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Lions EuroConcours 2018
zet dwarsfluit in de picture

Dubbel kampioenschap
voor 85-jarige Jong Jubal

Jong Jubal drum & bugle corps uit Dordrecht heeft tijdens de Championships van
Drum Corps Europe (DCE) in Kerkrade voor de negende keer de Europese titel in de
wacht gesleept. Drie weken eerder werd het korps bij de Dutch Music Games ook al
gekroond tot nationaal kampioen. Jong Jubal toonde zich met de show Sensei superieur op zo goed als alle onderdelen. Naast de kampioenstrofeeën en kampioensvlag gingen ook de (caption)prijzen voor music, percussion, visual, effect en color
guard mee naar Dordrecht. In de Premier Class ging de zege naar The Company uit
Engeland. Jong Jubal viert dit jaar zijn 85-jarig jubileum en is daarmee één van de
oudste jeugdkorpsen van ons land. Een van de hoogtepunten was afgelopen zomer
het optreden tijdens de openingsceremonie van het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Foto: Hans Kloppert.

KNMO-leden actief
op speeldag FASO

De KNMO brengt verschillende muziekdisciplines met elkaar in verbinding. Dat
bleek tijdens de jaarlijkse speeldag van de Federatie van Amateur Symfonie- en
Strijkorkesten (FASO). Onder leiding van Ruud van Eeten werden door leden van de
FASO-orkesten diverse werken ingestudeerd voor een openbare eindpresentatie.
Voor de workshop hadden ook enkele leden van blaasorkesten ingeschreven. De
FASO-speeldag is bedoeld voor leden van de FASO-orkesten om muziek te verkennen uit de rijke bibliotheek van de federatie. Gespeeld werden onder meer Festive
Overture (Ruud van Eeten) en delen uit Schindlers’s List (John Williams), Pirates
of the Caribbean (Klaus Badelt) en Jurassic Park (John Williams). De FASO is als
categorale organisatie verbonden aan de KNMO.

Deadline voor volgende
uitgave van Klankwijzer

Op 12 december verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen van activiteiten tussen 14 december en 11 februari 2018 worden uiterlijk
MAANDAG 13 NOVEMBER 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 redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.
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Het jaarlijkse concours van Lions Clubs International staat in 2018 in het teken van
de dwarsfluit. De nationale selectie is op zondag 4 maart 2018 in Theater aan de
Parade in ’s-Hertogenbosch. De jury bestaat uit Leon Berendse, Lucas Vis en Abbie
de Quant. De winnaar vertegenwoordigt ons land tijdens het Euroconcours in het
najaar van 2018 in Skopje (Macedonië). Reis en verblijf worden geheel betaald. Bovendien is er een prijzenpot met duizenden euro’s aan prijzengeld beschikbaar. Drie
finalisten winnen een masterclass van Abbie de Quant. Het verplichte werk is Sonata
for solo flute a-moll movement I, II (Bach). Daarnaast spelen de kandidaten een
werk uit een lijst met keuzewerken. Deelname staat open voor muzikanten die op 1
januari 2018 niet ouder zijn dan 23 jaar en de laatste 5 jaar in ons land verblijven.
Informatie: gwvanwijk@planet.nl.

Inschrijving voor Europese
Solistenkampioenschap gestart

Jonge, getalenteerde koperblazers en slagwerkers kunnen zich inschrijven voor
deelname aan het Europese Solistenkampioenschap 2018. Deze wedstrijd vindt
tussen 1 en 3 mei plaats in Utrecht in de kantlijn van de Europese Brassband
Kampioenschappen op 4 en 5 mei in TivoliVredenburg. Ben je geboren na 1 januari
1989 en speel je (es-)cornet, bugel, althoorn, bariton/euphonium, (bas-)trombone,
es-bas, bes-bas, marimba of pauken dan kun je voor 31 januari 2018 een video van
een eigen solo-optreden insturen. De twintig beste kandidaten worden uitgenodigd
voor deelname aan de titelstrijd. De deelnemers treden twee keer (verplicht werk
en keuzewerk) met begeleiding van piano op. Een internationale jury kiest drie
finalisten die op 3 mei tijdens het Solisten Galaconcert met begeleiding van een
Nederlandse topbrassband een soloconcert spelen. Op de foto de winnaars van
vorig jaar. Informatie: www.
ebba.eu.com. Utrecht staat
tussen 28 april en 6 mei
geheel in het teken van
blaas- en brassmuziek
met openluchtconcerten,
kennissessies, try-outconcerten, het Galaconcert en
de Brass Party! Informatie:
www.ebbc2018.nl. Foto:
Goldy Solutions Ltd.

Israëlisch orkest
zoekt concertpartner

Het Israëlische harmonieorkest Beer Sheva Wind Orchestra is op zoek naar orkesten
in Europa om samen een concert te geven. Het gezelschap bestaat uit zeventig muzikanten in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. De periode waarin het concert dient plaats
te vinden is de maand juli 2018 of de week van 24 tot 30 september wanneer het
in Israël vakantie is. Belangstellenden kunnen contact opnemen met dirigent Micha
David via e-mailadres: michadavidlaw@gmail.com. Op YouTube zijn opnames van
het orkest te zien: www.youtube.com/user/tizmoretb7/videos.

Tutti-web: managementtool
voor muziekverenigingen

Tutti-web is een professionele managementtool die bestuurders van muziekverenigingen helpt om de
organisatie beheersbaar te houden. Het Kortrijks Symfonisch Orkest is het eerste Belgische orkest dat Tutti-web
gebruikt. Wim Storme:“We zochten een softwaretool voor onze repetitiekalender: welke werken worden
wanneer gerepeteerd, wie moet aanwezig zijn, via mail uitnodigen en online laten bevestigen, etc. We evalueerden meerdere programma’s. De - bijna - gratis programma’s bleken te beperkt. Professionele software is
fantastisch maar helaas onbetaalbaar. Tutti-web biedt echter veel functionaliteit voor een schappelijke prijs. Er
is een uitgebreide handleiding beschikbaar en prima ondersteuning van de ontwikkelaar die zijn tool steeds
verder uitbouwt.” Informatie: www.tutti-web.com.

Hoempapaband
In Nederland heeft muziek maken in verenigingsverband zich veelal ontwikkeld tot een prestatiegerichte vrijetijdsbesteding. Wie de website van
een muziekvereniging opent, wordt meestal al
op de startpagina geconfronteerd met de rijke
concourshistorie van de club. De status van een
muziekvereniging wordt in ons land vooral afgemeten aan concourssuccessen.
In het buitenland richt het belang van muziekbeoefening zich op heel andere aspecten.
Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische
scholingsprogramma’s zijn vrijwel uitsluitend
gericht op de ontwikkeling van jonge muzikanten
als mens. Van een eerste prijs met onderscheiding
hebben ze daar nog nooit gehoord.

Cees Beerens neemt
afscheid als voorzitter SMP

Cees Beerens heeft zijn functie van voorzitter van de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) beschikbaar
gesteld. Door drukke werkzaamheden en een overvolle privéagenda heeft hij moeten besluiten om zijn taak
met onmiddellijke ingang neer te leggen. Door tijdnood is hij niet in staat zijn voorzitterschap op een voor
hem bevredigende wijze uit te voeren. Beerens heeft de KNMO laten weten dat de doelgroep alleen gebaat
is bij een voorzitter die zich volledig voor de sector kan inzetten. De KNMO, de doelgroep SMP en de leden
van de technische commissie laten in een persbericht weten Cees Beerens veel dank verschuldigd te zijn
voor alles wat hij in de afgelopen jaren gedaan en bereikt heeft. Jaap van Waveren en Frans Voermans zetten
voorlopig de voorbereidende werkzaamheden van het kernteam voor de doelgroep SMP voort. Enthousiaste
(jonge) mensen die de uitdaging willen aangaan om de ontwikkelingen in de volop in beweging zijnde
SMP-sector mede vorm te geven, kunnen zich melden via info@knmo.nl. Op de foto Cees Beerens eerder dit
jaar tijdens de NK Concertwedstrijden voor slagwerkensembles. Foto: FV Media Producties.

De Muziekwedstrijd van start

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen weer meedoen aan De Muziekwedstrijd, waarmee het Prinses Christina
Concours kinderen wil stimuleren om muziek te gaan of blijven maken. Een filmpje insturen kan heel makkelijk
via de site www.demuziekwedstrijd.nl of de gratis app. Zingen, spelen op een instrument, alleen of samen met
muzikale vrienden, pop, rap of klassiek, het mag allemaal! Doordat alle filmpjes online staan, kunnen kinderen
elkaar inspireren. Het publiek kan stemmen en reageren op de filmpjes. Alle kinderen die een filmpje insturen
ontvangen een persoonlijk diploma met feedback van de jury. Daarnaast zijn ze welkom op de feestelijke muziekdag in Diergaarde Blijdorp op 17 februari 2018. Uiteindelijk beslist de jury welke kinderen doorgaan naar
de finale. Ook kan het publiek stemmen op het filmpje van de maand en op het mooiste, grappigste, coolste
en origineelste filmpje. Informatie: www.demuziekwedstrijd.nl.

In deze aflevering van Klankwijzer verhalen twee
jonge slagwerkers over hun American Dream. Ze
toerden afgelopen zomer zes weken door de Verenigde Staten om met een Amerikaans drumcorps
deel te nemen aan de competitie van Drum Corps
International (DCI). Hoewel deze organisatie haar
bakermat heeft in een land waar je pas voor vol
wordt aangezien als je uitblinkt in opleiding, sport
of werk, wordt in de missie van DCI met geen
woord gerept over punten en prijzen. De organisatie beoogt ‘de levensverrijkende ervaring en de
plezierbeleving van het spelen van marcherende
muziek als uitvoerende kunst wereldwijd te verbreiden. Dat doen we door een podium te creëren
voor onderwijs, competitie, entertainment en het
bevorderen van individuele groei’. Competitie als
middel en niet als doel. Ook bij de bands staat de
persoonlijke ontwikkeling van de muzikant voorop.
De Madison Scouts bijvoorbeeld stellen in hun
missie het vormen van karakter, sociale ontwikkeling, leiderschap, zelfdiscipline en het nastreven
van het hoogst haalbare niveau in een positieve
omgeving centraal. Opvallend is dat beide organisaties niet spreken van een doel, maar van een
missie. Een subtiel verschil van benadering.
Hoe zou het imago van de amateurmuziek in
Nederland zijn als deze sector zich de afgelopen
decennia ook zo gepositioneerd zou hebben?
Zou de blaasmuziekwereld dan ook zoveel moeite
moeten doen om de samenleving te overtuigen
van haar meerwaarde? En zou parlementair
verslaggever Xander van der Wulp op Prinsjesdag
dan ook een van de beste blaasorkesten van ons
land een hoempapaband genoemd hebben?
Frank Vergoossen
Hoofdredacteur
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Werkplaats Spelenderwijsorkest

CultuurCollege Arnhem houdt
van 17 tot en met 19 november
in samenwerking met Rijnbrink
in het kader van Cultuureducatie
Met Kwaliteit voor de tweede
keer het Spelenderwijsorkest
Weekend. Muziekpedagoog
Suzan Lutke dompelt de
deelnemers in De Wolfskuil in
Ommen drie dagen onder in de
wereld van het muziekonderwijs.
Aan bod komen innovatieve
manieren om met jeugdorkesten en groepen kinderen/jonge mensen muziek
te maken. Hoe geef je muziekles aan een groep, hoe sluit je aan bij de beleving
van een kind, hoe laat je kinderen zelf keuzes maken in de muziekles, hoe laat je
kinderen in groepjes werken zodat er muziek ontstaat waar ze zelf enthousiast over
zijn? Werkplaats Spelenderwijsorkest wil een alternatief bieden voor het één-op-één
lesgeven en voor de soms wat rigide lesmethodes. Informatie: www.cultuurmijoost.
nl of Arend Nijhuis, tel.: 026 351 90 29. Foto: FV Media Producties.

Opening inschrijving
jeugdfestival Schoonhoven

De organisatie van het Brassband Schoonhoven Jeugdfestival heeft het concept van
het jaarlijkse muziekfestijn voor jeugdorkesten verder ontwikkeld. Met een nieuwe
divisie-indeling en meer prijzen willen de initiatiefnemers de deelnemers verder
ondersteunen en motiveren om een mooi muzikaal en uitdagend programma
ten gehore te brengen. Door op zoek te gaan naar solistisch muzikaal talent, de
podiumtijd aan te passen aan het niveau van de orkesten en de beoordeling van de
professionele jury centraal te stellen, wordt de formule verder uitgediept. De volgende editie vindt plaats op 3 februari 2018 in Schoonhoven. Zowel kleine formaties als
volledig bezette orkesten zijn welkom en kunnen hun talent in samenspel, ritmiek,
articulatie en volume tonen. Informatie: jeugdfestival.bbs@gmail.com.

STRAATbrass: nieuw festival voor
brassbands als seizoenafsluiting

De brassbands krijgen er een nieuw festival bij. STRAATbrass in het Drentse Vries
biedt brassbands een muzikale uitdaging, maar ook een ontspannen en leuke
afsluiting van het seizoen. De eerste editie staat gepland op zaterdag 30 juni 2018.
De Britse festivals Whit Friday (UK) en The Bugle Band Contest stonden model voor
de Drentse variant. De orkesten spelen een mars en marcheren over de Brink dwars
door vakantiedorp Vries. Een tweekoppige jury nestelt zich volgens Engelse traditie
in een caravan en beoordeelt het geheel. Na een lunch onder de lindebomen in het
Drentse dorpshart spelen de deelnemers een concert in de openlucht. Een afterparty met barbecue maakt een wezenlijk onderdeel uit van het concept. Informatie:
straatbrass@hotmail.com.

