassbandsector, deelnemers 

en zijn inspanningen voor het aanstaande evenement. 

TEKST: HENK VAN DER MEULEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Succes van evenementen 
maskeert de urgentie tot 
moderniseren’

Harrie Reumkens: “De brassbandsector blijft op 

sommige terreinen achter bij de hafawereld.”
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blaasorkesten harmonie, fanfare en brassband, 
maar ook de marching-/show bands en slag-
werkensembles blijven bepalend voor het beeld 
gedurende het WMC. Dat vindt plaats geduren-
de weekenden met als vaste locaties de Rodahal, 
Theater Kerkrade, het Parkstad Limburg Stadion 
en als nieuwe locatie voor de slagwerkensembles 
zijn we blij met het Parkstad Limburg Theater 
Heerlen. Gedurende de week zijn er dan veel 
concerten, niet alleen in de bekende locaties 
maar soms ook op mooie en soms verassende 
nieuwe plekken in Kerkrade en de wijde omge-
ving. Dat zullen concerten zijn door professione-
le harmonieën, fanfares en brassbands. Ook kun 
je daar verrast worden door bijzondere ensem-
bles in niet veel voorkomende samenstellingen.”

Repertoire
Reumkens is bijzonder trots op de stuwende 
werking die het WMC heeft in repertoireont-
wikkeling. “Het WMC geeft altijd een grote 
impuls aan de internationale repertoireontwik-
keling”, zegt hij. “Het is geweldig dat veel van 
de deelnemende orkesten de moeite nemen 
om opdrachten uit te geven, speciaal voor de 
deelname aan het WMC. Het WMC geeft ook 
zelf compositieopdrachten uit om de sector te 
stimuleren. Zo mag de Nederlandse compo-
nist Jan Bosveld het verplichte werk voor de 
derde divisie fanfare schrijven. En de Zwitserse 
componist Oliver Waespi kreeg de eer om het 
verplichte werk voor de Championship Division 
brassband te mogen schrijven.” 

Nieuwe opzet internationale dirigenten-
cursus
Ook de nieuwe opzet van de Internationale Diri-
gentencursus & Wedstrijd springt in het oog. De 
diverse cursussen worden op negen locaties over 
de hele wereld gegeven. De kandidaten voor de 
wedstrijd worden gedurende deze cursussen 
geselecteerd. Dat garandeert een prachtige inter-
nationale deelname aan de Dirigentenwedstrijd. 
Reumkens: “Wij vragen van elke cursuslocatie 
om eigen nieuw repertoire te gebruiken in de 
opzet. Dat repertoire kan dan door kandidaten 
meegenomen worden naar de Dirigentenwed-
strijd tijdens het 18e WMC in Nederland. Een 
mooie impuls aan repertoireontwikkeling en 
talentontwikkeling over heel de wereld.”

Buitenfestival
Het Buitenfestival maar ook de Randprogram-
mering van het WMC zijn ondertussen serieuze 
en populaire onderdelen van het WMC. Beide 
zijn evenementen op zich geworden waarin or-
kesten en gezelschappen graag acte de présence 
geven. Het bevat altijd bijzondere elementen en 
zorgt voor een feestelijke stemming gedurende 
de maand juli in de stad Kerkrade. Het festival, 
dat zich buiten afspeelt, bevat veel populaire mu-
ziek, bijzondere concertcombinaties en de rand-
programmering bevat interessante workshops, 
clinics en andere speciale activiteiten. Allemaal 
vanuit de gedachte Local meets Global. Een 
deel van het festival wordt gereserveerd voor de 
blaasorkesten uit de Limburgse mijnstreek. “Dat 

doen wij als eerbetoon aan de levende traditie 
die de blaasmuziek nog altijd is en de rol die het 
heeft als dragers van het culturele maar ook soci-
aal maatschappelijke leven”, aldus Reumkens. 

Terug naar binnen
Het WMC krijgt wel eens kritiek op de pro-
vinciale inslag van Kerkrade voor een werelds 
evenement als het WMC. Die kritiek geldt met 
name de Rodahal die als concertzaal in schril 
contrast lijkt te staan met de ‘echte’ concertzalen 
zoals het Amsterdams Concertgebouw, Tivoli-
Vredenburg of de zalen waarin de EBK worden 
afgewerkt. Reumkens daarover: “Er bestaan 
veel verschillende meningen over deze kwestie. 
Hoewel ‘onze muziek’ mooie zalen verdient, 
moeten we niet vergeten dat blaasmuziek zijn 
oorsprong buiten heeft. Veel van de concertzalen 
zijn akoestisch niet berekend op de power van een 
blaasorkest. Veel zalen kregen daarom wel eens 
kritiek doordat het zogenaamd badkamereffect 
optreedt.” Het Koninklijk Concertgebouw bleek 
totaal ongeschikt voor blaasmuziek en ook het 
onlangs gerenoveerde Vredenburg bleef niet 
zonder kritiek tijdens het EK-harmonieorkesten. 
Reumkens hierover: “De Rodahal is specifiek 
voor blaasmuziek gebouwd en oogstte daarmee 
veel lof. Toch sluiten we niet onze ogen voor deze 
kritiek en programmeren we concerten in Kerkra-
de, Limburg maar dus ook in TivoliVredenburg in 
samenwerking met de WASBE 2017.” 

Het wereldkampioenschap Brassbands 
In het weekend van 8 tot en met 10 juli 2017 zal 
de muzikale strijd om het wereldkampioenschap 
brassbands losbarsten. Reumkens: “Waar de 
Concertdivisie sectie harmonie en fanfare een 
nieuwe opzet gekregen heeft, kiezen we voor de 
brassband voor het gebaande pad met links en 
rechts een kleine vernieuwing. Zoals gezegd mag 
Waespi het verplichte werk schrijven dat door 
alle tien de deelnemers in de Championship 
Division gespeeld zal worden op zaterdag 8 
juli 2017. Het jureren van het verplichte werk 
is met een gesloten jurybox of blind, maar het 
concertprogramma wordt open gejureerd en dat 
was in 2013 een tamelijk grote doorbraak in het 
tamelijk conservatieve brassband wereldje.” 

Officieel of officieus 
De suggestie wordt wel eens gedaan dat de titel 
‘wereldkampioen’ van het WMC zelf komt, 
maar dat is een misverstand. In 2004 heeft de 
European Brass Band Association (EBBA) een 
convenant gesloten met het WMC tijdens het 
EBK te Glasgow. Reumkens licht toe: “Na vele 

Ook in 2017 is er weer een Young Generations-project.
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mislukte pogingen om een WK brassbands te 
organiseren, kwam daar het besef dat een wed-
strijd met topdeelnemers uit de hele wereld alleen 
mogelijk is in Kerkrade gedurende een vierjarige 
cyclus zoals het WMC die kent.” In 2005 werd 
daarom het eerste officiële brassbandwereldkam-
pioenschap gehouden met ondersteuning van de 
brassbandsector. Zij stonden achter deze ontwik-
keling maar niet zonder voorwaarden. Eén van 
de voorwaarde was dat er bands deelnemen uit 
twee of meer werelddelen. Zowel in 2013 als ook 
2017 kende het WMC deelname in de kampi-
oensdivisie uit Europa, Oceanië en Noord-Ame-
rika. Kerkrade heeft met het WMC een uniek 
evenement in de brassbandwereld ontwikkeld. 
Het heeft muzikaliteit hoog in het vaandel naast 
een internationale deelname verspreid over vele 
divisies. Het belang dat er niet alleen een kampi-
oenschap is voor de topsectie maar ook voor de 
lagere divisies werd destijds onderstreept door 
toenmalig EBBA-voorzitter Markus Bach. Hij 
prees het WMC met de opzet waarbij orkesten uit 
alle divisies mogen kiezen voor een traditionele 
programmaopzet met een keuze- en verplicht 
werk maar daar ook vrijer in kunnen opereren 
door bijvoorbeeld een inspeelwerk of solowerk 
te kiezen ter beoordeling. Reumkens vervolgt: 
“Het WMC heeft altijd een oog voor vernieuwing 
maar luistert goed naar geluiden uit de sector. We 
zien het zelf als een laboratoriumfunctie voor de 
blaasmuzieksector en die begint zich ook uit te 
strekken over de sectie brassband!”

Overleg kampioensdivisiebands
Tijdens overleggen tussen WMC en de Nederland-
se kampioensdivisiebrassbands bleek duidelijk dat 
de bands willen voorkomen dat er nog eens een 
situatie ontstaat waarbij er door afzegging van de 
uitgenodigde kampioensband geen Nederland-
se afvaardiging deel uitmaakt van het WK-veld. 
Reumkens: “Prettig om te kunnen overleggen met 
een sector op deze manier om wensen en (on)mo-
gelijkheden te kunnen toelichten. Overigens wel 
jammer dat dit overleg met de Nederlandse top-
bands minder frequent plaatsvindt dan gedacht.” 
Wat ook verraste was de vooruitstrevende insteek 

van de Nederlandse bands. “Nederlandse bands 
waren bereid om ‘verder te gaan’ in bijvoorbeeld 
jureringsystematiek dan andere landen”, aldus 
Reumkens. De nationale maar ook internationale 
wensen hebben nu geleid tot een mix van blinde en 
open jurering op het WMC 2017. 

Noodzaak tot modernisering
Reumkens: “De brassbandsector lijkt zich er meer 
en meer bewust van te worden dat zij in de toe-
komst zal moeten moderniseren. Het succes van de 
vele brassbandevenementen maskeert de urgentie 
vooralsnog maar het is duidelijk dat de brassband-
wereld op sommige terreinen achterblijft bij de 
hafawereld.” Iets dat het kampioensdivisieoverleg 
ook onderstreepte met een duidelijke wens naar 
het WMC om weer meer in contact te komen met 
de collega’s uit de harmonie- en fanfarewereld. 

Een tip van de line-up sluier
De inschrijving loopt officieel nog en daarom kan 
er nog geen line-up worden gepresenteerd. Toch 
worden de eerste contouren van het deelnemers-
veld al wel duidelijk zichtbaar. In de Championship 
Division kunnen alleen bands op uitnodiging 

deelnemen. Selectie vindt plaats op basis van de 
internationale rankingspositie. In ieder geval is 
verdedigend kampioen Manger Musikklag uit 
Noorwegen in 2017 te beluisteren in de wedstrijd. 
“Het was voor ons een grote verrassing dat er grote 
belangstelling is uit Nederland voor het WMC 
2017”, aldus Reumkens. Zes bands toonden inte-
resse in deelname en daar zijn twee plaatsen voor 
gereserveerd. “We zullen dus helaas een aantal 
orkesten moeten teleurstellen”, aldus Reumkens. 

Ook hebben genodigde bands uit Zwitserland en 
België hun uitnodiging al geaccepteerd en wordt 
op dit moment in Groot-Brittannië gekeken wel-
ke band of bands hun land zullen vertegenwoordi-
gen. Dat wordt niet alleen gedaan op grond van de 
ranking maar ook de financiën. Intercontinentale 
brassbands hebben altijd met hogere kosten te 
maken dan Europese brassbands. “We vinden het 
bijzonder jammer dat ondanks eerdere toezeggin-
gen helaas de Nationale Australische Brass Band 
en Noord-Amerikaans kampioen Fountain City 
Band hun toegezegde deelname geen gestand 
kunnen doen vanwege een tekort aan financiën”, 
vertelt Harrie Reumkens. “Gelukkig heeft de USA 
meerdere kandidaten voor deelname in Kerkra-
de dus daar is zeker een alternatief, dat zal voor 
Australië minder gemakkelijk zijn.” Hij vervolgt: 
“Het WMC kan alleen ondersteunen met een 
stimuleringsbijdrage voor het repertoire en 
mogelijk goedkopere huisvesting verzorgen maar 
dan houdt het wel op. We vertrouwen erop dat er 
weer een prachtige line-up zal zijn. Na de sluiting 
kan ik meer vertellen, dus nog even geduld”, 
besluit Reumkens.  