Nieuw seizoen van De Maestro
van start

De zesdelige dirigentenworkshop De Maestro biedt
dirigenten en directiestudenten
de kans om hun kennis en
kunde van het dirigeren bij te
spijkeren. De Maestro is een
initiatief van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en staat onder
leiding van dirigent Jan Cober.
In thematisch gestructureerde workshops worden diverse aspecten van het dirigeren
behandeld. Ter ondersteuning van het theoriegedeelte wordt gewerkt met diverse
gastsprekers. Bij ieder thema vindt tevens een koppeling naar de praktijk plaats en
fungeert telkens een ander hafabraorkest als praktijkensemble. De eerste workshop
is zaterdag 28 oktober (9.00 uur) bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort. De overige
workshops zijn op 2 december, 20 januari, 10 maart, 21 april en 16 juni. Inschrijven:
www.lbmblaasmuziek.nl. Foto: FV Media Producties.

Mutations van Bert Picqueur testpiece voor ECWO
Het werk Mutations van de Belgische componist, muziekpedagoog, dirigent en klarinettist Bert Picqueur (1972) is het verplichte werk voor de European Championship
for Wind Orchestras (ECWO) 2018. De componist beschrijft zijn creatie als een vrij
pragmatisch werk met een kernachtig 4-noten-motief dat, zoals de titel laat vermoeden, voortdurend evalueert. Het bijna twaalf minuten durende werk is geschreven
voor de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en is te beluisteren op de dit jaar
verschenen gelijknamige cd. Danse Funambulesque van Jules Strens en Dionysiaques van Florent Schmidt vormden inspiratiebronnen voor het werk. Picqueur droeg
Mutations op aan muziekuitgever Louis Martinus en componist Hardy Mertens die
volgens hem als zalmen tegen de commerciële stroom in blijven zwemmen. ECWO
2018 wordt op 26 mei 2018 gehouden in Brussel (België). Nederland wordt vertegenwoordigd door harmonieorkest Sint Michaël van Thorn (foto). Verder zijn Unión
Musical Villamayorense (Spanje), Blasorchester Siebnen (Zwitserland), koninklijke
harmonie Sint Cecilia Rotem (België) en Lillestrøm Musikkorps (Noorwegen) inmiddels aangemeld. Foto: FV Media Producties.
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Inschrijving voor TROMP open

Vanaf 1 november kunnen talentvolle slagwerkers inschrijven voor TROMP 2018. Het
tweejaarlijkse slagwerkconcours wordt gehouden van 8 tot en met 18 november. De
finalisten spelen een nieuw werk van Daníel Bjarnason voor slagwerksolo en (kamer)orkest dat hij in opdracht van TROMP componeert. Het TROMP-concours, opgericht in Eindhoven in 1971 door dr. Theo Tromp, voormalig vicepresident van Philips,
creëert kansen en een internationaal podium voor getalenteerde musici. Sinds de
specialisatie in slagwerk in 2010 is het Nederlandse evenement uitgegroeid tot ‘s
werelds toonaangevende concours voor solopercussie. Deelnemers kunnen voor de
verschillende rondes kiezen uit geselecteerd repertoire en werk naar eigen keuze
voorbereiden. Informatie: www.tromppercussion.nl.

ONSK in 2018 ook voor
ongestemde ensembles

De Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) 2018 werken volgend
jaar met een dubbelprogramma. Gelijktijdig met de reguliere wedstrijd voor ensembles met (voornamelijk) gestemde instrumenten vindt een wedstrijd plaats specifiek
voor ensembles met een (voornamelijk) ongestemde bezetting. Beide programma’s
worden simultaan naast elkaar afgewerkt. De kampioenschappen worden op 21
april 2018 gehouden in het Schaffelaartheater Barneveld. De verplichte werken
zijn inmiddels goeddeels bekend. Voor de topklasse in de sectie gestemd heeft
de organisatie de Amerikaan Nathan Daughtrey weten te strikken om een werk te
schrijven. De Belg Sam Gevers en de Nederlander Neil van der Drift schreven de
verplichte werken voor respectievelijk de midden- en basisklasse. Voor de sectie
ongestemd schreven Henk Mennens (basisklasse), Henk Smit (middenklasse) en
John Sonderen (topklasse) de testpieces. Informatie: www.onsk.nl. Foto: FV
Media Producties.

Trompettiste Melissa Venema
speelde voor Macron

De trompettiste Melissa Venema heeft begin deze maand opgetreden voor de Franse president Emmanuel Macron. De 22-jarige Zaandamse, die haar loopbaan begon
bij muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Zaandam, was door het Amerikaanse leger
uitgenodigd om op verschillende locaties in en rond Parijs plechtigheden rond de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog op te luisteren. In 1917 zetten Amerikaanse
soldaten voet op Frans grondgebied. De inzet van Amerikaanse troepen zorgde voor
een keerpunt in de oorlog. De Zaandamse speelde voor een internationaal publiek
van militairen en diplomaten verschillende volksliederen. Ook bracht ze in het Paleis
van Versailles het taptoesignaal ten gehore. Hoogtepunt was een ceremonie bij de
Arc de Triomphe waarbij onder andere de Franse president Emmanuel Macron aanwezig was. Melissa raakte bekend bij het Amerikaanse leger dankzij de vertolking
van Il Silenzio met André Rieu en het Johann Strauss Orkest. Het filmpje op YouTube
van dit optreden werd wereldwijd miljoenen keren bekeken.

Jong K&G wint jeugdmanifestatie
Tijdens de Nationale Taptoe 2017 in Ahoy Rotterdam heeft Jong K&G Leiden de
jeugdmanifestatie gewonnen. Met 89,75 punten lieten de jonge Leidenaren de andere zeven jeugdorkesten achter zich. Sinds enkele jaren organiseert de Nationale
Taptoe een jeugdmanifestatie. Hierbij mogen jeugdorkesten hun show uitvoeren
voor publiek en jury, bestaande uit militaire muzikanten. Een hele ervaring voor de
jonge muzikanten. Jong K&G presenteerde onder leiding van tambour-maître Diégo
Verhaar de show Drive. Het korps schreef de jeugdmanifestatie voor de vierde keer
op zijn naam. Jong K&G presenteert Drive tijdens de X-mas Tattoo op 9 december in
Leiden voor de laatste keer.

Majorettes strijden twee
dagen om landstitels

Op 9 en 16 december 2017 wordt door de KNMO het NK Majorette 2017 georganiseerd voor solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen. Het kampioenschap voor
de junioren en senioren vindt op 9 december plaats in Meppel. Een week later strijdt
de jeugd om de landstitels in Waalwijk. Deelname staat open voor de top 3 van
elke provincie/regio mits de plaatsingsscore behaald is. Daarnaast wordt op het NK
bepaald wie Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens de Champions Trophy op 24
februari 2018. Hiervoor geldt dat de top 3 per leeftijdscategorie op de onderdelen
artistiek programma, showtwirl, parade corps en exhibition corps mag deelnemen.
Foto: FV Media Producties.

Nieuwe dirigent of instructeur nodig?

Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadvertenties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Schrijver, tel.: 040 844 7632, e-mail: p.schrijver@bcm.nl.
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Kers op de taart voor
Camiel Lemmens
Limburgse muzikanten krijgen maar één keer in hun leven de kans om Nederlands kampioen te worden in de hoogste divisie. Hoornist Camiel Lemmens liet
die eenmalige gelegenheid niet aan zijn neus voorbijgaan. Hij schreef deze
maand het NK Blazers op zijn naam.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Pas zeventien jaar en al alles gewonnen wat er
maar te winnen valt. Hoornist Camiel Lemmens
van de koninklijke harmonie Aurora uit Grevenbicht won in Utrecht het NK Blazers. De jury
beloonde zijn uitvoering van Concerto, Op. 8 van
Franz Joseph Strauss met pianobegeleiding van
Ankie Mofers met 93 punten, goed voor de kampioenstitel in de eerste divisie. Hij won tevens
een solo-optreden met de Marinierskapel van de
Koninklijke Marine. Daarmee sloot Camiel zijn
solistencarrière binnen het wedstrijdcircuit van
de KNMO af op het hoogtepunt. Eerder dit jaar
won hij ook al de Finale Limburgse Solisten, het
provinciale kampioenschap van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen. Winnaars van
deze wedstrijd zijn daarna van verdere deelname
uitgesloten. Omdat de provinciale kampioenschappen gelden als kwalificatiewedstrijd voor
deelname aan het NK, betekent dat automatisch
dat Camiel ook niet meer aan de landelijke
titelstrijd kan meedoen. Jammer, maar wellicht
zien we hem nog eens terug in de divisie voor
conservatoriumstudenten. Altsaxofonist Sjors
Uitjens van de koninklijke harmonie Echo der
Kempen uit Bergeijk legde in de hoogste klasse
met 92 punten beslag op de tweede plaats.
In de tweede divisie ging de zege naar fluitiste
Nina Smeets van harmonie Sint Caecilia uit
Hoensbroek. Samen met Anouk Blanken won
ze tevens bij de ensembles in deze divisie. Altsaxofonist Nino Bogers van het Veldhovens
Muziekkorps was de beste solist in de derde

divisie. In de vierde divisie zegevierde hoorniste Lynn Tijssen van fanfare Sint Antonius
uit Beek-Genhout. Cailean Paas van harmonie
Sint Cecilia uit Koningsbosch veroverde op
dwarsfluit de titel in de vijfde divisie. Daarmee gingen vier van de zes solistentitels naar
Limburg. Succes was er ook voor trompettist
Tommy Camps van Die Stall-freunde uit
Wintelre. Hij prolongeerde het kampioen-

schap in de jeugddivisie. Bij de ensembles in
deze divisie won het saxofoonduo Nienke van
Vossen (koninklijke fanfare Accelerando Sint
Annaland) en Amber van der Werff (muziekvereniging Euterpe Sint Annaland). Voor de
wedstrijd hadden veertig solisten en ensembles uit alle delen van het land ingeschreven.
In de volgende uitgave van Klankwijzer meer
aandacht voor het NK voor blazers.

Prijsuitreiking voor de deelnemers in de lagere divisie.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND

Het NJHO tijdens de eerste repetitie in Utrecht.

NJHO klaar voor
vuurdoop in HRFSTWND
In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een
bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor de concertserie HRFSTWND
met het debuut van het nieuwe Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) op
zondag 29 oktober in Musis in Arnhem.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES
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BUMA Awards voor
Ed de Boer en
Marco Pütz
Tijdens het HRFSTWND-concert op zondag 29
oktober in Musis Arnhem worden de BUMA Brass
Awards 2017 uitgereikt. Deze jaarlijkse muziekprijs
wordt toegekend aan personen die een grote
en positieve bijdrage hebben geleverd aan de
ontwikkeling van de blaasmuziek in Nederland
en daarbuiten. Op voordracht van het Repertoire
Informatie Centrum ontvangt Ed de Boer, alias Alexander Comitas, de BUMA Brass Award Nationaal
voor zijn bijdrage aan de uitbreiding van het repertoire voor de hogere divisies. Tal van zijn werken
zijn geselecteerd voor nationale en internationale
kampioenschappen. Zijn Variations on Vitae Aeternum werd in 2014 gekozen als verplicht werk voor
de Britse Open Brass Band Kampioenschappen.
Hij is daarmee de eerste Nederlandse componist
die deze eer te beurt valt. Ook de bijzondere relatie
Dirigent Jos Schroevers: “We moeten weer laten zien dat het NJHO echt iets bijzonders is.”

van Ed de Boer met het WMC heeft bijgedragen
aan de toekenning van de prijs.
De BUMA Brass Award Internationaal gaat naar

Uit alle hoeken en gaten komen ze vandaan. De
meesten hebben elkaar nog nooit gezien. De
eerste repetitiedag van het nieuwe NJHO begint
met handjes schudden. Ruim zeventig jonge muzikanten uit het hele land gaan de uitdaging aan
om het NJHO als boegbeeld van de Nederlandse
blaasmuziek opnieuw op de kaart te zetten. Een
uitdaging ook voor dirigent Jos Schroevers.
Samen met bestuursleden en medewerkers van
de KNMO heeft hij er anderhalf jaar aan gewerkt
om het NJHO weer op de rails te krijgen. In de
Fentener van Vlissingen-zaal van het Utrechts

Conservatorium zit het voorlopige orkest voor
het eerst voor zijn neus. Later op de dag wordt er
hier en daar nog wat gesleuteld aan de samenstelling en moeten helaas ook enkele muzikanten teleurgesteld worden. “De bezetting is zeker
op orde”, concludeert de chef-dirigent. “Het ziet
er erg rooskleurig uit!”
Het NJHO van de vorige eeuw had een grote naam. Voor tientallen muzikanten uit de
amateurwereld was het de springplank naar een
professionele carrière. Schroevers voelt niet de
druk om met het nieuwe orkest diezelfde status

Marco Pütz. De Luxemburger is een zeer veelzijdig
componist en heeft meer dan tachtig composities
op zijn naam staan. Zijn werken worden vaak geselecteerd als verplichte werken voor concoursen en
kampioenschappen. Zij muziek staat bekend vanwege het uitdagende, inspirerende en muzikale idioom.
Met zijn werk In other words veroverde fanfare Oranje
uit Grootegast tijdens het WMC de kampioenstitel in
de eerste divisie. Ook maakte hij enkele jaren deel uit
van het hoofdbestuur van de internationale muziekorganisatie WASBE en onderhoudt hij een speciale
band met het Frysk Fanfare Orkest.
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BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
te bereiken. “Ik voel me vooral verantwoordelijk
om mijn kennis, ervaring maar vooral de liefde
voor de blaasmuziek over te brengen op jonge
muzikanten. Het is meer het gevoel dat ik dit
‘moet’ doen omdat ik zelf weet hoe geweldig
het is om in een dergelijk collectief met elkaar
muziek te maken.” De dirigent merkt op dat
er tegenwoordig meer initiatieven zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van de blaasmuziek.
“Ik zie het NJHO vooral als een aanvulling op de
andere nationale jeugdorkesten. Naast het Jeugd
Orkest Nederland, Nationaal Jeugd Fanfare
Orkest en het Jong Metropole Orkest hoort in
Nederland ook een Nationaal Jeugd Harmonie
Orkest. Wij kennen hier een enorme traditie
en die moeten we in ere houden, maar vooral
ontwikkelen met de jonge generatie.” Schroevers
ziet het NJHO als een nieuw orkest dat zich weer
opnieuw zal moeten bewijzen. “We moeten weer
laten zien dat het NJHO echt iets bijzonders is
en dat je hier bij moet spelen als je van blaasmuziek houdt en zeer ambitieus bent om met
jongens en meisjes uit jouw eigen generatie te
bereiken waar men het toen over had, namelijk
het NJHO als vlaggenschip voor de ontwikkeling van de blaasmuziek.”
Inmiddels heeft het orkest er ook al een
studieweekend opzitten. Zondag 29 oktober
(15.30 uur) beleeft het jonge gezelschap in het
vernieuwde Musis Arnhem in de concertserie
HRFSTWND zijn vuurdoop. Het programma
ziet er veelbelovend uit. Geopend wordt met
Ouverture La Forza del Destino van Giuseppe
Verdi in een bewerking van Franco Cesarini. Een
transcriptie van een groot symfonisch werk met
een krachtige opening die uitstekend past bij de
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herstart van het NJHO. De titel (‘De kracht van
het noodlot’) zou met een beetje gevoel voor
symboliek rechtstreeks kunnen verwijzen naar
het NJHO dat acht jaar geleden door bezuinigingen het loodje moest leggen en nu krachtiger dan ooit weer opstaat. Met Il Concerto for
Clarinet and wind orchestra van Oscar Navarro
is bewust gekozen voor een klarinet omdat dit
instrument de basisklank vormt van het harmonieorkest. Soliste Céleste Zewald (philharmonie
zuidnederland) is een van de vele muzikanten
die met het NJHO als tussenstation haar droom
van een carrière als beroepsmusicus realiseerde.