WMC-uitslagen door de jaren
1993: Sun Life Band, Stonehenge (Van der Roost);

1997: Desford Colliery, Paganini Variations (Wilby);

2001: Kronhengen Brass Band, A tribute to Henk Badings (Goorhuis);

2005: eerste officiële kampioenschap: Brassband Treize Etoiles, Zwitserland, Music for the Moving Image (Wilby);

2009: Cory Band, Wales, Harrisons Dream (Graham);

2013: Manger Musiklag, Noorwegen, Goldberg 2012 (Giske).

De Rodahal is specifiek gebouwd voor blaasmuziek.
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PROVINCIE DRENTHE

Vijfde Slagwerk Event 
met zestig muzikanten
Zaterdag 8 oktober (19.30 uur) presenteren mallet-

band Juliana-De Bazuin Hollandscheveld, malletband 

De Bazuin Schoonebeek en slagwerkgroep Energy X 

Zwartsluis in sporthal De Marke de vijfde editie van het 

Slagwerk Event. Het repertoire varieert van klassieke 

slagwerkmuziek tot populaire hedendaagse nummers. 

Ter afsluiting spelen alle zestig muzikanten gezamen-

lijk een werk. 

Jubileum bij Jaknikkerkapel
Jaknikkerkapel Schoonebeek viert zaterdag 22 oktober 

(19.30 uur) het 25-jarig bestaan met een concert in 

de PKN-kerk aan de Mente. Medewerking verleent het 

gemengde koor Clear Water. 

De Bazuin presenteert 
Oktoberfest Schoonebeek!
Zaterdag 29 oktober tovert muziekvereniging De 

Bazuin Schoonebeek sporthal De Kampen om 

tot een Duitse Biergarten. Afwisselend met de 

partyband Zugabe laten malletband en fanfare 

Nederlands- en Duitstalige hits horen. 

Informatie: pr@debazuinschoonebeek.nl.

O K T O B E R

Za 08 HOLLANDSCHEVELD, DE MARKE 19.00 UUR Slagwerk Event met slagwerkgroepen Juliana-De Bazuin Hollandscheveld, De Bazuin Schoonebeek en 

   Energy X Zwartsluis 

Zo 09 ASSEN, PODIUM ZUIDHAEGE  Jubileumconcert b.g.v. 60-jarig bestaan Eendracht Assen. 

Za 22 SCHOONEBEEK, PKN KERK 19.30 UUR Concert b.g.v. 25-jarig bestaan Jaknikkerkapel Schoonebeek m.m.v. koor Clear Water.

Za 29 SCHOONEBEEK, SPORTHAL DE KAMPEN 21.00 UUR Oktoberfest De Bazuin Schoonebeek.

N O V E M B E R

Za 05 HOOGEVEEN, DE TAMBOER  Concertwedstrijd slagwerkensembles muziekbonden Friesl and, Groningen/Drenthe, Overijssel en  

   Gelderland. 

Zo 06 HOOGEVEEN, DE TAMBOER  HRFSTWND-concert door Gruno’s Postharmonie Groningen en Hoogeveens Harmonie. 

PROVINCIE FLEVOLAND

O K T O B E R

Za 08 ALMERE, DE PRESTIGE 20.00 UUR Jubileumconcert Brassband Almere. 

PROVINCIE FRIESLAND

14e Noordelijk Senioren 
Festival voor orkesten en koren
Woensdag 12 oktober (9.00 uur) vindt in De Flambou 

in Surhuisterveen het 14e Noordelijk Senioren Festival 

voor koren en orkesten plaats. De deelnemende 

orkesten zijn: brassband Fryslân 50+, Drents Senioren 

Orkest, Gerrit Heeringa Orkest, Provinciaal Senioren 

Orkest Groningen, seniorenorkest Echo der Golven 

Emmeloord, Harmonie 2002 en Het Frysk Senioren 

Orkest. De juryleden Jacob Slagter (blaasorkesten) 

en Gerben van der Veen (koor) maken van ieder 

optreden een schriftelijk verslag. 

Koor en orkest samen 
in Beetgumermolen
Zondag 6 november is de PKN-kerk in Beetgumermo-

len een gezamenlijk concert van muziekvereniging 

Harmonie Beetgum en het koor De Butsoekers. Beide 

gezelschappen treden zowel gezamenlijk als apart op.

Najaarsconcert door 
Egerländer Oldehovekapel
Zondag 16 oktober (15.00 uur) verzorgt Egerländer 

Oldehovekapel in dorpshuis Yn ‘e Mande te Tytsjerk het 

najaarsconcert. Instrumentale Egerländer en Böhmische 

polka’s en walsen worden afgewisseld met romantisch 

repertoire met zang. De Oldehovekapel speelt Egerlän-

der en Böhmische muziek in de stijl van Ernst Mosch 

und seine Original Egerländer Musikanten. Informatie: 

www.oldehovekapel.nl.

Galaconcert door 
De Harmonie Wolvega
Vrijdag 21 oktober (20.00 uur) houdt muziekvereni-

ging De Harmonie Wolvega in Victoria Park Wolvega 

haar jaarlijkse galaconcert. Speciale gast is de 

zangeres Erica Yong, die werkte met onder meer Marco 

Borsato en Lee Towers. Op het programma staan onder 

andere The Olympic Spirit (John Williams), El Arca de 
Noé (Oscar Navarro), Czardas (Vittorio Monti), Hans 
Zimmer Medley, Riverdance (Bill Whelan)en Skyfall 

(Adele Adkins & Paul Epworth). De gastsoliste zingt 

onder meer Son of a Preacherman, Proud Mary en Nut-
bush City Limits. Informatie: www.harmoniewolvega.nl. 

Herfstconcert Joost Wiersma 
met Gerrit Breteler
Zaterdag 15 oktober (20.00 uur) houdt fanfare 

Joost Wiersma Eestrum haar jaarlijkse concert in de 

PKN Kerk De Ikker te Burgum. Samen met zanger/

kunstenaar Gerrit Breteler worden enkele stukken 

ten gehore gebracht. De fanfare brengt onder meer 

Farewell to Arms (Harrie Janssen). Informatie: 

kaartverkoopjw@hotmail.com. 
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Jubileum Crescendo Drachten 
met Karin Bloemen
De christelijke muziekvereniging Crescendo Drachten 

viert zaterdag 12 november (20.00 uur) het honderd-

jarig bestaan met een jubileumconcert in schouwburg 

De Lawei in Drachten. Speciale gast is zangeres en 

cabaretière Karin Bloemen. Alle drie orkesten (A, B en 

C) van de jarige vereniging geven acte de présence in 

een programma met muziek uit de afgelopen eeuw. 

Karin Bloemen treedt zowel solistisch als samen met 

de orkesten van Crescendo op. ’s Middags (15.00 

uur) is in de foyer van De Lawei een reünie voor 

(oud)-leden met onder meer een tentoonstelling en de 

presentatie van het jubileumboek.  

Informatie: www.crescendodrachten.nl.

Try-Out voor NBK
Brassband Gloria Deï Gerkesklooster/Stroobos houdt 

vrijdag 14 oktober (19.00 uur) in de Gereformeerde 

Kerk een try-out voor deelnemers aan de Nederlandse 

Brassband Kampioenschappen (NBK). In actie komen 

De Bazuin Oenkerk en Provinciale Brassband Gronin-

gen (kampioensdivisie), Spikerpakkenband Opsterland 

(eerste divisie), De Bazuin Oenkerk B, Gloria Deï 

Gerkesklooster/Stroobos en Constantijn Huygens Ap-

pingedam (tweede divisie), Gereformeerde Brassband 

Groningen en Blaast de Bazuin Surhuisterveen (derde 

divisie) en Immanuël Eemsmond en Soli Deo Gloria 

De Tike (vierde divisie).

Excelsior Schraard met   
hoorniste Petra Botma 
Hoorniste Petra Botma-Zijlstra soleert zaterdag 12 

november in het Marne College te Bolsward met bege-

leiding van de christelijke muziekvereniging Excelsior 

Schraard. De eerste hoornist van het Radio Filharmo-

nisch Orkest startte haar muzikale carrière bij Excelsior. 

‘s Middags geeft ze een masterclass voor hoornisten. 

Excelsior speelt tijdens het concert een gevarieerd 

programma. Ook Excelsior XS treedt op.

Dubbelconcert in Anjum
Zaterdag 15 oktober (20.00 uur) verzorgen Excelsior 

Schraard en Advendo Morra-Lioessens in de Hervorm-

de Kerk in Anjum een dubbelconcert. Verbindende 

factor is dirigent Thom Zigterman. Beide fanfares staan 

onder zijn leiding. 

Najaarsconcert met 
zomerse klanken
De christelijke brassband Hosannah Leeuwarden 

laat het publiek zaterdag 5 november (19.30 uur) 

tijdens het najaarsconcert Summerbreeze in de 

Kurioskerk nagenieten van de zomer. Orkest en 

jeugdgroep brengen vrolijke, bekende en onbekende 

zomerse klanken.

Excelsior goes Ireland 
Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule heeft zater-

dag 12 november (20.00 uur) de Keltisch/Ierse forma-

tie Westcoast uitgenodigd voor haar najaarsconcert 

in de Oerdracht in Joure. Na een klassiek programma 

met onder meer Slavia (Jan Van der Roost) klinkt in 

het tweede deel Iers getint repertoire met onder meer 

Jig (Holst), Scarborough Fair en Gaelforce.  

Informatie: pr@excelsior-ouwsterhaule.nl.

O K T O B E R

Wo 12 SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU  14e Noordelijk Senioren Festival voor koren en orkesten. 

Vr 14 GERKESKLOOSTER, GEREF. KERK 19.00 UUR Try-out NBK met tien brassbands. 

Za 15 BURGUM, PKN KERK 20.00 UUR Herfstconcert door fanfare Joost Wiersma i.s.m. Gerrit Breteler. 

Za 15 LEEUWARDEN, DE HARMONIE 14.30 UUR/ 20.00 UUR Proud on Stage met Pasveerkorps Leeuwarden, Juliana Amersfoort, Jong Advendo Sneek,  brassband De  

   Bazuin Oenkerk m.m.v. artiesten, dansgroepen en popkoren. .

Za 15 ANJUM, HERVORMDE KERK 20.00 UUR Dubbelconcert door Excelsior Schraard en Advendo Morra-Lioessens. 

Zo 16 TYTSJERK, YN ‘E MANDE 15.00 UUR Najaarsconcert door Egerländer Oldehovekapel.  

Zo 16 TYTJSERK, YN’E MANDE 15.00 UUR Najaarsconcert door Egerländer Oldehovekapel. 

Vr 21 WOLVEGA, VICTORIA PARK 20.00 UUR Galaconcert door De Harmonie Wolvega. 

N O V E M B E R

Za 05 LEEUWARDEN, KURIOSKERK 19.30 UUR Najaarsconcert Summerbreeze door brassband Hosannah Leeuwarden. 

Za 05 DRACHTEN, DE LAWEI  Eerste editie Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. 

Zo 06 BEETGUMERMOLEN, PKN KERK 15.00 UUR Concert door muziekvereniging Harmonie Beetgum m.m.v. koor de Butsoekers. 

Za 12 DRACHTEN, DE LAWEI 20.00 UUR Jubileumconcert door muziekvereniging Crescendo Drachten m.m.v. Karin Bloemen. 

Za 12 JOURE, DE OERDRACHT 20.00 UUR Concert Excelsior goes Ireland door Excelsior Ouwsterhaule. 

Za 12 BOLSWARD, MARNE COLLEGE  Verenigingsconcert door Excelsior Schraard met hoorniste Petra Botma-Zijlstra. 

PROVINCIE GELDERLAND

Seniorenorkest met
Ein Abend in Wien
Zaterdag 12 november (20.00 uur) verzorgt Het 

Regionaal Seniorenorkest Luctor et Emergo Ingen 

in schouwburg De Agnietenhof in Tiel het jubileum-

concert Ein Abend in Wien. Met medewerking van 

de sopraan Martine Alink en de tenor Roger Knoben 

speelt het dertigjarige orkest melodieën zoals Die Zi-
geuner-Hochzeit, Annen-Polka, Wiener Bürger Wals, Der 

Zigeunerbaron, Schenkt man sich Rosen..., en Wiener 
Mélange. Informatie: www.rsoluctoretemergo.nl.

Slagwerkconcert met 
vier deelnemers
Voor de tweede keer op rij houdt de slagwerkgroep 

MDVS Doesburg zondag 6 november (14.00 uur) in 

het Martinus Atrium een slagwerkconcert. Behalve de 

organiserende vereniging treden TLPK Politie Gelderland 
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Zuid Nijmegen, Sint Caecilia Gendt en Jubal Varsseveld 

op. Ieder ensemble verzorgt een concert van een halfuur.

Crescendo presenteert 
Beating the Border
Slagwerkgroep Crescendo Hengelo presenteert 

zondag 30 oktober en 13 november (14.30 uur) in 

de Gruitpoort de show Beating the Border. Op het 

programma staat eigentijdse muziek in alle ritmes en 

stijlen. Tijdens beide concerten treedt het duo Marise 

en Hidde op, bekend van de Nationale Talentenjacht 

van Unicef en finalisten van Rabobank On Stage 2016. 

Aan het concert op 30 oktober verleent tevens mallet-

band De Eendracht Hummelo medewerking. Zondag 

13 november is de formatie Vibracoustic uit Bocholt 

(België) te gast. Dit percussie-ensemble brengt muziek 

van onder andere Stromae, Damien Rice, Iron Maiden, 

Duran Duran, Elton John en Fleetwood Mac. Informatie: 

www.crescendohengelo.nl.

Harmonie Vorden met solisten
Zaterdag 29 oktober (20.00 uur) verzorgt Harmonie Vor-

den een concert in de Dorpskerk in Vorden. Solisten zijn 

Diederik Ornee (klarinet) en Annelies Vrieswijk (saxofoon).

Orkest uit Estland te 
gast in Doetinchem
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen ontvangt dinsdag 18 

oktober (20.00 uur) in Muziekschool Oost-Gelderland in 

Doetinchem het Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkes-

ter uit Estland. In een apart artikel in deze uitgave vindt 

u meer achtergrondinformatie over dit orkest. Tijdens dit 

concert brengt het Gaanderense orkest La Mezquita de 
Córdoba (Julie Giroux), de balletsuite Les Papillons (Coby 

Lankester), Highlights from Riverdance (Bill Whelan) en 

Midway March (John Williams). Met Kuuvagel (Priit Raik) 

spelen de Gaanderenaren tevens een werk uit het land 

van de gasten.

Topfanfares in HRFSTWND
Het Frysk Fanfare Orkest (foto) en het Gelders Fanfare 

Orkest delen zondag 13 november (14.30 uur) in 

het kader van de serie HRFSTWND het podium van 
theater Veluvine in Nunspeet. Op het programma staan 

nieuwe composities van onder meer Marco Pütz, Alfred 

Willering en Harm-Jan Schenkel. Informatie: www.

veluvinenunspeet.nl.

Tweede editie van mallet 
music event Celebration
De Jan Massinkhal in Nijmegen is zaterdag 5 novem-

ber het decor voor Celebration 2.0. 300 muzikanten, 

zangers en dansers uit verschillende windstreken en 

culturen zetten samen een avondvullende muziekshow 

neer. De zaal wordt speciaal voor deze gelegenheid 

ingericht als een concertzaal compleet met professio-

neel licht en geluid. De deelnemers zijn de mallet-

bands van de Nijmeegse Postharmonie, Concordia 

Krimpen aan den IJssel, Sempre Sereno Ruinerwold en 

Batavorum Pipes and Drums. Verder treden verschil-

lende popkoren, blazers, dansers en circusartiesten 

op. Voor de presentatie tekent Jochem van Gelder. 

Informatie: https://celebration2016.live.

Nieuwe dirigent en nieuw 
gebouw voor VMTKV
Het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbin-

dingsdienst (VMTKV) heeft Roger Ritzen (Heerlen 1970) 

aangesteld als nieuwe dirigent/kapelmeester. De saxofo-

nist groeide op bij de Koninklijke Philharmonie Bocholtz 

en studeerde klassieke en lichte muziek in Maastricht. Als 

freelance saxofonist speelde hij in tal van harmonieorkes-

ten, militaire orkesten en symfonieorkesten in binnen- en 

buitenland. Hij is verder als dirigent werkzaam bij fanfare 

Excelsior Ellecom en Harmonie Hatert in Nijmegen. Het 

VMTKV is sinds kort gevestigd in het voormalige ISK-mu-

seum op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp. 

Informatie: www.vmtkv.nl.

Jubilarissen bij MBGF
Johan Esselink vierde zijn tachtigjarig jubileum bij 

muziekvereniging Sint Jan Meddo. Behalve dat hij vele 

jaren bugel speelde, was hij ook in diverse functies 

bestuurlijk actief. Bij diezelfde vereniging vierde Han 

Verheijen zijn vijftigjarig muzikantenjubileum. Gerard 

Timmer van Volharding Kerkwijk werd gehuldigd voor 

zijn zestigjarig jubileum. 

De Club gaat los met 
Ameezing Concert
Muziekvereniging De Club Didam zet zaterdag 15 

oktober (20.00 uur) met Jolien Schilderman (Spot) 

en Peter Loeters (Bonaparte) Ameezing Concert op de 

planken in de Markthal in Didam. Het publiek mag uit 

volle borst meezingen op hits van Abba, Guus Meeu-

wis, Queen, Stevie Wonder en vele andere artiesten. 

Informatie: www.declub.org. Foto: Marcosplaten.nl.

Tuinconcert bij Paleis Het Loo 
Zondag 30 oktober (14.00 uur) geeft harmonieorkest 

Prinses Juliana Beekbergen een tuinconcert bij de 

koninklijke stallen van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het 

orkest speelt een afwisselend en goed in het gehoor 

liggend programma. 

Crescendo zoekt Maestro
Zaterdag 29 oktober houdt de christelijke harmonie 

Crescendo Ermelo in het Kerkelijk Centrum de vierde 

editie van Maestro. Vier bekende Ermeloërs en de win-

naar van de wildcard dirigeren het orkest in de strijd 

om de felbegeerde titel Maestro van Crescendo 2016. 
Informatie: www.crescendo-ermelo.nl.

Slagwerkfestival in Apeldoorn 
Zaterdag 22 oktober (19.30 uur) houdt muziekvereni-

ging Eendracht Apeldoorn in Het Bolwerk haar eerste 

slagwerkfestival. In actie komen de jeugdmalletband 

Prins Bernhard Apeldoorn, slagwerkgroep KSW Nijver-

dal, percussie-ensemble CMH Hattem en slagwerk-

groep Eendracht Apeldoorn. 

Kunst en Vriendschap 
organiseert Betuwe Cup 2016

Kunst en 

Vriendschap 

Maurik organiseert 

zaterdag 29 

oktober (9.30 uur) 

in het gemeente-

huis in Maurik de 

Betuwe Cup 2016. 

Vijftien regionale 

hafabra-orkesten 

strijden om de 

felbegeerde 

Betuwe Cup. De 

juryleden Jos Pommer (foto) en Jan Van der Roost 

maken van ieder optreden een verslag waarop de 

orkesten verder kunnen bouwen. Het is traditie dat 

het winnende orkest de volgende Betuwe Cup 

organiseert. Voor Kunst en Vriendschap is dit al de 

tiende keer. Informatie: kunstenvriendschap.nl. 

O K T O B E R

Za 08 / Zo 09 ZUTPHEN, DE HANZEHOF  Hanzefestival voor blaasorkesten. 

Za 08 HUISSEN, HET STEDIUM 19.30 UUR Concert door slagwerkgroep Stedelijke Muziekvereniging Huissen. 
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Za 08 PUIFLIJK, ZAAL DE LINDE  Jubileumconcert b.g.v. 100-jarig bestaan fanfare Kunst na Arbeid door fanfare Arezzo, Drum-Combinatie 

   Afferden-Puiflijk en de jeugdslagwerkgroep. 

Za 15 ARNHEM, EUSEBIUS 20.15 UUR HRFSTWND Soundtrip Experience XXL. 

Za 15 DIDAM, MARKTHAL 20.00 UUR Ameezing Concert door muziekvereniging De Club Didam. 

Di 18 DOETINCHEM, MUZIEKSCHOOL 20.00 UUR Concert door het Estlandse harmonieorkest Vabariiklik Orkestrihjuhtide Puhkpilliorkester (VOP) met   

   Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 

Za 22 MEDDO-WINTERSWIJK, ZAAL SPIEKERMAN 19.30 UUR  Verenigingsconcert door Sint Jan Meddo. 

Za 22 ULFT, DRU CULTUURFABRIEK 20.00 UUR HRFSTWND-concert door Achterhoeks Fanfare Orkest en Eendracht Winterswijk. 

Za 22 APELDOORN, HET BOLWERK 19.30 UUR Slagwerkfestival met Prins Bernhard Apeldoorn, KSW Nijverdal, CMH Hattem en Eendracht Apeldoorn. 

Vr 28 WINTERSWIJK, BOOGIEWOOGIE  Try-outconcert slagwerkensemble door Sint Jan Meddo en GOV Gendringen. 

Za 29 MAURIK, GEMEENTEHUIS BUREN  Betuwe Cup. Organisatie: Kunst en Vriendschap Maurik.

Za 29 DOORNENBURG, KERK 20.00 UUR Concert Tempel of Boem door slagwerkgroep Doornenburg & Circle Percussion. 

Za 29 VORDEN, DORPSKERK 20.00 UUR Concert Harmonie Vorden m.m.v. Diederik Ornee, klarinet en Annelies Vrieswijk saxofoon. 

Za 29 ERMELO, KERKELIJK CENTRUM  Maestroconcert door harmonie Crescendo Ermelo.  

Zo 30 APELDOORN, STALLEN PALEIS HET LOO 14.00 UUR Tuinconcert door harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. 