vormen”, zegt concertmeester Simon Dubbeld.
“Het concert in Arnhem wordt vanwege de korte
voorbereidingstijd weliswaar een uitdaging,
maar het zal vast een mooie ervaring worden!”
Ook Myrthe Poelstra, altsaxofoniste bij De
Bazuin in Winsum en studente Docent Muziek
aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, kijkt uit naar de première. “Wat me vooral
aanspreekt is dat we met jonge mensen op hoog
niveau muziek gaan maken en super mooie stukken gaan spelen die je bij andere orkesten niet
snel speelt.” De kennismaking met de overige
orkestleden is haar prima bevallen. “Contact

‘We moeten weer laten
zien dat het NJHO echt 		
iets bijzonders is’
Het orkest besluit zijn debuut met Memorias
de un hombre de Ciudad, een werk voor groot
symfonisch blaasorkest waarin de Valenciaanse
componist Luis Serrano Alarcón een dag uit het
leven van de werkende man beschrijft.
Ook de muzikanten staan te popelen om uit de
startblokken te schieten. “Het is fantastisch om
te ervaren hoe je met een groep wildvreemden
zo snel een goed functionerend orkest kunt

leggen is makkelijk omdat alle muzikanten van
dezelfde leeftijd zijn en hetzelfde doel nastreven.
Tijdens en tussen de repetities was er meteen
een goede en gezellige sfeer.”
Het NJHO heeft bij de samenstelling van het
concertprogramma nadrukkelijk gezocht naar
werken met een educatieve meerwaarde voor
de muzikanten. Doel van het orkest is niet
alleen mooie concerten geven maar ook om bij

Overzicht overige HRFSTWND-concerten
Vrijdag 3 november (19.15 uur) Musis Arnhem.

Fanfare Oranje Grootegast komt met In other words (Marco Pütz) waarmee het

Het Groot HRFSTWND Orkest en Het Gelders Orkest.

orkest deze zomer tijdens het WMC de wereldtitel in de eerste divisie veroverde.

Het Groot HRFSTWND Orkest komt dit keer weer uit Gelderland. Dirigent Dick Bolt

Verder klinken I shall love but Thee (Jan Van der Roost), Land of make believe

heeft voor het eendaags-orkest van gevorderde amateurmusici met vijftien leden

(Chuck Mangione, arr. Jasper Staps), Abendlied (Joseph Rheinberger, arr. Paul van

van Het Gelders Orkest een Scandinavisch programma samengesteld. Op het po-

Dalen) en Verso Libre (Arend Gerds).

dium van het nieuwe Musis klinkt Entry of the Boyars (Johan Halvorsen, arr. Roger
Niese), Norwegian Dances deel 4 (Edvard Grieg, arr. Yuusi Kaneda) en Sinfonia

Zondag 5 november (15.00 uur) Musis Arnhem.

Espansiva - deel 1 Allegro Espansivo (Carl Nielsen, arr. Johan de Meij). Het Gelders

Koninklijke Harmonie Oosterbeek (KHO) en harmonie De Club

Orkest presenteert Sibelius’ Vijfde symfonie, een heroïsch werk, groots als de Scan-

Didam.

dinavische natuur. In het Dubbelconcert voor viool en cello (Brahms) zijn cellist

Twee debutanten in HRFSTWND. KHO pakt uit met de première van A Time Journey

Maximilian Hornung en concertmeester Cécile Huijnen de solisten. Onder leiding

for Wind Orchestra (Harrie Janssen). Het stuk is geïnspireerd op A Young Person’s

van Antonello Manacorda komt verder Ricercare (Hendrik Andriessen) voorbij.

Guide to the Orchestra (Benjamin Britten) om jonge mensen kennis te laten maken
met de verschillende instrumenten van het symfonisch blaasorkest. Het stuk bevat

Zaterdag 4 november (20.15 uur) De Tamboer Hoogeveen.

diverse muziekstijlen en is daarmee tevens een wandeling door de muziekgeschie-

Hoogeveense Harmonie en Noord Nederlands Jeugd Orkest.

denis. In The Lost Labyrinth (Kevin Houben) is de sopraan Tenar van Kooten Niekerk

Het Noord Nederlands Jeugd Orkest speelt onder leiding van gastdirigent José

soliste.

Alberto Pina de Nederlandse première van zijn werk The Ghost Ship. De compo-

De Club speelt Clarinet Concerto no 1 (Oscar Navarro) met Joris Lumeij als solist.

sitie verhaalt over het passagiersschip American Star dat in 1994 bij een poging

Verder klinkt Danza Sinfonica (James Barnes).

om het te verslepen naar Thailand in een storm terechtkwam. Daarbij knapten de
sleepkabels en dreef het schip stuurloos verder. Twee dagen later liep de ocean

Zaterdag 9 december (20.00 uur) Schaffelaar Theater

liner vast voor de kust van het Canarische eiland Fuerteventura, waar een deel van

Barneveld.

de boeg nog steeds ligt.

Crescendo Voorthuizen en Het Fanfare Collectief.
Crescendo opent het laatste concert van HRFSTWND 2017. Het programma

Zaterdag 4 november (20.00 uur) De Spiegel Zwolle.

vermeldt Fire in the Blood (Paul Lovatt-Cooper), A Choral for a Solemn Occasion

CMH Hattem en Oranje Grootegast.

(Marc van Delft), Sinfonietta nr. 4 (Philip Sparke) en BrassMachine (Mark Taylor, arr.

CMH Hattem speelt Fanfare La Peri (Paul Ducas), 4 Turkse Liederen (Bernard van

Philip Sparke).

Beurden), Valley Of Pinios (Kevin Houben) en A Poem against War (Harrie Janssen,

Het Fanfare Collectief presenteert onder meer The Legend of the Flying Dutchman

tekst: Karen Karpowich). Soliste is de Kroatische sopraan Marta Musap.

(Martin Ellerby) en Russian Christmas Music (Alfred Reed).

te dragen aan de individuele ontwikkeling van
de muzikanten. Aan de hand van een educatief
programma worden de leden voorbereid op een

carrière in de muziek. Zo komen er workshops
podiumpresentatie, werken als zzp’er, ondernemerschap, mentale coaching en fondswerving.

Ook wil het nieuwe NJHO een brug slaan naar
de professionele wereld in de vorm van masterclasses, coachingtrajecten en groepsrepetities
door beroepsmusici. Verder worden jonge componisten en musici aangetrokken als composers
en artists in residence en cross-overs aangegaan
met andere cultuuruitingen.
Naast het NJHO betreedt ook de Philips
Harmonie zondag 29 oktober het podium van
Musis. Dirigent Matty Cilissen leidt het orkest
onder meer door Ride van de Amerikaanse
componist Samuel Robert Hazo. Het werk is
geïnspireerd op een rit door het landschap
van Indiana. El Jardin de las Hesperides van de
Spaanse componist Josép Suñer Oriola is een
verhalende compositie over de held Hercules die
het gemunt heeft op de door drie betoverende
nimfen en de 100-koppige bewaakte gouden
appels in de tuin van de Hesperiden. De Philips
Harmonie opent met Festive Fanfare van Marco
Pütz die tijdens deze middag de BUMA Brass
Award Internationaal overhandigd krijgt (zie
kader).
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SHOW MARS PERCUSSIE VERSLAG

Jeugdkorpsen gaan
bij elkaar op visite
Bestuurders van jeugdkorpsen uit de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP)
komen voortaan twee keer per jaar bijeen om elkaars ideeën, ervaringen en
problemen uit te wisselen. Voor een van de twee bijeenkomsten worden de
korpsen uitgenodigd om bij een van de deelnemers aan het overleg een kijkje
in de keuken te komen nemen. Dat is het resultaat van de door de KNMO georganiseerde brainstormsessie voor jeugdshowkorpsen in Eemnes.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FRANS WIELAND/FV MEDIA PRODUCTIES

Aanleiding voor de bijeenkomst was het
bespreken van de toekomst van het Nederlands
kampioenschap voor jeugdkorpsen. Bij de twintigste editie in 2015 werd het Nationaal Jeugd
Festival in Vlissingen door de KNMO officieel
aangewezen als NK. Afgelopen zomer moest de
organiserende stichting NJF het festijn noodgedwongen afblazen. Behalve een terugloop van

het aantal aanmeldingen voor deelname, kon de
stichting door een forse terugloop in subsidieen sponsorgelden de organisatie ook financieel
niet rondkrijgen. ‘Hoe nu verder met het NK
voor jeugdshowkorpsen?’, was de hamvraag in
de uitnodiging van het kernteam van de doelgroep SMP voor de brainstormsessie in Eemnes.
Twaalf verenigingen hadden zich aangemeld om

KNMO-voorzitter Bart van Meijl in discussie met afvaardigen van de jeugdshowkorpsen.
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over deze kwestie van gedachten te wisselen. Al
discussiërend met elkaar kwamen ook allerlei
andere onderwerpen zoals ledenwerving, opleiding en imago voorbij.
Bij de discussie over de toekomst van het NK
kwam vooralsnog geen eenstemmige oplossing
uit de bus. Eerder leverde de gedachtewisseling
over dit thema nog een nieuw dilemma op. De

peiling onder de aanwezige jeugdshowkorpsen
of er behoefte bestaat om aan wedstrijden c.q.
een kampioenschap deel te nemen, bracht wel
een unaniem beeld. Die vraag werd namelijk
door alle aanwezigen met een volmondig ‘ja’
beantwoord. Goed nieuws was ook de toezegging van Gerrit Broers, die namens de Zeeuwse
Muziek Bond aangaf dat Zeeland deze activiteit
graag voor haar werkgebied wil blijven behouden en ook bereid is om daar financieel in te
investeren. Geld zou dus niet meer het grootste
struikelblok mogen zijn. Maar zijn de korpsen
nog wel bereid om iedere eerste zaterdag van
juni naar Vlissingen af te reizen? Daarover waren
de meningen behoorlijk verdeeld. Voor veel
verenigingen ligt de Zeeuwse kustplaats een
behoorlijk eind uit de richting. Ook de datum
komt een aantal korpsen niet altijd goed uit.
Maar dat bleken niet de enige belemmeringen
te zijn. Een aantal deelnemers is van mening
dat de entourage de uitstraling van een echt
Nederlands kampioenschap mist. De publieke
belangstelling vanuit de regio valt tegen. Het
publiek bestaat voornamelijk uit de aanhang van
de deelnemers zelf. “Kinderen moeten trots zijn
om eraan deel te mogen nemen en dat gevoel
is er nu niet”, merkten diverse aanwezigen op.
“Ze hebben er naar uitgekeken en als ze er dan
eenmaal zijn, vragen ze: ‘is dit nu het Nederlands
kampioenschap? Daar had ik me heel wat anders
bij voorgesteld?’” Opgemerkt werd verder dat er
in het verleden zou zijn afgeweken van de reglementen. Ook dat is een van de redenen waarom

Het NK voor jeugdkorpsen in Vlissingen staat ter discussie.

hebben we te maken met diverse krimpregio’s.
Als we zouden besluiten om weg te gaan uit
Zeeland moeten we dat wel kunnen uitleggen.
Dat het voor een aantal verenigingen ver weg is,
moet niet als het enige argument gelden.” Van
Meijl zegde toe de zaak verder te bespreken met
de organisatie van het Nationaal Jeugd Festival.
Daarbij wordt ook bekeken of het programma
opgeleukt kan worden met allerlei randactiviteiten zoals clinics en workshops. Wordt dus nog
vervolgd.
Tijdens de ruim 2,5 uur durende bijeenkomst
kwamen ook allerlei andere thema’s aan bod. Net
zoals in andere sectoren van de amateurmuziek
worstelen ook de showkorpsen met kwesties zoals ledenwerving, ledenbehoud, repetitiebezoek,