N O V E M B E R

Vr 04 / Za 05 HARREVELD  Concert Ssst... Agatha on Air door muziekvereniging Sint Agatha Harreveld met combo, koor en zang.

Za 05 / Zo 06 AMMERZODEN  Jeugdfestival Ammerzoden en De Slag om Ammerooie.

Zo 06 DOESBURG, MARTINUS ATRIUM 14.00 UUR Concert door slagwerkgroep MDVS Doesburg, TLPK Politie Gelderland-Zuid Nijmegen, Sint Caecillia Gendt  

   en Jubal Varsseveld. 

Zo 06 DOORNENBURG, KERK 14.30 UUR Dubbelconcert The best of the Lowlands door harmonie Sint Caecilia Doornenburg en de koninklijke  

   harmonie Ons Verlangen uit Beverst (België). 

Za 12 WAGENINGEN, JUNUSHOFF  HRFSTWND-concert door OBK Bennekom en Amsterdam Brass. 

Za 12 TIEL, DE AGNIETENHOF 20.00 UUR Concert regionaal seniorenorkest Luctor et Emergo Ede. 

Zo 13 NUNSPEET, VELUVINE 14.30 UUR HRFSTWND-concert door Frysk Fanfare Orkest en Gelders Fanfare Orkest. 

Zo 13 ARNHEM, OPSTANDINGSKERK 14.30 UUR Concert b.g.v. van 50-jarig bestaan Brassband Gelderland m.m.v. trombonist Jos Janssen en de Nostalgie- 

   band Amsterdam.

PROVINCIE GRONINGEN

Brass meets pipes 
in Hoogezand
Fanfaremuziek en Schotse doedelzakklanken 

komen zaterdag 29 oktober (19.30 uur) samen in 

de Damkerk in Hoogezand. Aan het najaarsconcert 

van het christelijk fanfarekorps Juliana Hooge-

zand-Sappemeer werkt een delegatie van de Clan 

Macbeth Pipe Band uit Groningen mee. De finale 

bestaat uit een gezamenlijk optreden. Informatie: 

www.juliana-hoogezand.nl. 

Nil Sine Labore bestaat 
negentig jaar
De christelijke fanfare Nil Sine Labore viert zaterdag 5 

november (20.00 uur) het negentigjarig jubileum. Dat 

gebeurt met een concert in de kerk in Boerakker. 

O K T O B E R

Za 29 HOOGEZAND, DAMKERK 19.30 UUR Brass meets pipes door fanfare Juliana Hoogezand-Sappemeer en Clan Macbeth Pipe Band Groningen.

N O V E M B E R

Za 05 BOERAKKER, KERK 20.00 UUR Jubileumconcert door Nil Sine Labore. 

PROVINCIE LIMBURG

Sint Joseph 1880 pakt uit 
met (orgel)concert 
Kerkelijke Harmonie Sint Joseph 1880 Weert houdt 

zondag 6 november (14.30 uur) een concert in het 

Franciscushuis in Weert. Tijdens dit concert begeleidt 

de harmonie sopraan Ellen Valkenburg en organist 

Theo Hes. Hoogtepunt is de uitvoering van de Finale 
uit de Orgelsymfonie van Saint-Saens. De verrichtingen 

van de organist zijn voor het publiek zichtbaar door 

middel van een beeldverbinding met het orgelbal-

kon. Informatie: http://weertharmonie.nl. 

Jubilea fanfare Aurora en 
Baxheimer Muzikanten
Fanfare Aurora Baexem en muziekgezelschap 

Baxheimer Muzikanten (foto) vieren respectievelijk 

hun 130- en 50-jarig bestaan met een feestweek-

einde in Baexheimerhof. Zaterdag 15 oktober kan 

het publiek luidkeels meezingen op muziek van 

Bruce Springsteen en Dolly Dots tot Guus Meeuwis 

en Andre Hazes tijdens aMeeZing Leudal. De fanfare 

speelt samen met diverse gastartiesten een groot 

aantal meezingers waarvan de teksten op een groot 
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scherm worden geprojecteerd. Zondag 16 oktober 

houden de Baxheimer Muzikanten een kapellenfesti-

val waarop naast de jubilaris, blaaskapel Muzičanka 

en de Zwarte Fanfare onder andere Egerländer en 

Böhmische blaasmuziek ten gehore brengen. Infor-

matie:  www.baxheimermuzikanten.nl.

Drumband Sint Jozef 
Buchten viert jubileum
Drumband Sint Jozef Buchten zet rond het zes-

tigjarig bestaan een aantal activiteiten op touw. 

Zaterdag 29 oktober geven de slagwerkers een 

jubileumconcert in het gemeenschapshuis in Buch-

ten met diverse acts en gastoptredens. Zondag 27 

november is het Groot Frit mit Frikkedelle Concert  
in Grevenbicht samen met de drumbands Aurora 

Grevenbicht en Eendracht Dieteren. Informatie:

www.fanfarebuchten.nl.

Fanfare Stein terug in 
de tijd met Satisfaction
Société Saint Martin fanfare de Stein gaat zaterdag 

29 oktober (20.00 uur) in MFC De Grous in Stein 

met het themaconcert Satisfaction vijftig jaar terug 

in de tijd. In een cross-over in sixties-stijl met bla-

zers, zang en dans komt muziek uit de jaren ‘60 tot 

leven. Medewerking verlenen zanger Serge Gulikers 

van de band 10 Feet Up, rock & rollvereniging Dou-

ble U, Chris and the Retros en de Steinse Free and 

Easy Band. Informatie: stmartin.nl/satisfaction.

Wilhelmina met Oet 
Limburg kump de meziek 
Harmonieorkest Wilhelmina Wolder presenteert 

zaterdag 5 november (19.30 uur) in het Paenhuys 

in Riemst de thema-avond Oet Limburg kump de 
meziek. Samen met de moeder van de Limburgse 

schlagermuziek Beppie Kraft en Holland’s Got 

Talent-winnaar Martin Hurkens wordt een divers 

programma gebracht. De percussiegroep brengt een 

werk ten gehore met zang van Laura Engel.

Informatie: themaconcert@harmoniewilhelmina.nl. 

Harmonie Sint Caecilia 
komt met Highlights
Harmonie Sint Caecilia Simpelveld geeft zaterdag-

avond 5 november in Partycentrum Oud Zumpelveld 

onder de noemer Highlights een concert in twee 

delen. Voor de pauze komen de muzikale hoogte-

punten uit het verleden van de harmonie nog een 

keer voorbij. Na de pauze gaat het met muziek en 

originele beelden uit films zoals de James Bond-

reeks, Spaghettiwesterns, Disney-films, Zorro en 

Pearl Harbour om hoogtepunten van het witte doek. 

Petrus & Paulus met 
trompettist Benny Wiame

Zondag 13 

november 

(15.30 uur) 

speelt harmonie 

Sint Petrus & 

Paulus 

Wolder-Maas-

tricht in de Sint 

Janskerk aan het 

Vrijthof in 

Maastricht het 

Concert voor 
Trompet en 
Harmonieorkest 

van Franz Constant. Dit werk uit 1965 is voor zover 

bekend nooit eerder in het openbaar uitgevoerd. Solist 

Benny Wiame wil met een speciaal project vergeten- of 

onbekend werk voor trompet als solo-instrument in 

verschillende bezettingen van Belgische componisten 

uit de vergetelheid halen. De vele composities die hij 

in bibliotheken en archieven van conservatoria en 

muziekscholen aantrof, legt hij vast op een serie van 

vier cd’s. Het eerste deel met de titel Souvenirs from 
Liège is inmiddels uit. Informatie over dit project: www.

bennywiame.be. Wiame was onder meer solotrompet-

tist bij het Koninklijk Filharmonisch Orkest van 

Vlaanderen en het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. Als docent trompet is hij verbonden aan de 

conservatoria van Gent, Maastricht en Leuven. 

Harmonie Sint Petrus & Paulus speelt verder onder 

andere Azerbaijan Capriccio (Fikret Amirov). 

Informatie: post@hppwolder.nl.

Muzikaal Jeugdtreffen 
in Ulestraten
Zaterdag 15 oktober (13.00 uur) organiseert de ko-

ninklijke fanfare Concordia Ulestraten voor de tweede 

keer een muzikaal jeugdtreffen in café D’n Huppel 

in Ulestraten. Jeugdkorpsen krijgen de gelegenheid 

hun muzikale talenten te laten beoordelen door een 

deskundige jury. Informatie: steuncomite97@concor-

dia-ulestraten.nl.

Fanfare maakt wereldreis 
met keur aan artiesten
Zondag 20 november zetten fanfare en drumband 

Sint Cornelius Borgharen in het MECC in Maastricht in 

samenwerking met Wieker fanfare Sint Franciscus een 

galaconcert op touw. Tijdens een muzikale wereld-

reis worden samen met tal van artiesten Afrikaanse 

percussiestukken, Amerikaanse westernmuziek, Duitse 

schlagers, Franse chansons, Hongaarse czardas 

en Spaanse passo dobles tot klinken gebracht. Het 

orkest Serenata Mexicana speelt traditionele mariachi 

muziek, Beppie Kraft zingt Limburgse volksmuziek en 

Geralt van Gemert Duitse schlagers. Een greep uit het 

repertoire: West Side Story, Fiesta Mexicana, Festival 
der liebe, Marmor, Stein und Eisen bricht, Poupée de 
cire poupée de son, Non, je ne regrette rien, Granada, 
Cascabel, Bestel Mar en In d’n Hiemel. Voor de pauze 

spelen de drumbands Sint Cornelius Borgharen, Sint 

Nicolaas Heythuysen en Semper Avanti Grashoek met 

de zangsolisten Heidi Pittie en Nadine Maes African 
Beauty (Henk Martens) en The legend of Troy (Menno 

Bosgra). Lenny Gerards soleert op altsax in Pequeña 
Czarda. Een gezamenlijk optreden van alle muzikan-

ten en artiesten vormt de apotheose.  

Informatie: www.mecc.nl.

Colchester Band te gast 
bij Sint Gertrudis
De Britse Colchester Band (foto) is zaterdag 22 oktober 

(20.00 uur) te gast tijdens een concertavond in de 

Fanfarezaal in Sint Geertruid. De traditionele Britse 

brassband uit de eerste divisie is opgericht in 1860 en 

afkomstig uit Essex in Zuidoost Engeland. Het optreden 

is een onderdeel van het try-outconcert van het slag-

werkensemble van fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid 

op het LBT-concours in november in Heel. Ook het 

fanfareorkest van Sint Gertrudis treedt op. Informatie: 

www.fanfarestgertrudis.nl.

Eensgezindheid begeleidt 
entertainer Jack Vinders
Fanfare Eensgezindheid Maasbracht begeleidt zondag 

6 november (14.30 uur) in De Spil zanger en cabare-

tier Jack Vinders in een Frans getint programma met 

liedjes over het leven en de liefde. De fanfare speelt 

ook apart een programma. Informatie: www.eensge-

zindheid.com. 

Blaasorkesten concerteren 
in Ool-Roermond 
Brassband Merum houdt zaterdag 29 oktober (19.00 

uur) een concertavond in Oolderhof in Ool-Roermond. 

Behalve de gastheer treden Brassband Smeermaas 

(België) en fanfare Sint Willibrordus Stramproy op.

Fortissimo verrast met 
Beatles-flashmop
Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo kijkt met 

genoegen terug op een concertreis naar Engeland. 