‘Als we zouden besluiten 		
om weg te gaan uit 			
Zeeland moeten we dat 		
wel kunnen uitleggen’
korpsen niet meer zoveel trek hebben in Vlissingen en wat hen ervan weerhoudt om drie uur of
langer in de bus te gaan zitten. “Als organisatorisch alles in orde is, ben je eerder bereid om die
kilometers te rijden”, merkte Paul Doop op. De
verdeeldheid over de locatie van het NK bracht
ook de KNMO in een lastig parket. “We moeten
hierbij ook zorgvuldig kijken naar de belangen
van Zeeland”, stelde KNMO-voorzitter Bart
van Meijl. “Binnen de structuur van de KNMO

opleiding en imagoverbetering. Zo steekt de
ene vereniging vruchteloos een hoop energie in
ledenwerfcampagnes, terwijl de andere nieuwe
leden zomaar tijdens de jaarmarkt letterlijk van
de straat plukt. Ook merkten diverse verenigingen op niet uit de voeten te kunnen met de
praktische uitvoering van de raamleerplannen.
Volgens een aantal verenigingen is hierin onvoldoende rekening gehouden met de specifieke
behoefte van mars- en showkorpsen. Voor het

voorstel van de kerngroep van de doelgroep
SMP om voor dergelijke thema’s een aparte
jeugdcommissie in het leven te roepen, was weinig animo. De vertegenwoordigers van de aanwezige clubs achtten het zinvoller om dergelijke
kwesties met de voeten op tafel te bespreken
tijdens gezamenlijke heibijeenkomsten. Dat het
informeel uitwisselen van informatie wellicht
meer zoden aan de dijk zet dan besprekingen
en petit comité, bleek al tijdens deze eerste
gezamenlijke brainstormsessie in Eemnes. Over
diverse onderwerpen werden zinvolle ideeën en
tips uitgewisseld. Ook konden diverse aanwezigen en passant bijgepraat worden over onderwerpen waarvan ze kennelijk niet op de hoogte
waren. Een thema zoals de impulsregeling Méér
Muziek in de Klas en andere stimuleringsregelingen bleek bij een aantal vertegenwoordigers
totaal onbekend, terwijl de KNMO daar via al
haar informatiekanalen volop aandacht aan heeft
besteed. Ook het bestaan van een generieke
commissie Educatie & Jeugdbeleid was voor een
groot aantal verenigingen totaal nieuw. Van het
kenniscentrum met best practices over ledenwerving en jeugdbeleid dat deze commissie via
de website www.jeugd.knmo.nl onderhoudt,
hadden de meeste verenigingen nog nooit gehoord. Uit de discussie bleek maar weer eens dat
communicatie een proces is dat niet alleen uit
zenden maar ook uit ontvangen bestaat.
De aanwezige korpsen spraken af om voortaan
in het voor- en najaar bijeen te komen. Voor de
najaarsbijeenkomst wordt telkens tijdens het
jaarlijkse KNMO-congres een parallelsessie
ingeroosterd. Voor de voorjaarsbijeenkomst is
het de bedoeling dat de korpsen elkaar bij toerbeurt in hun eigen clublokaal gaan opzoeken
om gezamenlijke kwesties te bespreken en om
informatie uit te wisselen.
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ALGEMEEN NIEUWS

KNMO beloont
innovatie met award
Beleving, interactie en communicatie zijn de speerpunten
waar de jury op let bij de beoordeling van projecten die in
aanmerking komen voor de KNMO Award. Met dit nieuwe initiatief wil de KNMO de creativiteit in de amateurmuzieksector
stimuleren. Voor de genomineerden zijn aantrekkelijke geldprijzen beschikbaar.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in
aanmerking voor de KNMO Award. De KNMO
daagt alle geledingen uit om deel te nemen aan
deze nieuwe verkiezing. Niet alleen harmonieën
of fanfares op het allerhoogste niveau, maar ook
vernieuwingen binnen de majorette- en twirlwereld of verfrissende impulsen vanuit de show- en
slagwerksector. Ook vernieuwende projecten en
ontwikkelingen op het gebied van educatie en
organisatie kunnen meedingen naar de prijs. Het
belangrijkste is dat er sprake is van vernieuwing.
Met de toekenning van de award wil de KNMO
innovatie en creativiteit binnen de amateurmuziekwereld bevorderen. Om meer binding
met het publiek te creëren, is het belangrijk dat
verenigingen meer gaan nadenken over hoe ze
hun activiteiten invullen. De good practices die
hieruit voortvloeien kunnen weer een inspiratiebron zijn voor andere verenigingen.

Ook tijdens het WMC lag het accent op
beleving, interactie en communicatie.

De winnaar van de award ontvangt een geldbedrag van 3.000 euro. Verder zijn er aanmoedigingsprijzen van 1.500 en 1.000 euro beschikbaar. Het project moet duidelijk beschreven zijn,
zodat de jury een eerste shifting kan maken. Bij
de indiening dient de titel vermeld te worden, de
naam van de organiserende vereniging, datum,
locatie en tijdstip van uitvoering, een samenvatting van het project in maximaal 500 woorden,

een omschrijving van de creativiteit (‘het wat’)
en de artisticiteit (‘het hoe’), een motivatie waarom het project vernieuwend is, een omschrijving van de doelgroep en een globale begroting.
Een jury bestaande uit vijf leden (een lid van het
Algemeen Bestuur, drie artistieke mensen uit
de sector, waarvan een met een visuele achtergrond, en een lid van het Dagelijks Bestuur als
voorzitter) beoordeelt de ingediende projecten.
Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en
muzikanten en of de interactie en communicatie
die van de activiteit uitgaat een blijvend effect
hebben. Aanmelden van projecten voor de
eerste KNMO Award kan tot 1 januari 2018. Alle
voorstellen worden door de jury besproken en
gewogen. Van alle inzendingen gaan er drie door
naar de finaleronde. Deze drie worden door
de jury bezocht en in de praktijk bekeken. De
einduitslag volgt tijdens het KNMO Congres in
november 2018.

Aanmelden van projecten voor de KNMO Award
kan door het indienen van het projectplan of een
gedetailleerde omschrijving van het project via:
info@knmo.nl onder vermelding van KNMO Award.
De inzendtermijn voor de eerste editie sluit op 1
januari 2018.
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BLAASMUZIEK VOORBESCHOUWING

Toekomst NBK vraagt
om meer commitment
Komend weekeinde slaat de brassbandmania weer toe. De Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht is vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober voor de vierde keer op
rij het strijdtoneel van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK). Na
37 edities is van een verval nog niets te bespeuren. Het evenement bruist als nooit
te voren. Maar dat moet wel zo blijven.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

De stichting NBK heeft begin dit jaar een
onderzoek gehouden onder de bands uit de
kampioensdivisie. Cruciale vraag was hoe de
orkesten aankijken tegen de mogelijke invoering
van een keuzewerk in de koningsklasse. In een
brief aan de topbands laat het bestuur weten dat
drie van de tien bands daar niets voor voelen.
Met andere woorden: zeventig procent van de
bands is er voorstander van om naar het model
van de Europese kampioenschappen naast het
verplichte werk een keuzewerk uit te voeren.
Vlug doen dus, zou je zeggen. Maar volgens
voorzitter Pieter van Diepen ligt de zaak toch
iets genuanceerder. Hij geeft toe dat de tekst
in de brief de lezer een beetje op het verkeerde
been zet. Van de tien bands hebben er slechts
twee aangegeven absolute voorstander te zijn
van invoering van een keuzewerk. Vijf bands
halen de schouders op: hen maakt het allemaal
niet zo vreselijk veel uit. Maar wat de doorslag
geeft, is dat drie bands er zich faliekant tegen
verzetten. Zij vrezen dat ze het instuderen van
een verplicht werk en een keuzewerk in het korte
tijdsbestek tussen de zomervakantie en de NBK
niet gedraaid kunnen krijgen. Dat zou wel eens
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kunnen betekenen dat ze in ieder geval niet meer
ieder jaar aan de NBK kunnen deelnemen. En
dat is wel het laatste dat de stichting wil. “We
willen de Nederlandse brassbands bij elkaar
houden”, zegt Van Diepen resoluut.
De discussie over de invoering van een dubbel
programma is niet nieuw. Vorig jaar kwam het
thema weer eens onder het vergrootglas te

hand liggende vervolgvraag was: hoe kan het dat
de jury op de nationale titelstrijd steevast kralen
op het telraam tekort komt om uitvoeringen van
de meest extreme krachtproeven uit het brassbandrepertoire te waarderen, terwijl het Nederlandse bands vervolgens maar niet lukt om op de
Europese kampioenschappen potten te breken.
“Een kwestie van training”, wakkerde jurylid en
dirigent Luc Vertommen in dit blad de discussie

‘Met een extra werk 			
wordt het toch meteen 			
een heel stuk zwaarder’
liggen. Tijdens de NBK doorbraken zeven van
de negen bands in de kampioensdivisie voor het
gruwelijk moeilijke The Triumph of Time van
Peter Graham de negentig puntenlimiet. Voor de

nog wat verder aan. Nederlandse bands zouden
volgens hem beter af zijn als ze op de nationale
titelstrijd naast het verplichte werk ook een keuzewerk voor de kiezen zouden krijgen. In landen

Pieter van Diepen: “Brassbandmuzikanten zouden de NBK als vaandeldrager van de Nederlandse brassbandcommunity moeten zien.”

zoals België, Zwitserland en Noorwegen trainen
de toppers zichzelf door op de landskampioenschappen twee werken op wedstrijdniveau te
spelen. “Invoering van een keuzewerk maakt de
topsectie in Nederland wellicht sterker”, aldus
Vertommen in Klankwijzer. Inmiddels zijn we
een jaar verder. Zowel op de EBK als het WMC
was het weer hetzelfde liedje: de Nederlandse
afvaardiging in de topklasse kwam er opnieuw
niet aan te pas.
Voorzitter Pieter van Diepen kent de discussie.
Hij stelt dat de geleerden het er nog niet over
eens zijn of invoering van een keuzewerk Nederland in staat stelt de aansluiting met de internationale top te bewerkstelligen. “De Britten zijn
met dezelfde formule als de NBK al sinds jaar
en dag heer en meester. Die lopen vervolgens
wel nog vier of vijf wedstrijden per jaar af. Maar
trainen kun je op verschillende manieren doen.
Nederland kent een afwisselende kalender met
voldoende festivals en concertmogelijkheden
om een uitgebreid programma met leuke werken te kunnen spelen.” De Nederlandse situatie
is volgens Van Diepen ook niet één op één te

vergelijken met de situatie in het buitenland.
Het grote verschil is dat de brassbandscene in
Nederland door amateurmuzikanten wordt gedragen en dat bij de topbands in het buitenland
veelal professionals en conservatoriumstudenten spelen. Die worden vaak ook nog vanuit het
buitenland ingevlogen. “Het samenstellen van
een brassband is toch een tamelijk subtiel gebeuren”, legt Van Diepen uit. “Het zijn weliswaar
maar 25 blazers, maar doordat ieder zijn eigen
partij speelt, wordt het met een extra werk toch
meteen een heel stuk zwaarder. Als het gevolg
hiervan zou zijn dat ook Nederlandse bands
buitenlandse solisten zouden moeten inhuren,
schieten we er niets mee op.” Voorlopig dus geen
keuzewerk in de kampioensdivisie.
Meer in zijn maag zit het bestuur met de teruglopende deelname van bands in de derde en vierde
divisie op de vrijdag. Dit jaar komen dertien
orkesten op de eerste wedstrijddag in actie. In
feite onrendabel om de Grote Zaal van TivoliVredenburg voor af te huren. Dat betekent dat
er op de vrijdag ruimte is voor extra activiteiten.
Een indeling van het programma volgens de

EBK-formule behoort dus in principe tot de mogelijkheden. Toch voelt Van Diepen er niets voor
om de lagere divisies daarvoor te verbannen
naar een soort randprogramma. “We willen dat
alle bands evenveel aandacht krijgen. Daarom
voelen we er niets voor om een parallelprogramma in te voeren waarbij de bands uit de hogere
divisies in de grote zaal spelen en de deelnemers
in de derde en vierde divisie in een kleine zaal
optreden. Belangrijk is dat ook de lagere divisies
in een fantastisch mooie zaal kunnen optreden.
Dat geeft ook statuur aan het evenement.” Van
Diepen vervolgt: “Bovendien spelen veel muzikanten in meer dan één orkest. De bands uit de
kampioensdivisie zijn veelal regionale orkesten
waarvan de leden vaak ook nog bij andere verenigingen meespelen. Die muzikanten zijn in de
huidige opzet dus vaak al twee dagen bezet.”
Toch wil Van Diepen met alle bands om de tafel
gaan zitten om de toekomst van de NBK als
toonaangevend evenement voor de Nederlandse
brassbandsector te bespreken. Met de overgang
van MartiniPlaza naar TivoliVredenburg is
het gemopper over de akoestiek verdwenen.
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TivoliVredenburg: topzaal maar niet goedkoop.

Met op vrijdag 700 tot 800 bezoekers en op
zaterdag 1400 tot 1500 is ook de belangstelling
toegenomen. En met 37 deelnemers (ondanks
de concurrentie van het WMC) telt de brassbandsectie de hoogste concoursdichtheid van
alle KNMO-disciplines. Daar staat tegenover
dat de huur van de huidige concourslocatie

‘Ik mis een
goed vehikel
om rechtstreeks in
dialoog te
gaan met
de bands’
behoorlijk in de papieren loopt en het geld bij
subsidiënten en sponsoren niet tegen de plinten
klotst. Van Diepen wil daarom met alle negentig
bands van gedachten wisselen hoe de toekomst
van de NBK als vitaal en bruisend evenement
gewaarborgd kan blijven. Daarbij doet hij een
appel aan de orkesten om daarin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen. Van Diepen: “Om
de NBK toekomstbestendig te houden is meer
nodig dan dat bands het evenement puur zien als
een wedstrijd waar ze al dan niet ieder jaar aan
deelnemen. In een breder en groter perspectief
zou vanuit het virus waar je als brassbandmuzi-

kant mee besmet bent een meer gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid moeten
ontstaan om de NBK als vaandeldrager van de
Nederlandse brassbandcommunity in stand te
houden.” Van Diepen wil daar graag met de clubs
eens een boom over opzetten. In de huidige
organisatiestructuur van de amateurmuziek
in Nederland mist hij echter een plekje om
specifiek met de eigen achterban in discussie te
gaan. Hij zegt daarover het volgende: “Ik geloof
wel in de koninklijke weg waarbij de KNMO de
formele organisatie is die de belangen behartigt van de amateurmuziekwereld, zeker in de

richting van het Rijk, subsidieverstrekkers en
sponsoren. Maar thema’s zoals het samenstellen
van een nationale evenementenkalender voor de
brassbandsectie, de plek van de Dutch Open, de
plaatsing van de bondsconcoursen, de aanstelling van juryleden en repertoirevernieuwing
zou je eigenlijk per discipline moeten kunnen
aanvliegen. Ik mis een goed vehikel om rechtstreeks in dialoog te gaan met de bands. Met
een aparte plek voor de brassbandsectie in een
matrixstructuur binnen de KNMO zouden dit
soort aspecten beter afgestemd kunnen worden
en kun je pas echt stappen voorwaarts maken.”

Pieter van Diepen overhandigde vorig jaar de kampioenstrofee in de eerste divisie aan
voorzitter Thies Nicolaï van de Spijkerpakkenband.
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BLAASMUZIEK PARTNERS IN MUZIEK

Pianist Cor Bakker:
‘Er gaat niets boven
levende muziek’
Zijn agenda staat vol met concerten, duo-optredens met bekende artiesten,
theaterprogramma’s en presentaties van televisie- en radioshows. Uitstapjes
naar de amateurmuziekwereld vormen voor pianist Cor Bakker een welkome
afwisseling in zijn drukke programma. Regelmatig deelt hij het podium met
harmonieën, fanfares en brassbands. “In amateurorkesten maken oudere en
jongere generaties samen muziek. Het is leuk om daar bij te mogen zijn.”
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: BOKKIE VINK

Zijn motto is: Leve(n)de muziek. Een credo
met een dubbele betekenis. Het is niet alleen
een eerbetoon aan de vocale en instrumentale
kunst, maar ook een pleidooi voor het behoud
van levende muziek. “Want”, licht Cor Bakker
toe, “er wordt tegenwoordig enorm veel muziek
gemaakt met behulp van de computer. Strijkorkesten worden vervangen door synthesizers.
Ik heb daar echt niets mee. Er gaat niets boven
livemuziek. Daar ben ik een enorm voorstander
van.” De bekende tv-pianist wijst nog maar eens
op het effect van het leren bespelen van een
instrument en het samen musiceren op de ontwikkeling van kinderen. “Vooral het naar elkaar
leren luisteren is een heel belangrijk aspect. De
sociale vaardigheden die kinderen door muziek
maken meekrijgen, zijn enorm waardevol. Ik heb
onlangs neuropsycholoog Erik Scherder ontmoet. Die man kan daar zo boeiend over praten.
Lijkt me leuk om samen met hem daar nog eens
een programma over te maken.”
Dat Cor Bakker zou kiezen voor de muziek lag
allerminst voor de hand. In tegenstelling tot de
meeste muzikanten kreeg hij het muzikale virus
niet van huis uit mee. Zijn vader speelde ooit
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een blauwe maandag cornet bij de lokale fanfare
en zijn moeder was een tijdje spelend lid bij
de plaatselijke mandolinevereniging. Maar de
echte muzikale spirit ontbrak in huize Bakker.

lang de vaste pianist van het Metropole Orkest.
Hij werkt(e) mee aan tal van theaterproducties
en concertseries, als onderdeel van een groter
geheel of als begeleider van artiesten zoals Karin
Bloemen, Jenny Arean
maar ook internationale
sterren als Shirley Bassey
en Oleta Adams. Voor
de Noord-Hollandse
omroep NH presenteert
hij het televisieprogramma Cor op Pad waarin hij
een bezoek brengt aan
bekende Nederlanders en het radioprogramma
Keuze van Cor. Succesvol is ook het speciaal ontwikkelde internetprogramma Pianospelen met
Cor (www.pianospelenmetcor.nl) waarin hij aan
de hand van videobeelden online pianolessen
geeft aan zowel beginners als gevorderden. Meer
dan 11.500 bezoekers volgden inmiddels al de
gratis proefles.

‘Je moet het als een
snoepje verpakken’
Toch raakte hij op elfjarige leeftijd in de ban van
de piano. Zijn grote inspirator was Louis van
Dijk. Hij spoorde hem aan zijn muzikale talent
verder te ontwikkelen aan het conservatorium.
In 1984 studeerde Cor Bakker cum laude af aan
het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium in
de richting piano/improviserend musicus. Hij
vervolgde zijn studie in Los Angeles bij de Amerikaanse pianist, componist en arrangeur Clare
Fischer. Het grote publiek kent hem vooral van
de vele televisieprogramma’s waaraan hij in de
loop van de jaren meewerkte. Hij begeleidde nagenoeg alle belangrijke artiesten en was elf jaar

Regelmatig treedt Cor Bakker op als gastsolist
bij concerten van harmonieën, fanfares en brassbands. Vooral bij orkesten die bij een speciale
gelegenheid zoals een jubileumfeest een bijzon-

verbonden geweest aan het Metropole Orkest.
Een geweldige baan, maar het is wel een job. Hoe
mooi en prachtig de arrangementen ook zijn, je
voelde dat het voor veel muzikanten een sleur
wordt. Dat ze er naar uitkijken dat om 11.00 uur
de koffie klaarstaat. Daar ben ik niet van. In de
muziek gaat het om de passie. Die zie ik in de
amateurwereld terug. Dat is vaak nog belangrijker dan het niveau.” Maar ook daarvan is Bakker
over het algemeen zeer onder de indruk. “Je slaat
soms stijl achterover als orkesten stukken uit
hun eigen repertoire spelen. Het is niet alleen
een prachtig en indrukwekkend geluid, maar
ook ongelofelijk dat ze met zo’n beperkt aantal
minuten repeteren per week zo’n hoog niveau

‘Je slaat soms
stijl achterover als orkesten stukken
uit hun eigen
repertoire
spelen’

dere avond willen presenteren, is Cor een graag
geziene gast. Voor zijn concerten met blaasorkesten heeft hij een breed repertoire beschikbaar. Muziek uit musicals en films en medleys
van bekende sterren. Maar ook nummers zoals
Come by me van Harry Conninck Jr. (swing),
Le chanson des Vieux Amants van Jacques Brel
(chanson), Worn Down Piano van Mark & Clark
Band (pop/rock) of A Night Like this van Caro
Emerald (instrumentaal/pop). “Het programma
wordt volledig afgestemd op de wens van het orkest”, legt Cor uit. “Dat gebeurt in samenspraak
met arrangeur Jos Pijnappel. Hij neemt contact
op met de vereniging en bespreekt de mogelijkheden. Daarbij wordt ook rekening gehouden
met het speelniveau van het orkest. We hebben
arrangementen voor elk niveau beschikbaar.
Vaak vragen de mensen van het orkest of ik ook

wil meespelen met werken die zij zelf graag
willen spelen. Ook dat is geen probleem. Waar
nodig schrijven we de pianopartijen erbij. Desgewenst kan ik ook een zangsolist meenemen
om met begeleiding van het orkest te zingen. De
samenstelling van het programma staat volledig
open. Vaak word ik ook gevaagd om de avond
te presenteren. Sowieso kondig ik mijn eigen
nummers altijd zelf aan. Maar ook het hele programma op een leuke manier presenteren is iets
wat ik graag doe.”
Cor Bakker voelt zich enorm aangetrokken tot
de amateurwereld. Vooral het enthousiasme van
de muzikanten werkt aanstekelijk. Aan de passie
en gedrevenheid van de amateurmuzikanten
kan de professionele wereld wat hem betreft
nog wel eens een puntje zuigen. “Ik ben 11 jaar

kunnen halen.” Bakker denkt dat blaasorkesten
de aantrekkingskracht op de jeugd kunnen
verhogen door aantrekkelijker repertoire te
spelen. Hij merkt aan de grote belangstelling
voor zijn eigen online pianocursus dat de jeugd
best wel interesse heeft om een instrument te
leren bespelen. Maar je moet het wel aanlokkelijk maken. “Voor deze cursus is gekozen voor
heel verschillend repertoire. Beginnend met
liedjes zoals Old Macdonald had a Farm en
diverse kerstliedjes, maar ook muziek van onder
andere Stromae of Billy Joel. Het is erop gericht
om binnen de kortste keren resultaat te boeken.
Zodat kinderen al na één les kunnen zeggen: ‘hé,
kan ik dat al?’ De animo bij de jeugd om muziek
te maken, is best wel aanwezig, maar je moet het
wel als een snoepje verpakken.”

Informatie over gastoptredens van Cor Bakker:
www.corbakker.nl en over de pianocursus Pianospelenmetcor: www.pianospelenmetcor.nl.
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MAJORETTE TWIRL COLOR GUARD NIEUWS

NBTA en CGN bundelen
educatieve activiteiten
De National Baton Twirling Association (NBTA) Nederland en Color Guard
Nederland (CGN) gaan hun scholingsactiviteiten zoveel mogelijk bundelen. De
beide organisaties hopen met deze samenwerking het programma van clinics en
workshops voor zowel kaderleden als actieve sporters en dansers effectiever en
efficiënter, maar vooral ook aantrekkelijker en interessanter te maken.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Een van de belangrijkste ambities van het initiatief is dat NBTA en CGN denken met de gezamenlijke aanpak hun leden een aantrekkelijker
scholingspakket te kunnen aanbieden. Experts
met uitzonderlijke kennis en ervaring op het
gebied van show, dans en performance komen
veelal uit het buitenland. Voor de afzonderlijke
organisaties is het financieel vaak niet haalbaar
om dergelijke topdocenten naar Nederland te
halen. Door de beschikbare budgetten voor
scholing te combineren en dit soort coryfeeën
tijdens hun verblijf in Nederland voor meerdere
activiteiten (jurering, clinics, workshops) in te
zetten, wordt het eerder mogelijk om internationale topinstructeurs voor een weekend te laten
invliegen. “We streven er met de samenwerking
allereerst naar om, gebruikmakend van de
kennis en kunde binnen de beide organisaties,
te komen tot kwalitatief geweldige clinics op de
gebieden waar er veel overeenkomsten bestaan”,
zegt Edwin Beens die namens CGN bij de voorbereiding betrokken is. “In onze ogen gaan we de
deelnemers echt iets fantastisch aanbieden.”

Twirling en colorguard hebben vele raakvlakken.

Voor zowel NBTA als CGN geldt dat de belangstelling voor scholingsactiviteiten zoals clinics
en workshops wisselend is. Door schaalvergroting denken de beide organisaties een betere en
effectievere invulling te kunnen geven aan hun
educatiedoelstelling. “De NBTA biedt wedstrijden en scholingsactiviteiten aan om het niveau

van majorettes en twirlers te laten groeien”, legt
Marion Ketelaars namens de NBTA uit. “De 75
regionale wedstrijden en kampioenschappen
zijn altijd goed bezet, met soms wel 165 optredens per wedstrijddag. Voor scholingsactiviteiten daarentegen is veel minder belangstelling.
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Dat is een van de redenen waarom we met deze
samenwerking gaan proberen een betere educatie van de grond te krijgen.”
Twirl/majorette enerzijds en colorguard anderzijds zijn meer dan verre achternichtjes van elkaar.

Beide activiteiten kennen veel overeenkomsten. Zo
hanteren beide voor hun leden het competitie-element als middel om te leren en beter te worden. In
beide gevallen gaat het daarbij om indoorwedstrijden waar met mechanische muziek een choreografie wordt uitgevoerd door middel van dans,
formaties en gebruik van materialen. Natuurlijk
zijn er ook verschillen. Twirl/majorette kent verplichte routines en meer regels, terwijl color guard
vrijer is en meer ruimte biedt voor eigen inbreng.
De wedstrijden van de NBTA bestaan veelal uit
solistische optredens, terwijl de wintercompetitie
van CGN alleen voor groepen bestemd is. Ook in
het gebruik van materialen zoals de baton en de rifle
en de toepassing van specifieke technieken zijn er
verschillen. Toch hebben beide onderdelen op tal
van aspecten duidelijke raakvlakken met elkaar. Op
het gebied van dans, choreografie, programmaopbouw, presentatie, mixen van muziek en effectiviteit
van het programma zijn er grote overeenkomsten.
Dat geldt ook voor repetitieopbouw en wedstrijdvoorbereiding. “We weten eigenlijk al heel lang dat
majorette, twirl en colorguard in de basis heel erg
op elkaar lijken”, zegt Beens. “Allemaal proberen
we de activiteit te laten groeien door middel van
het aanbieden van scholing en vooral competitie.
Tijdens de competitie krijgen alle deelnemers

Colorguards en twirlers kunnen veel van elkaar leren.

gezamenlijke scholingsactiviteit plaatsvindt
voor docenten en juryleden. Daarbij komen
onderwerpen aan bod die zowel voor twirl-/
majoretteleden als color guard interessant
zijn. In januari verzorgt een winterguardgroep
een show tijdens het NK Twirl. Tijdens de

‘We weten eigenlijk al heel
lang dat majorette, twirl en
colorguard in de basis heel
erg op elkaar lijken’
input van zeer ervaren en getrainde juryleden. Je
ziet dat dit werkt. Maar daarnaast dient natuurlijk
ook scholing plaats te vinden. En hierbij zien we
dat er zowel bij de NBTA als bij CGN behoefte is
aan een aantal dezelfde onderwerpen.” Marion
Ketelaars wijst erop dat in de toekomst wellicht ook
op andere terreinen samenwerking mogelijk is.
“Beide disciplines zouden ook op het gebied van pr
nog kunnen uitgroeien. Denk daarbij aan gebruiksvriendelijkere websites. Ook dit zou het kostenplaa
tje van beide doelgroepen kunnen drukken.”
NBTA en CGN presenteren hun plan tijdens
het KNMO-congres op 25 november in Van
der Valk Hotel De Witte Bergen in Eemnes.
De bedoeling is dat in februari 2018 de eerste

Championships van CGN in maart geeft een
afvaardiging van NBTA een demonstratie. Op
termijn zijn er plannen voor dans- en muziekdagen voor leden uit beide disciplines. Maar dat is
nog even toekomstmuziek. Beide organisaties
willen vooral eerst van elkaar leren. “We gaan nu
onze krachten bundelen om te leren of de vorm
waarin de kennis en vaardigheden getraind en
gedoceerd gaan worden op elkaar aansluiten en
wellicht overlappen”, verduidelijkt Beens. “Naast
dat we onze deelnemers iets fantastisch gaan
aanbieden, gaan we dus ook leren van dit traject.
Afhankelijk hiervan kunnen we bepalen hoeveel
van dit soort sessies we gezamenlijk kunnen
gaan organiseren en of dat consequenties heeft
voor de vorm.”