Het 85-koppige gezelschap verzorgde onder andere 
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concerten op de verblijfslocatie in Box-Hill, in Battersea 

Park in Londen, in Royal Pavilion Gardens in Brighton 

en in Claremont Landscape Gardens. Op de pier in 

Brighton gaf het orkest een verrassingsoptreden in 

de vorm van een flashmop, waarbij een trombonist 

de Beatles-klassieker Hey Jude inzette en andere 

muzikanten uit het niets opdoken om met hem mee te 

spelen. Het optreden werd door vele toeristen bekeken 

en is te zien op YouTube. Fortissimo maakt iedere drie 

jaar een concertreis naar een wereldstad.

 

Concordia met jubileum-
concert The Generations
De drumband van harmonie Concordia Obbicht viert 

zaterdag 29 oktober (20.00 uur) in de Harmoniezaal 

Obbicht het zestigjarig bestaan met het jubileum-

concert The Generations. Alle slagwerkgeledingen 

(DrumKidz, opleidingsensemble, slagwerkensemble, 

Schaal van Richter) komen in actie. Na dit concert is er 

een feestavond en een reünie voor oud-leden. 

Haelen en Roggel samen 
in Symphonica All Stars
De harmonieën Amicitia Roggel en Philomena Hae-

len slaan vrijdag 4 en zaterdag 5 november (20.30 

uur) in gamecentrum E-village in Roggel de handen 

ineen voor de show Symphonica All Stars. Beide 

orkesten met samen bijna honderd muzikanten 

brengen met een gelegenheidsband en de zangso-

listen Anniek van Maaswal, Enith Linsen, Rianne 

Jansen, Cas Ronckers en Ruud Versteden meer dan 

vijftig jaar popmuziek tot leven. Geput wordt uit 

het klassieke repertoire van The Rolling Stones, The 

Beatles, Earth wind and fire en Boudewijn de Groot, 

maar ook uit het recente verleden met hits van 

onder andere Bruno Mars en Coldplay. 

Oktoberfest bij Les Amis Reunis 
Lederhosen en Dirndl is zaterdag 15 oktober (20.00 

uur) in zaal Oud Ranzel de dresscode tijdens het 

Oktoberfest-concert van fanfare Les Amis Reunis 

Ransdaal. Samen met de Ransdorf Muzikanten brengt 

de fanfare een programma met Egerländermuziek en 

polka’s. Beierse lekkernijen en spelletjes zoals nagelen 

en boomstamzagen dragen bij aan de sfeer van een 

echt Oktoberfest.

Fanfare Venlo verhuisd 
naar Ald Weishoès
Het Ald Weishoès is de nieuwe thuisbasis van de 

koninklijke muziekvereniging Fanfare Venlo. De 

vereniging neemt daarmee afscheid van poppodium 

Grenswerk. In het monumentale pand aan de Grote 

Kerkstraat vinden de repetities van zowel het grote 

orkest, de slagwerkgroep als de jeugd plaats. Tevens 

zal het Ald Weishoès dienen als uitvalsbasis voor 

evenementen als de Caecilia-viering, de mei-viering en 

carnaval. Informatie: www.fanfarevenlo.nl. 

Oktoberfest der Blasmusik 
Het Oktoberfest bij De Witte Stein in Reuver is zondag 

30 oktober (11.00 uur) het decor van een blaaska-

pellenfestival. Afwisselend op twee podia spelen de 

kapellen Cesticka, Marinka, Limburgse Boereblaoskapel 

en Marlenticka muziek uit het Böhmisch, Mährisch en 

Oberkrainer repertoire.

Jubilarissen bij ‘Phil’ Bocholtz
Bij de Philharmonie Bocholtz zijn Ben Starmans (zestig 

jaar), Hub Drew (vijftig jaar) en Lilian Cleven, René 

Hamers en Bas Schobbers (veertig jaar) gehuldigd 

voor hun muzikantenjubileum. 

Beoordelingsconcerten 
bij Concordia Melick
Ter voorbereiding op de Limburgse bondsconcoursen 

laten diverse orkesten zondag 9 oktober (10.30 uur) 

hun muzikale vorm peilen tijdens beoordelingscon-

certen in ‘t Aad Raodhoes in Melick. De deelnemers 

zijn: harmonie Concordia Melick (foto), fanfare Sint 

Caecilia Guttecoven, fanfare Helpt Elkander Afferden, 

fanfare Eendracht Dieteren, koninklijke harmonie Sint 

Caecilia Swalmen, koninklijke fanfare Sint Caecilia 

Hulsberg, Philharmonie Maasniel, koninklijke fanfare 

De Vriendenkring Montfort, jeugdfanfare Eensgezind-

heid Maasbracht, fanfare Sint Joseph Merkelbeek, 

fanfare Concordia Einighausen en muziekvereniging 

Sint Hubertus Hegelsom.

Sint Caecilia gaat op 
zoek naar maestro
Als parodie op het televisieprogramma Maestro staan 

zondag 13 november (15.00 uur) in ASTA Cultuurcen-

trum enkele bekende Bekenaren als ‘mystery’ dirigent 

op de bok bij de koninklijke harmonie Sint Caecilia 

Beek. Informatie: www.harmoniebeek.nl.

O K T O B E R

Do 06 - Za 08 LOMM, PASTOORSHOF19.30 UUR  Musical ’t Wônder van Lômm door harmonie Sint Antonius Lomm en diverse artiesten. 

Za 08 SITTARD, SCHOUWBURG 20.00 UUR Castle Open Air door harmonie Concordia Obbicht. 

Za 08 MELICK, ‘T AAD RAODHOES  Dirigentenworkshop De Maestro met als thema’s Dispokinesiologie en Dirigeren als professie, werken met  

   amateurs.

Zo 09 LOMM, PASTOORSHOF 19.00 UUR Musical ’t Wônder van Lômm door harmonie Sint Antonius Lomm en diverse artiesten.

Zo 09 MELICK, ‘T AAD RAODHOES 10.30 UUR Beoordelingsconcerten met deelname van twaalf harmonie- en fanfareorkesten. 

Za 15 OBBICHT, SINT WILLIBRORDUSKERK 19.30 UUR Concert door harmonieën Concordia Obbicht en Concordia Melick. 

Za 15 RANSDAAL, OUD RANZEL 20.00 UUR Oktoberfestconcert door harmonie Les Amis Reunis Ransdaal. 

Za 15 ULESTRATEN, D’N HUPPEL 13.00 UUR Muzikaal Jeugdtreffen. Organisatie: Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten. 

Za 15 BAEXEM, BAEXHEIMERHOF  Meezingconcert aMeeZing Leudal door fanfare Aurora Baexem en diverse artiesten. 

Zo 16 BAEXEM, BAEXHEIMERHOF  Blaaskapellenfestival m.m.v. Baxheimer Muzikanten, blaaskapel Muzicanka en de Zwarte Fanfare. 

Vr 21 HEYTHUYSEN, DE BOMBARDON 19.30 UUR Concert door het Estlandse harmonieorkest Vabariiklik Orkestrihjuhtide Puhkpilliorkester (VOP) met harmo- 

   nie L’Union Heythuysen. 

Za 22 SINT GEERTRUID, FANFAREZAAL 20.00 UUR Try-outconcert door slagwerkensemble Sint Gertrudis Sint Geertruid m.m.v. brassband Colchester Band  

   (Engeland) en fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid. 

Zo 23 ROERMOND, DE ORANJERIE 20.00 UUR Concertwedstrijd Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. 

Za 29 OBBICHT, HARMONIEZAAL 20.00 UUR Jubileumconcert The Generations door slagwerkensemble Concordia Obbicht. 
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Za 29 BUCHTEN, GEMEENSCHAPSHUIS  Jubileumconcert door drumband Sint Jozef Buchten.  

Za 29 OOL, OOLDERHOF 19.00 UUR Concert door Brassband Merum, Brassband Smeermaas en fanfare Sint Willibrordus Stramproy. 

Za 29 STEIN, MFC DE GROUS 20.00 UUR Concert Satisfaction door Société Saint Martin fanfare de Stein m.m.v. diverse artiesten. 

Za 29 / Zo 30 VAALS, DE OBELISK  Muziektheaterproductie Clermoretti, Soirée Haus Blumenthal door de koninklijke harmonie Sint Cecilia  

   1836 Vaals m.m.v. bariton John Bröcheler, sopraan Fenna Ograjensek en pianist Peter Petrov. 

Zo 30 REUVER, DE WITTE STEIN 11.00 UUR Oktoberfest der Blasmusik m.m.v. Cesticka, Marinka, Limburgse Boereblaoskapel en Marlenticka. 

Zo 30 ROERMOND, DE ORANJERIE 09.30 UUR Concertwedstrijd Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. 

N O V E M B E R

Za 05 SIMPELVELD, OUD ZUMPELVELD  Concert Highlights door harmonie Sint Caecilia Simpelveld. 

Za 05 RIEMST, PAENHUYS 19.30 UUR Themaconcert Oet Limburg kump de meziek door harmonie Wilhelmina Wolder m.m.v. Beppie Kraft en  

   Martin Hurkens. 

Zo 06 MAASBRACHT, DE SPIL 14.30 UUR Concert L’Amour, La Vie en Sjoeane Meziek door anfare Eensgezindheid m.m.v. Jack Vinders. 

Zo 13 BEEK, ASTA CULTUURCENTRUM 15.00 UUR Maestroconcert door harmonie Sint Caecilia Beek. 

Zo 13 MAASTRICHT, SINT JANSKERK 15.30 UUR Concert door harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder m.m.v. trompettist Benny Wiame. 

Zo 13 BRUNSSUM, SPORTHAL DE RUMPEN 13.00 UUR Marching & Music Contest Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Viva La Vooruitgang 
in Stiphout
Fanfare De Vooruitgang Stiphout bestaat 95 jaar. 

Het fanfareorkest en de slagwerkgroep vieren dit feit 

zaterdag 5 november in Theater Speelhuis in Helmond. 

Tijdens een fiësta vol klassieke en populaire muziek ge-

inspireerd op Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziektra-

dities deelt het jubilerende orkest het podium met The 

Rosenberg (foto) en slagwerker Vincent Houdijk. 

Sophia’s met West Side Story
Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand zet 

zaterdag 5 november (20.15 uur) de musical West 

Side Story (Leonard Bernstein) op de planken van 

de Concertzaal Tilburg. De rol van Tony wordt vertolkt 

door Thijs Kobes, terwijl Nienke Latten Maria speelt. De 

cast bestaat verder uit Anouk van Laaken (Rosalia), 

Annemarie Lauretta (Anita) Anouk van Duifhuizen (a 

girl), Stéphania Casneuf (Francisca) en Burcin Keskin 

(Consuelo). Het voorprogramma wordt verzorgd door 

de Utrechtse Studenten Bigband. Informatie: www.

sophiasvereeniging.nl.

De Donuts met In Bedrijf
De Donuts is een uit negen musici bestaande (semi-) 

professionele stageband. Klassiekers uit de muziek-

geschiedenis en recente hits worden in verrassende 

arrangementen uitgevoerd en overgoten met veel 

energie en entertainment. Met de nieuwe show In 
Bedrijf doet het gezelschap ook Noord-Brabant aan. 

Vrijdag 7 oktober treedt de groep op in Mariëndael 

Cultureel Educatief Centrum in Sint Oedenrode en 

zaterdag 15 oktober in schouwburg De Kring in 

Roosendaal. Informatie: www.dedonuts.nl. 

English Heritage door 
Orkest Orventus
English Heritage is het thema van de najaarscon-

certen van Orkest Orventus op zaterdag 15 oktober 

(20.00 uur) in Cultureel Centrum Deurne en zondag 

16 oktober (14.00 uur) in Theater Tiliander in Oister-

wijk. Het orkest speelt in een kleine bezetting een 

gevarieerd programma dat een eeuw van de Engelse 

blaasmuziek bestrijkt. Van de First Suite (Holst) uit 
1909, via English Dances (Arnold) uit 1950, naar The 
Year of the Dragon (Sparke) uit 1985 en Atmosphe-
res (Golland) uit 1989. Informatie: http://orventus.nl.

Lierop Live On the move
Fanfare Sint Willibrordus Lierop zet vrijdag 28 en 

zaterdag 29 oktober in het muziektheater Thwan van 

Gennip het vierjaarlijkse muzikaal spektakel Lierop Live 
On the move op de planken. Fanfare, slagwerkgroep 

en band begeleiden met omlijsting van dansgroep 

Démarrage solisten uit eigen dorp in nummers van 

nationale en internationale artiesten zoals Anouk, Ken-

sington, Muse en Adele. Informatie: www.lieroplive.nl. 

Verrassende Ontmoetingen 
met Thorn en Haaren
In het kader van de concertserie Verrassende 

Ontmoetingen delen zondag 23 oktober (14.30 uur) 

de harmonieorkesten Sint Michael van Thorn en Sint 

Gregorius Haaren het podium van Concertzaal Til-

burg. Sint Michaël opent met werken van R. Strauss, 

J. Mackey en I. Gotkovski. Sint Gregorius speelt het 

vijfdelige werk The Lord of the Rings (Johan de 

Meij). Verteller Frans van de Pas brengt de figuren 

uit de vijf delen tot leven. Daarbij zorgt zandstrooi-

kunstenaar Immanuel Boie live voor visuele betove-

ring. Informatie: www.sintgregorius.nl.

Najaarsconcert door   
seniorenharmonie Harvano
Seniorenharmonie Harvano heeft gemengd koor 

Move Fijnaart uitgenodigd voor het najaarsconcert 

op zondag 13 november (14.00 uur) in ’t Veerhuis 

te Oud-Gastel. Beide gezelschappen brengen beur-

telings een afwisselend programma. Informatie:

www.harvano.nl.

Najaarsconcert door 
Woensels Muziekcorps
Zaterdag 5 november (20.00 uur) houdt het Koninklijk 

Woensels Muziekcorps in zaal Piet Hein Eek zijn 

jaarlijkse najaarsconcert. Het harmonieorkest, het 

opleidingsorkest en de slagwerkgroep brengen een 

programma variërend van Ouverture 1812 tot Rock 
around the Clock en Queen.  
Informatie: www.woenselsmuziekcorps.nl.
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O K T O B E R

Vr 07 SINT OEDENRODE, MARIËNDAEL  Theatershow In Bedrijf door stageband De Donuts.  

Za 08 VELDHOVEN, BLAASINSTRUMENTENSPEC. 10.00 UUR Le Monde saxofoondag o.l.v. Werner Geboers. 

Za 15 ROOSENDAAL, DE KRING  Theatershow In Bedrijf door stageband De Donuts.  

Za 15 OISTERWIJK, TILIANDER  Najaarsconcert door Orkest Orventus. 

Za 15 DEURNE, CULTUREEL CENTRUM 20.00 UUR Najaarsconcert door Orkest Orventus. 

Za 15 ROOSENDAAL, MUZIEKCENTRUM VAN GORP  Selmer klarinetdag o.l.v. Lute Hoekstra. 

Zo 23 TILBURG, CONCERTZAAL TILBURG 14.30 UUR Concertserie Verrassende Ontmoetingen met Sint Michael Thorn en Sint Gregorius Haaren. 

Vr 28 / Za 29 LIEROP  Lierop Live on the move door fanfare St. Willibrordus Lierop. 

N O V E M B E R

Za 05 HELMOND, THEATER SPEELHUIS  Concert door fanfare De Vooruitgang Stiphout. 

Za 05 TILBURG, CONCERTZAAL TILBURG 20.15 UUR The West Side Story door Koninklijke Sophia’s Vereeniging Loon op Zand. 

Za 05 EINDHOVEN, PIET HEIN EEK 20.00 UUR Najaarsconcert door Koninklijk Woensels Muziekcorps. 

Zo 06 VELDHOVEN, DE SCHALM 19.30 UUR Filmmuziekconcert door fanfare en slagwerkgroep Sint Willibrordus Winterle m.m.v. filmmaker Mark  

   Kapteijns en componist Bert Appermont. 

Za 12 / Zo 13 ETTEN-LEUR, DE NIEUWE NOBELAER  Concertwedstrijden slagwerkensembles Brabantse Bond van Muziekverenigingen. 

Zo 13 TILBURG, THEATERS TILBURG 14.30 UUR Concertserie Verassende Ontmoetingen met SBO Drunen en harmonie Sint Caecilia Mheer. 

Zo 13 OUD GASTEL, ‘T VEERHUIS 14.00 UUR Najaarsconcert door seniorenharmonie Harvano en gemengd koor Move. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Triple try-outconcert Zaandijk
In het Saenredamcollege in Zaandijk is zondag 9 ok-

tober (14.30 uur) een triple try-outconcert. Met fanfare 

Onderling Genoegen Krommenie, Koninklijke Harmonie 

Delft en De Spijkerpakkenband Opsterland komen de 

drie bezettingsvormen in actie. Bijzonder is dat de drie 

orkesten alle drie onder leiding staan van Erik Janssen. 

Informatie: www.ogkrommenie.nl.

Herfstconcert door 
Ons Genoegen 
Fanfare Ons Genoegen Wijdenes houdt zondag 30 

oktober (14.00 uur) in De Dregt in Schellinkhout het 

herfstconcert. Ter voorbereiding op het West-Fries 

Festival worden Festival Signation (Michael Geisler) en 

Cry of the falcon (Kevin Houben) uitgevoerd.

Mini Den Das Festival
Zondag 30 oktober (14.00 uur) is in zaal Beentjes in 

Winkel het Mini Den Das Festival, vernoemd naar de 

in 1969 overleden Jaap Den Das. De vijf verenigin-

gen die onder zijn leiding muziek maakten, besloten 

zijn naam in ere te houden met een jaarlijks festival, 

aanvankelijk alleen voor de grote orkesten en sinds 

enkele jaren ook voor de leerlingenorkesten. De 

organisatie is dit jaar in handen van Winkel’s Har-

monie. De deelnemers Junior Stars (leerlingenorkest 

van Samen Voorwaarts ’t Veld/Waarland/Zijdewind), 

Toetti (leerlingenorkest van Winkel’s Harmonie), 

leerlingenorkest DSV Warmenhuizen, YOO (leer-

lingenorkest van Onder Ons Dirkshorn en leerlin-

genorkest harmonie De Eendracht Kolhorn spelen 

een programma van circa 25 minuten en krijgen na 

afloop een juryrapport. 

Jubileumconcert bij Excelsior
Jong Excelsior, het oudste jeugdorkest van Amster-

dam en omstreken, begon negentig jaar geleden als 

knapenorkest. Tijdens het jubileumconcert op zon-

dag 13 november (13.15 uur) presenteren zich alle 

geledingen in theater De Meervaart. Jeugdorkest 

Jong Excelsior speelt Absolute Crossover (Otto Sch-

wartz), Rhapsody for Flute (Stephen Bulla), Birdland 
(Joe Zawinul, arr. Barlas/Feigel), Extreme Make-over 
(Johan de Meij), Jungle Fantasy (Naohiro Iwai), It’s 
Raining Men (Jabarra/Shaffer, arr. Scott Richards). 

Het 35-jarige Groot Excelsior pakt uit met delen uit 

Symphony nr. 1 The Lord of the Rings (Johan de 

Meij) met verteller Philip Curtis. Het Reünistenorkest 

brengt Ouverture Nabucco (Giuseppe Verdi, arr. 

Lucien Cailliet), New Baroque Suite (Ted Huggens), 
Moment for Morricone (Ennio Morricone, arr. Johan 

de Meij) en Stars & Stripes (J.P. Sousa). Ook de 

leerlingen van Klein Excelsior komen in actie. De 

presentatie is in handen van stadsdeeldichter en co-

lumnist Hugo Hoes. Er is tevens een fototententoon-

stelling over de hoogtepunten uit de geschiedenis 

te zien. Informatie: www.jongexcelsior.nl.

Kunst na Arbeid met 
gemengd Koor Bellisimo 
Zaterdag 12 november (20.00 uur) geeft het orkest 

van Purmerendse muziekvereniging Kunst na Arbeid 

samen met gemengd koor Bellissimo een klassiek 

concert in de Tabor Kerk in Purmerend. Het programma 

omvat delen uit opera’s zoals Carmen (Bizet), Nabucco 
en Aïda (Verdi), concertwerken zoals Concierto de 
Aranjuez (Joaquín Rodrigo) en muziek van Johann 

Strauss waaronder de Radetzkymars. Informatie: www.

kna-purmerend.nl. 

Drieluik bij Alkmaar Brass
Alle facetten van de blaasmuziek komen zaterdag 5 

november (19.30 uur) tijdens een muzikaal drieluik in 

wijkcentrum Overdie aan bod. Terwijl gastheer Alkmaar 

Brass de brassbandsectie voor zijn rekening neemt, 

vertegenwoordigen Excelsior Noord-Scharwoude en 

Samen Voorwaarts Waarland-Zijdewind-’t Veld respec-

tievelijk de harmonie- en fanfarebezetting. Informatie: 

www.alkmaarbrass.nl.

Nog plekjes vrij op Druiffestival
Muziekvereniging Oefening Kweekt Kennis (OKK) 

Oostwoud zet op 18, 19 en 20 november haar 

jaarlijkse Druiffestival op touw. Voor de vrijdag- en 

zaterdagavond is nog een plaatsje in het programma 

vrij. Informatie: gredruif@live.nl.
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Italiaans programma door 
Amstel Blazers Collectief 
Muziek van Italiaanse componisten staat zondagmid-

dag 30 oktober in de Thamerkerk centraal tijdens het 

concert Musica sul Velluto (Muziek op Fluweel) van het 

Amstel Blazers Collectief. Samen met diverse solisten 

worden nummers van Ennio Morricone, Nino Rota 

en Riccardo Cocciante uitgevoerd. Informatie: www.

amstelblazerscollectief.nl.

Drieluikconcert in 
Broek in Waterland
In de kerk van Broek in Waterland is zaterdag 5 november 

(20.00 uur) een drieluikconcert. Fanfarecorps Zuiderwou-

de, muziekvereniging Saens Harmonie Orkest Zaanstad 

en muziekvereniging Erato Spanbroek verzorgen een 

concert rond het thema America. 

De wereld rond met Aurora
Muziekvereniging Aurora Koedijk sluit zaterdag 5 

november (20.00 uur) in De Rietschoot de viering van 

het 125-jarig jubileum af met het themaconcert Aurora 
Airlines. Het groot orkest en brugorkest van Aurora maken 

samen met muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo 

een muzikale wereldreis met bezoeken aan Zimbabwe, 

Rusland, Turkije, Mexico, Antarctica en Japan. Informatie: 

www.aurora-koedijk.nl.