Behalve dat de beide disciplines verwant zijn aan
elkaar, groeien ze ook steeds meer naar elkaar
toe. Zo komen tijdens een show van de beroemde Japanse winterguard Aimachi ook een aantal
twirlers in actie. Beens verwacht echter niet dat
de samenwerking resulteert in een verregaande
integratie van beide doelgroepen. “Het zou leuk
zijn als er in Nederland ook groepen als Aimachi
gaan ontstaan, maar ik verwacht niet dat de
beide werelden echt naar elkaar toegroeien in
competitieverband. Dat is ook niet de bedoeling.
Doel is om van elkaar te leren en onze middelen
effectiever in te zetten. In het verleden werden
de werelden misschien onbewust van elkaar
gescheiden gehouden. Dat is wat we zeker willen
doorbreken. Kruisbestuiving vanuit andere disciplines heeft altijd wel invloed op elkaars activiteiten en dat juichen we ook enorm toe. Je ziet
bijvoorbeeld bij Indoor Percussion en Indoor
Winds veel invloed van Color Guard. Daardoor
zijn de shows van de instrumentale groepen
heel aantrekkelijk geworden, terwijl ze toch hun
eigen gezicht hebben behouden.” Ook Marion
Ketelaars verwacht niet dat twirl en colorguard
ooit volledig in elkaar opgaan. “Wat ik me wel
zou kunnen voorstellen is dat solotwirlers in
de wintermaanden bij een winterguard gaan
meelopen en leden van colorguardgroepen zich
gaan interesseren voor de baton. Dat gebeurt
inmiddels ook al en dat juichen we uiteraard van
harte toe”

Meer informatie: info@colorguard.org.
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BLAASMUZIEK JUBILEUM

André Rieu staat model
voor 25-jarig HONL
Het muzikale concept van violist André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest
inspireerde dirigent Sjef Klinkers om Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) op
te richten. Net als de Maastrichtse walskoning trekt het gezelschap met deze
formule al 25 jaar volle zalen. Weliswaar op iets bescheidener schaal, maar toch.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: AANLEVERING HONL

Voor het invullen van een populair concertprogramma kan het HONL putten uit een repertoire van maar liefst 360 stukken. Variërend van
klassiekers zoals An der schönen blauen Donau,
Peer Gynt Suite en Second Walz tot nummers
van Glenn Miller, Udo Jürgens, Bon Jovi en
Eric Clapton, om maar een paar dwarsstraten te
noemen. Van zo’n uiteenlopend oeuvre kijken
we tegenwoordig niet meer op. Maar dat was
een kwart eeuw geleden wel even anders. Veel
harmonie- en fanfareorkesten beten zich in die
tijd vrijwel uitsluitend vast in composities uit de
officiële repertoria. In diezelfde periode begon
André Rieu wereldwijd furore te maken met de
uitvoering van klassieke werken, overgoten met
een populair sausje. Met repertoire voor een
breed publiek moet ook een harmonieorkest kunnen scoren, mijmerde dirigent Sjef Klinkers. Met
de muzikale formule van de inmiddels wereldberoemde Stehgeiger richtte hij in 1991 het HONL
op. “We werkten toen al met een contrabas en
keyboard, aangevuld met een zanggroep”, vertelt
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pr-functionaris Wim Beurskens. “Ten opzichte
van de beginperiode heeft er een verschuiving
plaatsgevonden van klassiek getinte werken tot
meer hedendaagse en populaire stukken. Maar
dat is het gevolg van een logische evolutie.”
Behalve qua repertoire onderscheidde het orkest
zich ook wat de rechtsvorm betreft van andere
muziekverenigingen in de buurt. Als stichting
haalde het zich niet het verplicht opluisteren van
lokale festiviteiten of deelnemen aan concoursen
op de hals. Bovendien moesten de muzikanten
hun eigen instrument meebrengen. Ze mochten
niet spelen op het instrument van hun eventuele
moedervereniging. Financieel houdt het orkest
met sponsoring, contributie, donaties, inkomsten
uit concerten, fondsen en andere activiteiten zijn
eigen broek op. Toch werd het HONL aanvankelijk gezien als een vreemde eend in de bijt. Beurskens: “Het HONL was een trendsetter waar in
het begin met een schuin oog naar werd gekeken.
Andere verenigingen zagen ons als concurrentie.
Maar met zowel besturen als muzikanten werden

afspraken gemaakt. Wanneer muzikanten ook
bij andere verenigingen spelen, gaat het moederorkest altijd voor. Dat geldt tot op de dag van
vandaag nog steeds.”
Vanuit de hele regio Noord-Limburg komen
muzikanten iedere woensdagavond naar Meterik
om te repeteren. Het orkest geeft 4 à 5 concerten
per jaar, waaronder vaste activiteiten zoals het
carnavals- en het kerstconcert. Dirigent tot 1
januari is de jonge fluitiste Marjolein Vermeeren. Ze heeft inmiddels een baan gevonden bij
het Nationaal Symphonie Orkest van Zweden.
“De muzikanten komen nog steeds voor het
brede repertoire en de ontspannen, maar wel
prestatieve sfeer”, zegt Beurskens. “Om goed in
het gehoor liggende stukken te kunnen spelen
die een breed publiek mooi vindt.”
Het HONL heeft het zilveren jubileum afgelopen zomer - door een druk programma een jaar
te laat - gevierd met het concert Celebrations,
waaraan ook alle oud-dirigenten meewerkten.
Meer informatie: www.honl.nl.

BLAASMUZIEK REPORTAGE

Inspiratie opsnuiven bij
Xpeditie Blaasmuziek
Genieten van muziek, samenspelen, ontmoeten, inspireren en kennismaken met
het nieuwe workshopprogramma Blaasmenu. Met de organisatie van de eerste
editie van de belevingsmiddag Xpeditie Blaasmuziek in Rijssen schoten de
Overijsselse Bond van Muziekverenigingen, Rijnbrink (Musidesk en Cultuureducatie met Kwaliteit) en het Orkest van het Oosten midden in de roos.
TEKST EN FOTO’S: FEIKE KLOMP

Andere deelnemende organisaties deze middag:
TacT Muziek, Kaliber Kunstenschool, Muziek
Netwerk Salland, Scala Centrum voor de Kunsten, KNMO jeugd & Educatie, Jeugd Cultuurfonds Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zowel voor muzikanten, bestuursleden
van muziekverenigingen, dirigenten, docenten,
onderwijzers, lokale politici als andere cultureel

geïnteresseerden is er van alles te doen. Van
interactieve workshops, een kennismarkt, coaching sessies door leden van het Orkest van het
Oosten tot workshops over educatieve schoolprojecten. Voor elk wat wils.
Al vrij snel na de opening is duidelijk dat bezoekers vaak gericht in het Parkgebouw op pad
gaan. Sommigen gaan direct naar de informa-

Tubaïst Joos Smeets van het Orkest van het Oosten leidt een workshop voor koperblazers.
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tiestands, op zoek naar inspiratie of ideeën, anderen vinden het leuk om een ensemble van het
Orkest van het Oosten in levenden lijve aan het
werk te zien en met de muzikanten in gesprek te
gaan. Op gezette tijden treden namelijk kwintetten en kwartetten van dit beroepsorkest op.
Twee toeristen zijn op vakantie in de omgeving
van Rijssen en vinden het leuk om even rond te

Belangstelling voor het project Nice to Meet Music van Stichting TacT Muziek uit Zwolle.

struinen. Of neem bezoekster Hanneke Steen.
Zij is gemeenteraadslid (CDA Hengelo), heeft
cultuur in haar portefeuille en is benieuwd naar
de laatste ontwikkelingen. “Wij staan in Hengelo
aan de vooravond van een nieuwe cultuurnota. Daarom oriënteer ik me hier en ben ook
benieuwd wat de OBM zo allemaal doet.” Of
Gerard Hazewinkel. Hij is bastrombonist bij
muziekvereniging De Fanfare Markelo. “Het is
leuk om inspiratie op te doen en te kijken wat er
allemaal te zien en te horen is.”
In de Van Dam Zaal trapt Suzan Lutke de middag af met een lezing: ‘Dat gevoel, het moment
dat de bekkens aanzwellen’. Hoe leren kinderen
spelenderwijs musiceren, wat is de meerwaarde
van muziekonderwijs en wat betekent dat voor
de muziekvereniging die zich wil aanpassen aan
een veranderende tijd?
Populair zijn de openbare repetities van ensembles van het Orkest van het Oosten. Hoe studeer
je een stuk in met bijvoorbeeld twee trompetten,
een hoorn, een trombone en de imposante tuba?
Direct blijkt: Samenspelen is de sleutel en hoe
getalenteerd je misschien ook bent, blijven oefenen is hard nodig. Dat laten de musici horen en
zien. Het komt niet vanzelf naar je toe. Leuk en
informatief is bijvoorbeeld een workshop door
de trompettisten Piertje Feenstra en Ido Jan Stalman. Ze spelen samen diverse oefeningen, van
makkelijk tot complex met de zo vaak gevreesde
vijf kruizen en gaan met toehoorders in gesprek
over ademhaling en andere wetenswaardigheden
over het trompetspel.
Een van de noviteiten deze middag is de lancering van het project Blaasmenu. Dit ‘menu’

bestaat uit een zestal workshops, waarmee
muziekverenigingen zich kunnen ontwikkelen
op het gebied van ritmiek, zuiverheid, intonatie,
improvisatie, zang en samenspel. Een van de grote aanjagers en ontwikkelaars is Joop Boerstoel.
Zelf dirigent en als adviseur werkzaam bij Rijnbrink. Hij neemt tussen de bedrijven door graag
de tijd om erover te vertellen.
“Feitelijk is het idee ontstaan bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Zij klopten
bij Musidesk Rijnbrink aan met het idee om een
‘diepte-investering’ te doen voor de blaasmuziek.
Dat was zo’n 1,5 jaar geleden. Uitgangspunt:
verdieping en verbreding op alle niveaus van de
blaasmuziek. Hoe kun je op een toegankelijke
manier het speelplezier verhogen. Ik ben daarover gaan nadenken. Daarvoor kon ik putten uit
mijn eigen ervaringen als dirigent van verschillende orkesten.”
Gaandeweg kwam het idee om dit een ‘menu’ te
noemen. “Net als in een restaurant. Daar kies je
ook wat je lekker vindt. Je kiest vlees, vis of vegetarisch. Bij het Blaasmenu kun je kiezen uit vijf
workshops. De zesde ‘keuze’ is een jeugdfestival
voor blazers en slagwerkers.”
Een praktisch voorbeeld uit het Blaasmenu: wil
je als orkest meer weten over intonatie en zuiverheid? Kies dan workshop 1. Tijdens deze sessie
(totaal 2,5 uur) werkt een aangewezen docent
gewoon in de thuishaven van de vereniging aan
klankscholing en intonatie. Zowel theorie als de
praktische toepassing passeren de revue.
Als voorbeeld voor de bezoekers staat tijdens
Xpeditie Blaasmuziek workshop 2 centraal:
‘Zangtechniek als basis van de orkestklank’.

Daarom is koordirigent en docent klarinet en
saxofoon Henk Menkveld aanwezig om uitleg
te geven en te inspireren. De insteek van deze
workshop: hoe kan ik mijn instrument laten zingen? “Ik haal veel inspiratie voor de workshop bij
de sopraan en zangpedagoge Manuela Ochakovsky.” In de workshop zal vanuit de zangtechniek aandacht worden besteed aan elementen
als adembeheersing, ademhaling, frasering,
muzikaliteit, toonvorming enzovoorts.
Boerstoel: “De eigen bijdrage aan het programma is slechts 50 euro, exclusief btw. Met
uitzondering van workshop 6 (festival). Deze is
zonder eigen bijdrage. Dat is aantrekkelijk natuurlijk. Daarnaast is er het programma ‘custom
made’. Dus: wat kan een vereniging gebruiken?
Waar is belangstelling voor? Sowieso is het leuk
en uitdagend om de wekelijkse repetitie eens te
onderbreken met een workshop. Gewoon eens
wat anders doen dan gebruikelijk. Dat werkt
verfrissend. Als dirigent zeg ik: doen!”
De workshops zullen worden gegeven door
dirigenten/docenten die hun sporen op een
of meerdere gebieden hebben verdiend. Voor
sommige workshops zijn meerdere docenten
beschikbaar. De volgende docenten hebben hun
medewerking toegezegd: Bert Fransen, Hans
Schippers, Henk Menkveld, Jilt Jansma, Lute
Hoekstra, Raymond Jansen. Mogelijk volgt er
uitbreiding.
Wout Ligterink, programmamanager Musidesk,
tot slot over deze middag: “De organisatie kijkt
met trots terug op de eerste editie. Aan Xpeditie
Blaasmuziek zie je dat de culturele instellingen
in Overijssel en de OBM elkaar steeds makkelijker weten te vinden. Door krachten te bundelen
is het mogelijk om een evenement zoals dit te
organiseren.” De organisatoren hopen op die
manier ook de verenigingen te inspireren om
meer samen te gaan werken. “Geef en gun je
vereniging de tijd en de ruimte om eens een
kijkje buiten de deur te nemen. Daar liggen vaak
fantastische ideeën en initiatieven zo voor het
oprapen.” De initiatiefnemers denken alweer na
over een volgende editie. “Deze kan misschien
wel gekoppeld worden aan het Overijsselse project Xpeditie Cultuureducatie of gecombineerd
worden met het volgende Overijsselse Groot
HRFSTWND- orkest.” Het enthousiasme van de
bezoekers nodigt daar zeker toe uit.

Informatie over het Project Blaasmenu:
www.blaasmenu.nl.
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De Koninklijke Stadsfanfaren Izegem heeft de eerste
opdracht verstrekt aan componist Tom Davoren.