Hafabra-concert in Zaandijk
Alle drie de blaasorkestbezettingen zijn zaterdag 8 okto-

ber (20.00 uur) in Zaandam vertegenwoordigd tijdens 

het hafabra-concert in het Saenredam College. Gastheer 

Zaandijks Fanfare Corps (ZFC) brengt Thunderbirds (Barry 

Gray), The Sunken Village (Philip Sparke), O Magnum 
Mysterium (Morten Lauridsen) en Spain (Chick Corea). 

Verder treden harmonie Soli Deo Gloria Zaandam en 

De Spijkerpakkenband Opsterland op. Informatie: www.

zfc-zaandijk.nl.

West-Friesland Muziekfestival 
met 15 orkesten
In het eerste weekeinde van november vindt in theater 

De Binding in Zuid-Scharwoude het 41e West-Friesland 

Muziekfestival plaats. Zaterdag 5 november (18.00 uur) 

spelen de orkesten West-Frisia Twisk, Volharding Berkhout, 

Hou en Trouw Heerhugowaard, Irene Grootebroek, Ons 

Genoegen Wijdenes, Herleving Zwaag en TAVENU Op-

perdoes. Zondag 6 november (12.30 uur) komen Texels 

Fanfarecorps, Muzieklust Obdam, Sint Caecilia Wervers-

hoof, Schagens Harmonie Schagen, Onderling Genoegen 

Krommenie, Ons Genoegen Wognum, Excelsior Andijk 

en DSV Warmenhuizen in actie. De uitvoeringen worden 

beoordeeld door Marije Koopmans. 

O K T O B E R

Za 08 ZAANDIJK, SAENREDAM COLLEGE 20.00 UUR Concert door Zaandijks Fanfare Corps.  

Zo 09 ZAANDIJK, SAENREDAM COLLEGE 14.30 UUR Triple try-outconcert door fanfare Onderling Genoegen Krommenie, Koninklijke Harmo nie Delft en De  

   Spijkerpakkenband Opsterland. 

Ma 10 AMSTERDAM, ARENA  Opening interland Nederland-Frankrijk door Douane Harmonie Nederland. 

Zo 30 SCHELLINKHOUT, DE DREGT 14.00 UUR Herfstconcert door fanfare Ons Genoegen. 

Zo 30 WINKEL, ZAAL BEENTJES 14.00 UUR Mini Den Das Festival voor leerlingorkesten. 

Zo 30 UITHOORN, THAMERKERK  Amstelconcert Musica sul Velluto door het Amstel Blazers Collectief. 

N O V E M B E R

Za 05 BROEK IN WATERLAND, KERK 20.00 UUR Drieluikconcert met fanfare Zuiderwoude, Saens Harmonie en brassband Erato Spanbroek. 

Za 05 KOEDIJK, DE RIETSCHOOT 20.00 UUR Concert Aurora en BOA Koedijk en Eensgezindheid Heiloo. 

Za 05 / Zo 06 ZUID-SCHARWOURDE, DE BINGING  West-Friesland Muziekfestival 2016. 

Za 05 ALKMAAR, WIJKCENTRUM OVERDIE 19.30 UUR Concert door Alkmaar Brass en Excelsior Noord-Scharwoude. 

Za 12 PURMEREND, TABOR KERK 20.00 UUR Concert door Kunst na Arbeid Purmerend m.m.v. gemengd koor Bellisimo. 

Za 12 ZAANDAM, ZAANTHEATER 10.00 UUR Concertwedstrijd Muziekorganisatie Noord-Holland Utrecht. 

Zo 13 AMSTERDAM, DE MEERVAART 13.15 UUR Jubileumconcert jeugdorkest en harmonieorkest Excelsior Amsterdam.  

Zo 13 ZAANDAM, ZAANTHEATER 10.00 UUR Concertwedstrijd Muziekorganisatie Noord-Holland Utrecht. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Orkestenfestival in Nijverdal
Zaterdag 12 november (19.30 uur) is in zalencentrum 

Het Centrum in Nijverdal een orkestenfestival. Naast 

initiatiefnemer harmonie Wilhelmina verzorgen de 

Hellendoornse Harmonie en de koninklijk erkende 

fanfare Concordia Hooge Zwaluwe een optreden dat 

mondeling beoordeeld wordt door een jurylid.

Wilhelmina en NJFO 
in HRFSTWND-serie
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug (foto) en 

het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO) verzorgen 

zondag 23 oktober (14.30 uur) in Muziekcentrum En-

schede een concert in de serie HRFSTWND. Wilhelmina 

speelt van de hand van Philip Sparke Wind Sketches 
en Dance Movements. Het NJFO komt met Marinarella 

(Julius Fucik, arr. Stefan de Hoogt), Symphonic Fantasy 
and Allegro (Ole Schmidt) met accordeonsolist 

Vincent van Amsterdam en A Diamond for Parker (Rob 
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Goorhuis). Informatie: www.wilhelminaglanerbrug.nl of 

www.njfo.nl. Foto: Alfred Webbink. 

Harmonie en symfonie
samen in HRFSTWND
In het kader van de concertserie HRFSTWND vindt 

vrijdag 9 november (20.00 uur) in Muziekcentrum 

Enschede een ontmoeting plaats tussen de wereld 

van het harmonieorkest en symfonieorkest. Voor de 

pauze speelt het Groot HRFSTWND Orkest, samen-

gesteld uit muzikanten van amateurverenigingen en 

leden van het Orkest van het Oosten Pegasus (Alex 

Poelman) en het Tweede Klarinetconcert (Oscar 

Navarro) met Johan Naus als solist. Na de pauze 

brengt het Orkest van het Oosten de Eerste Symfonie 

(Gustav Mahler). 

Fanfaremuziek in HRFSTWND 
Vrijdag 4 november (20.00 uur) vervolgen Excelsior 

Westenholte-Zwolle en de Christelijke Muziekvereni-

ging Hattem (CMH) de serie HRFSTWND met een 

concert in De Spiegel in Zwolle. Het muzikale menu 

vermeldt symfonische fanfareklanken en muzikale 

een-tweetjes met topsolisten. Informatie: www.excel-

sior-westenholte.nl. 

O K T O B E R

Vr 07 – Zo 09 HEINO  Jeugdweekend voor OBM leden. 

Za 08 VOLLENHOVE, DE BURGHT 19.30 UUR Oktoberfest m.m.v. Die Röhrlander Musikanten, Lindelanders, Toutenburgher Muzikanten en Duo Alpenland. 

Za 08 ENSCHEDE, DIEKMANHAL 10.00 UUR SMP-concours Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (namens de bonden van Friesland, Groningen/ 

   Drenthe, Overijssel en Gelderland). 

Za 08 KAMPEN, DE REEVE 20.00 UUR  Contactavond Kamper Trompetter Korps. 

Zo 23 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 14.30 UUR HRFSTWND-concert met Wilhelmina Glanerbrug en Posaunenchor Gronau (Duitsland). 

Za 29 STEENWIJK, DE MEENTHE 12.00 UUR 2. Fest der Blasmusik m.m.v. 18 blaaskapellen en slotconcert door Herman Engelbertinck und Seine  

   Egerländer Musikanten

Zo 30 HENGELO, DE GRUITPOORT 14.30 UUR Slagwerkspektakel Beating the Border door slagwerkgroep Crescendo Hengelo m.m.v. het duo Marise en  

   Hidde en malletband De Eendracht Hummelo. 

N O V E M B E R

Vr 04 ZWOLLE, DE SPIEGEL 20.00 UUR HRFSTWND-concert met Excelsior Westenholte en CMH Hattem. 

Za 05 / Zo 06 OLDENZAAL, DIVERSE LOCATIES  Brasstival in teken van de trombone m.m.v. New Trombone Collective en Semper Crescendo Oldenzaal. 

Wo 09 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 20.00 UUR HRFSTWND-concert met het Groot HRFSTWND Orkest en het Orkest van het Oosten. 

Za 12 / Zo 13 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 09.30 UUR Concertconcours Overijsselse Bond van Muziekverenigingen. 

Za 12 NIJVERDAL, HET CENTRUM 19.30 UUR Orkestenfestival met Wilhelmina Nijverdal, Hellendoornse Harmonie en Concordia Hooge Zwaluwe. 

Zo 13 HENGELO, DE GRUITPOORT 14.30 UUR Slagwerkspektakel Beating the Border door slagwerkgroep Crescendo Hengelo m.m.v. het duo Marise en  

   Hidde en Vibracoustic Bocholt (België). 

PROVINCIE UTRECHT

44e Oktoberfest in Woerden 
Als onderdeel van het Oktoberfest Woerden vindt 

zaterdag 22 oktober (13.45 uur) in de feesttent op het 

Excercitieveld Woerden het 44e Blaaskapellenfestival 

Woerden plaats. Deelnemers: Die Original Rheinstädter 

Musikanten Woerden, Aarebeijeplukkers Roelofa-

rendsveen, Isseltaler Musikanten Rheden, Kemp’ner 

Musikanten Tielen (België), Limburgse Boerebloaskapel 

Genhout, Die Hofstädter Musikanten Den Haag en de 

Zwarte Fanfare Aarle Rixtel. NBK-try-out in Utrecht
De jaarlijkse Atelier Pfeiffer NBK try-out vindt zaterdag 

15 oktober (19.00 uur) plaats in het ZIMIHC Stefanus 

theater in Utrecht. Frans-Aert Burghgraef beoordeelt de 

optredens van Brassband Rijnmond, Amsterdam Brass, 

Brassband Schoonhoven A en B (foto), KNK De Goorn, 

Brassband Breukelen, Oefening en Uitspanning, Brass-

band Amersfoort, Backum Brass en Felison Brass.

Muzikale dag bij Concordia
Zaterdag 29 oktober houdt harmonie Concordia Wijk 

bij Duurstede een muzikale dag in het Revius Lyceum. 

Vanaf 13.00 uur repeteren orkest en slagwerkgroep, 

aangevuld met oud-leden en andere belangstellende 

muzikanten een programma dat ’s avonds tijdens 

een gezamenlijk concert wordt uitgevoerd. Informatie: 

reunieconcert2016@gmail.com.

O K T O B E R

Vr 07 AMERSFOORT, ICOON 19.30 UUR GENEVA Brassband Festival Midden-Nederland met zeven brassbands.

Za 08 KAMERIK  Goodwillconcert door Douane Harmonie Nederland.

Za 15 UTRECHT, ZIMIHC 19.00 UUR Atelier Pfeiffer NBK try-out. 

Do 20 UTRECHT, ZIMIHC THEATER STEFANUS 20.00 UUR Concert door het Estlandse harmonieorkest Vabariiklik Orkestrihjuhtide Puhkpilliorkester (VOP) met de  

   Koninklijke Brassband Utrecht en het Fanfare Projectorkest. 

Vr 21 / Za 22 UTRECHT, TIVOLIVREDENBURG  36e Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Za 22 WOERDEN, EXCERTITIEVELD 13.45 UUR 44e Blaaskapellenfestival Woerden met zeven kapellen.