Belgische fanfares gaan
repertoirearmoede te lijf
Negen Belgische topfanfares hebben zich in het samenwerkingsverband
Fanfarissimo verenigd om de bloedarmoede in het repertoire voor fanfareorkesten aan te pakken. Door elk duizend euro per jaar in een gezamenlijke
pot te stoppen, kunnen ieder jaar twee compositieopdrachten worden verstrekt.
Ook in Nederland staat een vergelijkbaar plan op stapel.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

In Nederland klotst het geld voor de cultuursector niet tegen de plinten. In België is de situatie
inmiddels al niet veel beter. De gevolgen van de
bezuinigingsgolf op cultuur beginnen inmiddels
ook bij onze zuiderburen zorgelijke vormen aan
te nemen. Zo zijn in België de laatste jaren zeer
weinig tot geen nieuwe originele werken voor
fanfares meer geschreven. Orkesten moeten
knippen en plakken om originele programma’s te kunnen samenstellen. “Funest voor het
niveau van de fanfaremuziek en de orkestvorm
op zich”, luiden negen Belgische topfanfares de
noodklok. Een Fonds voor Podiumkunsten of
een soort Prins Bernhard Cultuur Fonds kennen
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de Belgen niet. “Overheden zoals provincie of
gemeente willen nog wel eens een- of meermalig
een deel van een opdracht betalen”, zegt Bram
Dalemans van de koninklijke fanfare Kempenbloei uit Achel. “Maar nu de subsidieregeling
voor cultuur volledig is herzien, is het er allemaal
niet gemakkelijker op geworden.” Weliswaar
verstrekt de Vlaamse amateurmuziekorganisatie
(Vlamo) sinds enkele jaren voor de verplichte
werken van het Vlamo Open Fanfare Kampioenschap opdrachten. Maar aangezien deze
wedstrijd om de twee jaar gehouden wordt en
deze werken niet altijd geschikt zijn voor een
concert biedt dit voor de orkesten onvoldoende

soelaas. “Dat is zeker een goede ontwikkeling,
maar lang niet voldoende om het probleem echt
aan te pakken”, zegt Dalemans.
Negen orkesten uit de eerste divisie en concertdivisie hebben nu zelf de regie in handen genomen.
Binnen het samenwerkingsverband Fanfarissimo
hebben ze een plan bedacht om het repertoire
voor fanfareorkest van vers bloed te voorzien. Elke
deelnemende fanfare stort jaarlijks duizend euro in
een gezamenlijke kas. Van het totaalbedrag worden
ieder jaar twee compositieopdrachten uitgeschreven. Concreet betekent dit dus dat er 4500 euro
per compositie beschikbaar is. Alle participanten

komen gedurende de looptijd van het project (na
loting) één keer aan de beurt om een opdracht uit
te schrijven. De opdrachtgever is volledig vrij om
artistiek invulling te geven aan het nieuw te schrijven werk. Tevens behoudt het opdrachtgevende
orkest na oplevering van de compositie gedurende
één jaar het recht om de première van het werk uit
te voeren. Daarna kunnen alle andere participanten
gratis beschikken over het stuk. Het komt er dus
op neer dat het fanfarerepertoire vanuit België de
komende vijf jaar ieder jaar verrijkt wordt met twee
nieuwe fanfarewerken.
Johan Jansen, voorzitter van de KNMO-doelgroep Blaasmuziek, kent het project. Hij heeft
geprobeerd om bij de Belgen aan te haken.
Maar om het behapbaar te houden, hebben de
zuiderburen ervoor gekozen om voor de eerste
periode van vijf jaar alleen de superieure fanfares
uit Vlaanderen aan te schrijven. Jansen is daarop
een actie gestart om in Nederland medestanders
te vinden. Diverse grote fanfareorkesten hebben
inmiddels aangegeven mee te willen doen in een
Nederlandse variant van het project. “Er zijn
inmiddels al gesprekken geweest met diverse
Nederlandse orkesten”, vertelt Jansen. “Ze
hebben allemaal interesse om dit ook hier van de
grond te krijgen. De bedoeling is dat we binnenkort met deze orkesten bij elkaar gaan zitten om
het idee te bespreken. We moeten nog afwegen
of we dit gaan doen onder de vlag van de KNMO
of het Repertoire Informatie Centrum (RIC) of
dat we het net als de Belgen vanuit de orkesten
zelf oppakken. Zowel het een als het ander
heeft voor- en nadelen.” Volgens Jansen hebben
ook componisten wel oor naar een dergelijk
initiatief. Onder meer de componistenklas van
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
heeft interesse getoond om te participeren in
het project. “Wat mij betreft hoeft het zich niet
te beperken tot orkesten uit de concertdivisie
of eerste divisie. Als daar werken uitrollen die
voor de andere divisies bestemd zijn, is dat ook
prima. Het voordeel van samenwerking met
de componistenklas is dat er dan werken van
nieuwe componisten ontstaan en dat niet steeds
dezelfde namen opduiken.”
De participanten in het Belgische project zijn
Stadsfanfaren Izegem, De Werkmanszonen Zi-

chen, Volksopbeuring Massemen, De Berthoutzonen Hallaar, Onafhankelijkheid Wiekevorst,
Kempenbloei Achel, Moed en Volharding
Heist-op-den-Berg, De Leiezonen Desselgem
en Brass-aux-Saxes Westerlo. Zij hebben een
intentieverklaring ondertekend om zich in ieder
geval vijf jaar aan het samenwerkingsverband te
verbinden. Na deze periode wordt bekeken of
er nieuwe orkesten bijkomen of dat er orkesten
afhaken. De composities dienen geschreven te
worden voor het fanfareorkest in zijn puurste
vorm. Toevoeging van extra instrumenten (piano, harp) kan alleen optioneel. Ook moet het per
se een volledig nieuwe compositie zijn. Arrangementen of transcripties van andere orkestvormen vallen niet onder de regeling. Het orkest
dat is uitgeloot om de opdracht te verstrekken,
mag zelf bepalen of het een concertwerk of een
concourswerk moet worden. Het beschikbare
bedrag mag alleen besteed worden aan de nieuwe compositie. Indien een werk minder kost dan
het beschikbare bedrag, moet het restant aan
een andere compositie besteed worden. Indien
een opdracht meer kost dan de 4500 euro past
de opdrachtgever het verschil bij. De componist
mag in de twee jaar na de oplevering het werk
niet uitgeven. Ook mag in die periode geen harmonie- of brassbandversie van het stuk worden
uitgebracht. De opdrachten worden bij voorkeur
verstrekt aan Belgische componisten, maar dat is
geen verplichting.

Inmiddels heeft de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem de eerste opdracht verstrekt aan
componist Tom Davoren. Het werk moet
op 1 april 2018 klaar zijn. Het bedrag van
4500 euro is niet aan de hoge kant. Het is
onwaarschijnlijk dat een gerenommeerde
componist voor dat bedrag in de pen klimt
om een concourswerk van een kwartier op het
hoogste niveau te schrijven. Dalemans: “We
willen echter ook nieuwe, jonge componisten
de kans geven om zich via dit initiatief in de
kijker te schrijven. Verder hebben we elkaar
vrijwel geen restricties opgelegd voor wat
betreft de lengte of artistieke invulling van
het stuk. Het kan dus net zo goed zijn dat er
een solowerk van vijf minuten uitkomt als een
zwaar concourswerk.”
Zoals gezegd hebben de Belgische initiatiefnemers er in eerste instantie voor gekozen om
alleen superieure fanfares uit Vlaanderen te
benaderen. Wat Daelemans betreft is instappen van Nederlandse orkesten bij de volgende
ronde in 2021 zeker bespreekbaar. “We houden
natuurlijk ook niemand tegen om ons idee over
te nemen of te implementeren. Denk hierbij
inderdaad aan Nederlandse fanfareorkesten,
maar ook aan orkesten uit lagere afdelingen of
andere orkestvormen. Ook zij kunnen met dit
soort samenwerkingsverbanden gebaat zijn. Ik
sta altijd open om eventuele geïnteresseerden op
weg te helpen.”

Fanfareorkesten uit Nederland die interesse
hebben om te participeren in een eventuele Nederlandse variant kunnen contact opnemen met
Johan Jansen via e-mail: jansjhn@planet.nl.
Wereldkampioen De Kempenbloei uit Achel is een van de participanten.
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Samen leren en inspireren
op KNMO Congres 2017
Hoe kunnen verenigingen en scholen via de beschikbare impulsregelingen
samen optrekken om muziekonderwijs toegankelijk te maken voor ieder kind?
Hoe houden verenigingen hun kwaliteit op peil? Hoe kom je in de showwereld
tot een programmaconcept? Kan het marsconcours op dezelfde voet blijven
bestaan? Zomaar een greep uit de vele thema’s en onderwerpen die tijdens
het KNMO Congres 2017 aan bod komen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

De kracht van de KNMO is dat de aangesloten
doelgroepen gebruik kunnen maken van elkaars
expertise en ervaringen. Het KNMO Congres
2017 staat daarom in het teken van samen leren
en elkaar inspireren. Hotel De Witte Bergen
(Van der Valk) nabij het knooppunt van de A1
en A27 is zaterdag 25 november (aanvang 10.30
uur) de ontmoetingsplek voor alle disciplines
van de KNMO.
De organisatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle doelgroepen, heeft een
breed programma samengesteld. Tijdens een
serie parallelsessies komen voor iedere sector interessante onderwerpen voorbij. Ruim
aandacht is er voor het programma Méér Muziek
in de Klas waar ook de KNMO in participeert.
Een stimuleringsregeling die van groot belang
is voor het muziekonderwijs in Nederland en
waar iedere muziekvereniging de vruchten van
kan plukken. Maar er is nog meer. Color Guard
Nederland demonstreert hoe digitaal jureren
werkt en welke mogelijkheden dit ook voor de
andere disciplines biedt. Het Nederlands Blazers
Ensemble vertelt over de mogelijkheid om
samen te werken met amateurblaasorkesten. Een
muzikant van het Metropole Orkest komt langs
voor een workshop. De doelgroep SMP gaat
in op ontwikkelingen in de showwereld in de
komende jaren. En hoe kunnen muziekverenigingen effectief omgaan met social media? Over

Veel aandacht voor Méér Muziek in de Klas tijdens het KNMO Congres.

de lancering van de app MO Adventure, de samenwerking tussen de National Baton Twirling
Association (NBTA) Nederland en Color Guard
Nederland (CGN) en de toekomst van het NK
voor jeugdshowkorpsen vindt u al uitgebreide
voorinformatie in deze uitgave van Klankwijzer.
Voor nieuwkomers: in de plenaire opening
worden alle sessies kort geïntroduceerd zodat
u ter plekke nog een keuze kunt maken welke presentaties u wilt bezoeken. Om niets te
hoeven missen is het natuurlijk handig als u met
meerdere mensen van uw vereniging het congres
bijwoont.

De kosten hoeven geen belemmering te zijn:
het KNMO Congres is namelijk gratis te toegankelijk. Tijdens de optionele lunch (kosten
15,50 euro) en het KNMO Café na afloop is er
gelegenheid om indrukken te delen, nieuwe
mensen te leren kennen en bestaande relaties te
verdiepen. Hou de komende weken de websites
en Facebookpagina’s van de KNMO, de diverse
bonden en doelgroepen en www.klankwijzer.
nl in de gaten voor meer achtergrondinformatie over het programma. Inschrijven voor het
KNMO Congres 2017 kan via: http://www.
knmo.nl/diensten/knmo-congres-2017.
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Deze korpsen gaan dit
najaar op concours
Het najaar is de periode van de concoursen. Overal in het land worden de komende weken concert- en marswedstrijden gehouden. Een overzicht van de evenementen in de diverse provincies.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Marching & Music Contest
en Showconcours ZHBM

VIERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Terhole

Concertconcours OBM

(festivaldeelnemer).

DATUM: zaterdag 11 november, 13.30 uur.

DATUM: zaterdag 4 november, 9.30 uur.

DERDE DIVISIE: fanfare: Euterpe Sint Maartensdijk

LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.

LOCATIE: Schiedam, sporthal Margriet.

(festivaldeelnemer); harmonie: Koninklijke Stedelijke

JURY: Durk Lautenbach, Dick Bolt en Jan de Haan.

JURY: MCC: Rob Balfoort, René Leckie en Harry

Harmonie Hulst.

VIERDE DIVISIE: harmonie: Amicitia Delden.

van Bruggen.

TWEEDE DIVISIE: brassband: Excelsior ‘s-Heer

DERDE DIVISIE: brassband: Crescendo Steenwijk.

SHOW: Paul Doop, Robby Overvliet, Rob Balfoort, René

Arendskerke.

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Sint Cecilia Oerle.

Leckie, René van Dijke, Edwin Beens en Kees Vossenberg.

EERSTE DIVISIE: harmonie: Pieter Aafjes Culemborg;

cherend: Jeugd Rijnmondband Schiedam.

Concertwedstrijd
slagwerkensembles OMF

VIERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: marcherend: Harmo-

(namens Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en

Concertconcours OBM

nie Slikkerveer (jeugdorkest); blaaskorpsen: concerte-

Gelderland).

DATUM: zondag 12 november, 13.00 uur.

rend/marcherend: Jong AMDG Kampen; slagwerkkorp-

DATUM: zaterdag 4 november, 11.30 uur.

LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.

sen: concerterend/marcherend: EMOS Daalre.

LOCATIE: Drachten, De Lawei.

JURY: Luuk Tuinstra, Arnold Span en Hennie Ramaekers.

DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend/mar-

JURY: Anno Appelo, Roel-Jan Jongsma en Jan Geert

VIERDE DIVISIE: brassband: Euregio Brassband Borne;

cherend: Soli Deo Gloria Westerhaar-Vriezenveensewijk;

Nagel.

fanfare: De Woudklank Noordwolde; harmonie: Amicitia

blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Sint Joris Ulft.

DEELNEMERS: ReUnited Percussion Grou

Rietmolen.

TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend/

(festivaldeelnemer).

TWEEDE DIVISIE: fanfare: Eendracht Afferden; harmo-

marcherend: slagwerkgroep Neerbosch-Oost Nijmegen;

DERDE DIVISIE: Euphonia Nijeveen.

nie: Sint Servaes Dinther.

blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Drum- en Mar-

TWEEDE DIVISIE: David Oosterwolde.