Za 29 WIJK BIJ DUURSTEDE, REVIUS LYCEUM 13.00 UUR Reünieconcert door harmonie Concordia Wijk bij Duurstede. 
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PROVINCIE ZEELAND

 Swing-In bij Zeeuwse Muziek 
Bond met Jasper Staps
De Zeeuwse Muziek Bond organiseert zaterdag 16 ok-

tober in het congrescentrum De Stenge te Heinkenszand 

samen met de bigband van de Zeeuwse Muziekschool 

een play-in voor lichte muziek. Deelnemers zijn leden van 

de aangesloten muziekverenigingen en leerlingen van de 

Zeeuwse Muziekschool. De Swing-In staat onder leiding 

van Jasper Staps, dirigent van het Orkest van de Konink-

lijke Luchtmacht (foto). De studiedag wordt om 16.00 

uur afgesloten met een openbare presentatie. Informatie: 

www.zeeuwsemuziekbond.nl. 

Belle Perez met 
The Young Ones
Belle Perez is zaterdag 5 november te gast tijdens een 

concert met het lichte muziekorkest The Young Ones in 

het Scheldetheater in Terneuzen. De Vlaamse zangeres 

zingt met begeleiding van haar gitarist Nanny Guerrero 

en The Young Ones haar grootste hits.

O K T O B E R

Za 08 MIDDELBURG, SPIEGELTHEATER 20.00 UUR Jaarconcert door Brassband Middelburg. 

Za 08 / Zo 09 HULST, ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL  Clinic Delta Brass Zeeland m.m.v. Britse musici Roger Webster, Kevin Crockford en Jamie Smith. 

Za 08 SINT JANSTEEN, DE BOMBARDON  Concert Delta Brass Zeeland m.m.v. Britse musici Roger Webster, Kevin Crockford en Jamie Smith. 

Zo 09 GOES, GOEDERENLOODS STOOMTREIN  Concert Delta Brass Zeeland m.m.v. Britse musici Roger Webster, Kevin Crockford en Jamie Smith. 

Zo 16 HEINKENSZAND, DE STRENGE  Play-in lichte muziek door Muziek Bond Zeeland o.l.v. Jasper Staps met om 16.00 uur eindpresentatie.

N O V E M B E R

Za 05 TERNEUZEN, SCHELDETHEATER  Concert The Young Ones m.m.v. zangeres Belle Perez. 

Zo 06 TERNEUZEN, SCHELDETHEATER 12.00 UUR Concertwedstrijd Zeeuwse Muziek Bond. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Harpe Davids Schiedam
bestaat 95 jaar
Zaterdag 12 november viert de christelijke muziekvereni-

ging Harpe Davids Schiedam het 95-jarig bestaan met 

een concert in de kerk van het Apostolisch Genootschap 

te Schiedam. Samen met zanger Bob Bullee (finalist van 

Holland’s got talent) komt een gevarieerd programma 

voorbij met onder andere Slavische Dans nr. 8 Dvorák, 
I got plenty o’nuttin (Gershwin) en een selectie uit de 

musical Les Miserables. Informatiewww.harpedavids.nl.

Windkracht II met 
drie harmonieorkesten
De christelijke harmonievereniging Prinses Juliana 

Klaaswaal houdt zaterdag 29 oktober (19.30 uur) in het 

PJ Muziekcentrum de tweede uitgave van de concert-

serie Windkracht. Behalve de organiserende vereniging 

komen de harmonieorkesten De Bazuin Oud-Beijerland 

en MaasMuziek Puttershoek in actie. Op het programma 

staan werken van onder meer Bert Appermont, Thomas 

Doss, Philip Sparke en James L. Hosay.

Najaarsconcert door Excelsior
Vrijdag 14 oktober (20.00 uur) geeft de christelijke 

harmonievereniging Excelsior De Lier een najaarsconcert 

in de Vredekerk. In Les Papillon (Coby Lankester/Johan de 

Meij) worden vier vlinders verbeeld. Variations for Oboe 
(Rimsky-Korsakov) wordt ten gehore gebracht met als 

soliste uit eigen gelederen de jonge talentvolle Lisa de 

Rijcke. Verder klinkt muziek van onder andere Shostako-

vich en Arturo Marquez. Het saxofoonkwartet Met Maten 

speelt een werk voor saxkwartet met orkestbegeleiding. 

Het leerlingenorkest brengt melodieën uit de musicals 

Phantom of the Opera en Les Miserables. Informatie: 

www.excelsiordelier.nl. 

Earth without Art is just Eh… 
door harmonie Arti 
Zaterdag 12 november (20.00 uur) presenteert de 

Alphense harmonie Arti in de Adventskerk in Alphen a/d 

Rijn het concert Earth without Art is just Eh…. De avond 

wordt gevuld met origineel repertoire voor harmonieor-

kest rond het thema Moeder Aarde. Te beluisteren zijn 

onder meer Moving Heaven and Earth (Philip Sparke), 

Mother Earth (David Maslanka), Subterra (Daniel 

Weinberger), Into the Raging River (Steven Reineke), 

Windows of the World (Peter Graham) en Heaven and 
Earth (Jan Bosveld). Informatie: www.arti-alphen.nl .

De Donuts toeren met 
derde theatershow
De uit negen musici bestaande (semi-)professionele sta-

geband De Donuts zit volop in de voorbereidingen voor 

de nieuwe theatershow In Bedrijf. Swingende stukken, 

verstilde ballads, klassiekers uit de muziekgeschiedenis 

en recente hits worden overgoten met veel energie en 

entertainment. De speellijst in Zuid-Holland: 22 oktober 

in Schouwburg Kunstmin Dordrecht; 28 oktober in Vereni-

gingsgebouw K&G Leiden en 29 oktober in Cultuurhuis 

Garenspinnerij Gouda. Informatie: www.dedonuts.nl.

Streekfestival in Bodegraven
Zaterdag 5 november (9.30 uur) organiseert Stichting 

Streekfestival in het Evertshuis te Bodegraven het 21e 

Streekfestival voor hafabra-orkesten. Naast deelnemers uit 

het Groene Hart komen dit jaar ook orkesten uit Zwaag, 

Asperen en Nijkerk aan de start. De uitvoeringen van de 

vijftien deelnemende orkesten worden beoordeeld door 

Rob Goorhuis en Leon Vliex. De deelnemers: fanfare Ad 

Astra Asperen, fanfare Viribus Unitis Wilnis, opleidingsor-

kest DSS Aarlanderveen, fanfare Crescendo Nieuwveen, 

fanfare Juliana Stompwijk, harmonie Concordia Waddinx-
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veen, harmonie Kunst na Arbeid Uithoorn, Nijkerks Stede-

lijk Fanfare Corps Nijkerk, Zuilens Fanfare Corps Utrecht, 

harmonie Sursum Corda Aalsmeer, koninklijke Brassband 

Utrecht, fanfare Flora Aalsmeer, harmonie Da Capo Lisse, 

fanfare Sint Caecilia Zwaag en harmonie De Kleine Trom-

petter Zevenhuizen. Informatie: www.streekfestival.nl. 

O K T O B E R

Vr 14 DE LIER, VREDEKERK 20.00 UUR Najaarsconcert door Excelsior De Lier. 

Zo 16 AARLANDERVEEN, STUDIO OOSTERMAN 12.00 UUR Concert door het Estlandse harmonieorkest Vabariiklik Orkestrihjuhtide Puhkpilliorkester (VOP) met fanfare  

   Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen. 

Za 22 DORDRECHT, KUNSTMIN  Theatershow In Bedrijf door stageband De Donuts.  

Vr 28 LEIDEN, VERENIGINGSGEBOUW K&G  Theatershow In Bedrijf door stageband De Donuts.  

Za 29 KLAASWAAL, PJ MUZIEKCENTRUM  Uitwisselingsconcert door Prinsen Juliana Klaaswaal en De Bazuin Oud-Beijerland. 

Za 29 GOUDA, CULTUURHUIS GARENSPINNERIJ  Theatershow In Bedrijf door stageband De Donuts.  

N O V E M B E R

Vr 04 / Za 05 SCHOONHOVEN, HET BASTION  31e muziekfestival voor slagwerkensembles en hafabra-orkesten door T.A.V.E.N.U. Schoonhoven.

Za 05 BODEGRAVEN-REEUWIJK, EVERTSHUIS 09.30 UUR Streekfestival 2016 voor hafabra-orkesten. 

Za 05 SCHIEDAM, SPORTHAL MARGRIET  Marching & Music Contest en Showconcours Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen. 

Za 12 HEIENOORD, DE TIENVOET  Open Hoekschewaards Concertfestival. 

Za 12 ALPHEN AAN DEN RIJN, ADVENTSKERK 20.00 UUR Concert Earth without Art is just Eh… door Harmonie Arti Alphen.

Za 12 SCHIEDAM, KERK APOSTOLISCH GENOOTSCHAP  Jubileumconcert door muziekvereniging Harpe Davids Schiedam.  
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Henri Selmer Parijs is constant in ontwikkeling van nieuwe
instrumenten. Met trots kunnen wij u melden dat onze SeleS 
lijn is uitgebreid met een nieuwe houten student lijn klarinet 
onder de naam Prologue.

De Prologue is licht en gemakkelijk bespeelbaar, 
met een geweldig speelcomfort en een 
verzilverde applicatuur speciaal ontworpen voor 
klarinettisten op alle niveaus.

De akoestische ontwikkeling zorgt voor een 
optimale intonatie van de Prologue waardoor dit 
instrument een opmerkelijke plaats inneemt in dit 
segment van de markt.

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

Presénce
€ 2868,00

Prologue
€ 1515,00

www.selmer.nl
info@selmer.nl


	P001_KW06_
	P002_KW06_
	P003_KW06_
	P004_KW06_
	P005_KW06_
	P006_KW06_
	P007_KW06_
	P008_KW06_
	P009_KW06_
	P010_KW06_
	P011_KW06_
	P012_Kw06_
	P013_Kw06_
	P014_KW06_
	P015_Kw06_
	P016_KW06_
	P017_KW06_
	P018_KW06_
	P019_KW06_
	P020_KW06_
	P021_KW06_
	P022_KW06_
	P023_KW06_
	P024_KW06_
	P025_KW06_
	P026_KW06_
	P027_KW06_
	P028_KW06_
	P029_KW06_
	P030_KW06_
	P031_KW06_
	P032_KW06_
	P033_KW06_
	P034_KW06_
	P035_KW06_
	P036_KW06_
	P037_KW06_
	P038_KW06_
	P039_KW06_
	P040_KW06_
	P041_KW06_
	P042_KW06_
	P043_KW06_
	P044_KW06_
	P045_KW06_
	P046_KW06_
	P047_KW06_
	P048_KW06_
	P049_KW06_
	P050_KW06_
	P051_KW06_
	P052_KW06_
	P053_KW06_
	P054_KW06_
	P055_KW06_
	P056_KW06_
	P057_KW06_
	P058_KW06_
	P059_KW06_
	P060_KW06_
	P061_KW06_
	P062_KW06_
	P063_KW06_
	P064_KW06_
	P065_KW06_
	P066_KW06_
	P067_KW06_
	P068_KW06_
	P069_KW06_
	P070_KW06_
	P071_KW06_
	P072_KW06_
	P073_KW06_
	P074_KW06_
	P075_KW06_
	P076_KW06_
	P077_KW06_
	P078_KW06_
	P079_KW06_
	P080_KW06_
	P081_KW06_
	P082_KW06_
	P083_KW06_
	P084_KW06_
	P085_KW06_
	P086_KW06_
	P087_KW06_
	P088_KW06_
	P089_KW06_
	P090_KW06_
	P091_KW06_
	P092_KW06_