CONCERTDIVISIE: fanfare: Door Samenwerking Sterk

chingband Enschede; slagwerkkorpsen: concerterend:

EERSTE DIVISIE: Koningin Wilhelmina Delfzijl.

Aarlanderveen.

EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: marcherend: FBL

Concertconcours MNHU

Concertconcours OMF

(FranciscusBand Leiden) Leiden; slagwerkkorpsen:

DATUM: zaterdag 11 november, 10.00 uur.

DATUM: zaterdag 18 november, 13.00 uur.

marcherend: Harmonie Slikkerveer; blaaskorpsen:

LOCATIE: Zaantheater Zaandam.

LOCATIE: Drachten, De Lawei.

marcherend: Sint Sebastianus Gendt; slagwerkkorpsen:

JURY: Gert Buitenhuis, Bauke Schut en Jacob de Haan.

JURY: Danny Oosterman, Arnold Span en Hennie

marcherend: Excelsior Woerden; Koninklijke Harmonie

INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Crescendo Assendelft.

Ramaekers.

Doorn; Excelsior Losser; concerterend/marcherend: Sint

VIJFDE DIVISIE: harmonie: TAVENU De Kwakel, Volhar-

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Ere Zij God Jutrijp-Hommerts;

Caecilia Saasveld.

ding Korendijk Nieuw-Beijerland.

De Bazuin Groningen.

SHOW: BASISKLASSE: showbandstyle: Victory Den Haag.

VIERDE DIVISIE: harmonie: Studieorkest Crescendo

VIERDE DIVISIE: brassband: De Bazuin Triemen-Wes-

Baarn (festivaldeelnemer); Sursum Corda Aalsmeer

tergeest; De Bazuin Donkerbroek; Concordia Wânswert;

(festivaldeelnemer); Uitspanning na Inspanning Katwijk

fanfare: Hallelujah Burgum; Kunst Na Arbeid Hierden.

DATUM: zaterdag 4 november, 13.00 uur.

aan Zee; Excelsior Genderen.

DERDE DIVISIE: fanfare: Samen Voorwaarts Waarland-’t

LOCATIE: Terneuzen, Scheldetheater.

DERDE DIVISIE: fanfare: Us Ideal/Nieuw Leven Echten;

Veld-Zijdewind; Harmonie Marum; Tida Kira Munneke-

JURY: Durk Lautenbach (vz), Tijmen Botma en Ar-

Eensgezindheid Egmond-Binnen; harmonie: Liora De

zijl-Lauwerzijl.

nold Span.

Lier; brassband: Koninklijke Brassband Utrecht.

TWEEDE DIVISIE: brassband: De Bazuin B Oenkerk;

INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Onze Vrije Uren

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Crescendo Sassenheim

fanfare: OBK Driebruggen.

Wagenberg.

(festivaldeelnemer); Apollo Wissenkerke.

EERSTE DIVISIE: fanfare: Jouster Fanfare Joure.

MCC: JEUGDDIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/mar-

Drumband Edam.

Concertconcours ZMB

VIJFDE DIVISIE: brassband: Wilhelmina Colijnsplaat.
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brassband: Pro Rege Heerenveen.

JURY: Jacob Slagter, Luuk Tuinstra en Danny Ooster-

Concertconcours BBM

man (vz).

DATUM: zondag 26 november, 9.30 uur.

VIERDE DIVISIE: brassband: Elad Muntendam; fanfare:

LOCATIE: Veldhoven, Theater De Schalm.

Jeduthun Sellingen; De Harmonie Winschoten; Juliana

JURY: Rob Goorhuis (vz), Hennie Ramaekers en Alex

Hoogezand.

Schillings.

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Woudklank Zuidwolde

VIERDE DIVISIE: fanfare: Willen is Kunnen Geffen.

(festivaldeelnemer); fanfare: Oranje Assen.

DERDE DIVISIE: fanfare: Sint Lambertus Nistelrode;

EERSTE DIVISIE: harmonie: Hoogeveense Harmonie

harmonie: Harmonie van het Heilig Hart Altweerterheide;

(festivaldeelnemer); fanfare: Excelsior Oosterhesselen.

Oudenbossche Harmonie Oudenbosch; Nederland en

Concertconcours BBM

Oranje (NEO) Rucphen.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Koningin Wilhelmina

DATUM: zaterdag 25 november, 9.30 uur.

Wamel; Sint Caecilia Lieshout; fanfare: Philharmonie

LOCATIE: Veldhoven, Theater De Schalm.

Leende; Helmonds Muziek Corps Helmond.

JURY: team 1: Rob Goorhuis (vz), Hennie Ramaekers

CONCERTDIVISIE: brassband: Altena Brass Andel.

en Alex Schillings; team 2: Gert Buitenhuis (vz), Tijmen
Botma en Maurice Hamers.

Concertconcours MBGF

VIJFDE DIVISIE: harmonie: Theodatus Luyksgestel;

DATUM: zondag 26 november, 10.00 uur.

Beeld van het concertconcours in Enschede

fanfare: Fanfare Alem.

LOCATIE: Zutphen, De Hanzehof.

in 2016.

DERDE DIVISIE: fanfare: Fanfare Broekhuizenvorst en

JURY: Durk Lautenbach (vz), Arie Stolk en Fried

Ooyen; Excelsior Hagestein.

Dobbelstein.

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Woensels Muziekcorps

INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Wilhelmina Spankeren.

Concertconcours MBGF

Eindhoven.

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Westendorps Fanfare.

DATUM: zaterdag 18 november, 10.00 uur.

EERSTE DIVISIE: fanfare: T.A.V.E.N.U. Schoonhoven;

VIERDE DIVISIE: fanfare: Antonius Vragender; Fanfare-

LOCATIE: Zutphen, De Hanzehof.

harmonie: Eendracht Meijel; Sint Gregorius Haaren;

korps Voorst; brassband: Sint Hubertus Herpen.

JURY: Durk Lautenbach (vz), Arie Stolk en Fried

L’Union Bladel; Koninklijke Harmonie Deurne; Concordia

DERDE DIVISIE: fanfare: Constantia Werkhoven; harmo-

Dobbelstein.

van 1839 Hilvarenbeek.

nie: Sint Martinus Zevenaar; Haaksbergse Harmonie,

INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Kunst na Arbeid

CONCERTDIVISIE: harmonie: Semper Unitas Sambeek.

VIJFDE DIVISIE: fanfare: Door Eensgezindheid Heukelum.

Concertconcours MBGF

Concertwedstrijd
slagwerkensembles BBM

VIERDE DIVISIE: fanfare: De Bazuin Wetering.

DATUM: zaterdag 25 november, 10.00 uur.

DATUM: zaterdag 9 december, 9.30 uur.

DERDE DIVISIE: harmonie: Crescendo Hengelo Gld;

LOCATIE: Zutphen, De Hanzehof.

LOCATIE: Etten-Leur, Nieuwe Nobelaer.

MaasMuziek Maasdam; Hengelose Christelijke Harmo-

JURY: Durk Lautenbach (vz), Arie Stolk en Fried

JURY: Henk Mennens (voorzitter), Frank de Jong,

nie; Prinses Juliana Zelhem; Aalsmeers Harmonie.

Dobbelstein.

Jos Schroevers.

TWEEDE DIVISIE: fanfare: AMDG Wehl.

INTRODUCTIE DIVISIE: fanfare: Kunst en Volharding

VIERDE DIVISIE: Echo der Bergen Eerde; B-groep EMM

EERSTE DIVISIE: fanfare: De Eendracht Aalten; Crescen-

Beuningen.

Heijen; B-groep Excelsior Oostendorp.

do Zuid-Beijerland.

VIERDE DIVISIE: fanfare: Kunst Na Arbeid Ulft; harmonie:

DERDE DIVISIE: Volharding Huissen; Nijkerks Stedelijk

O.D.I.O. Vinkel.

Fanfare Corps Nijkerk; Concordia Schaijk.

DERDE DIVISIE: harmonie: Kunst en Vriendschap Mau-

TWEEDE DIVISIE: Weldoen door Vermaak Clinge;

rik; Euphonia Eibergen; fanfare: De Volharding Kerkwijk;

A-groep; EMM Heijen; Sint Willibrordus Lierop;

Nieuwpoort.

Marching & Music
Contest LBT
DATUM: zondag 19 november, 13.30 uur.

Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps.

LOCATIE: Sint Odiliënberg, De Roerparel.

TWEEDE DIVISIE: harmonie: Concordia Beltrum.

JURY: Rob Balfoort, Peter Smits en André Willems.

EERSTE DIVISIE: harmonie: Advendo Nijverdal; fanfare:

Concertwedstrijd
slagwerkensembles BBM

DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: con-

Eendracht Eerbeek.

DATUM: zondag 10 december, 10.00 uur.

certerend/marcherend: Les Amis Réunies Ransdaal.

LOCATIE: Etten-Leur, Nieuwe Nobelaer.

Caecilia Spaubeek; marcherend: Sint Laurentius Be-

Concertwedstrijd
slagwerkensembles LBT

melen; blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Jong

DATUM: zondag 26 november, 13.00 uur.

VIERDE DIVISIE: Sint Lambertus Nistelrode.

Leven Gerwen; Sint Joseph Buchten.

LOCATIE: Heel, MFC Don Bosco.

TWEEDE DIVISIE: Sint Willibrord Heeswijk.

EERSTE DIVISIE: slagwerkgroepen: concerterend:

JURY: Rob Janssen, Henk Mennens en Jos Schroevers.

EERSTE DIVISIE: Concordia Reusel; Prins Bernhard

Wilhelmina Wolder-Maastricht; blaaskorpsen: concerte-

DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: slagwerk: Sint Caecilia

Apeldoorn.

rend/marcherend: Door Eendracht Sterk Kerkdriel; Sint

Hoogland.

Sebastianus Laar-Weert; Sint Job Leuken-Weert.

DERDE DIVISIE: slagwerk: Drumbandcombinatie Affer-

TWEEDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: concerterend: Sint

Concertconcours MGD

JURY: Henk Mennens (voorzitter), Frank de Jong,
Jos Schroevers.

den-Puiflijk; Aurora Grevenbicht.

Alle programma’s zijn onder voorbehoud van de

TWEEDE DIVISIE: slagwerk: Zinvol Geweld Neer; blaas-

laatste wijzigingen. Zie voor de actuele gegevens

DATUM: zaterdag 25 november, 10.00 uur.

korpsen: Sint Andreas Melick.

de websites van de diverse bonden.

LOCATIE: De Tamboer Hoogeveen.

EERSTE DIVISIE: slagwerk: Koninklijke Harmonie Thorn.
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BLAASMUZIEK DE DIRIGENT

‘We bevinden
ons weer in een
opwaartse beweging’
In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat de Limburgse dirigent Björn Bus
zijn licht schijnen over de hedendaagse blaasmuziek.
SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Wie is Björn Bus?
Een levensgenieter die gepassioneerd en gedreven met zijn vak bezig is. Samenwonend met
Jacqueline en vader van dochter Jade (4).
Hobby’s buiten de muziek?
Duiken, skiën, mountainbiken.
Hoe ben je in de muziekwereld terecht
gekomen?
Via de Limburgse schutterswereld ben ik als
slagwerker lid geworden van het plaatselijke
harmonieorkest van Treebeek-Brunssum. Hier
kwam ik terecht in een orkest dat op hoog niveau
vooral symfonisch repertoire speelde. Op mijn
zestiende ben ik overgestapt naar trombone en
ben ik al snel begonnen aan de vakopleiding op
het Maastrichts Conservatorium.
Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Het dirigeren heeft mij van kleins af aan gefascineerd. Toen ik op het conservatorium aangenomen
werd, heb ik besloten om parallel aan mijn trombonestudie het hoofdvak Directie te gaan studeren.
Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Alles, maar vooral de kunst van het delen van passie.
Had of heb je een voorbeeld?
Ik heb veel voorbeelden van zowel binnen als
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buiten de muziekwereld. Dirigenten die de
randvoorwaarden creëren waarin musici optimaal kunnen functioneren, inspireren mij altijd
het meest. Op het gebied van de communicatie
tijdens het dirigeren, moet ik vooral aan Carlos
Kleiber denken. Hij was een van de weinigen van
zijn generatie, die de musici meer vrijheid gaf en
zo een andere vorm van controle over het orkest
ontwikkelde.

Belangrijkste wijze les van je docent?
‘Acteer niet alsof je een dirigent bent, je bent
dirigent.’ Deze is van Jan Cober bij de start van
mijn Masteropleiding in 2006.
Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit:
harmonie, fanfare of brassband?
Het harmonieorkest, vanwege de uitgebreide
mogelijkheden op het gebied van kleur, klank en
registers.
Tijdens het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade werden in de concertdivisie ook
niet-muzikale elementen in de beoordeling
meegewogen. Je hebt door deelname met
het Landesblasorchester Baden- Württemberg kennisgemaakt met deze nieuwe
opzet. Hoe is dit bevallen?
De hele filosofie en gedachten achter dit concept
spreken me zeer aan. Eindelijk bestaat er nu de

mogelijkheid om multidisciplinair te programmeren binnen een bepaald thema of met een
centrale gedachte, zonder gebonden te zijn aan
een verplicht werk. De totale beleving en invulling van het doel dat wij als muzikanten hebben,
namelijk emotie overbrengen van de een naar de
ander (lees: publiek), wordt door deze nieuwe
opzet nog meer op de voorgrond geplaatst.
Hierdoor heb ik persoonlijk ervaren dat de
wedstrijdbeleving plaats maakt voor de behoefte
om een duidelijke emotionele boodschap over te
kunnen dragen. Wel ben ik ervan overtuigd dat
de continuïteit alleen gewaarborgd kan worden
als het WMC in staat is om de juiste randvoorwaarden te creëren. Dit concept vraagt om een
uitgebreidere technische ondersteuning op het
gebied van beeld, licht en enscenering. Daarnaast zal de mogelijkheid moeten worden geboden om het gehele concert te kunnen ‘testen’ in
de Rodahal. Zolang deze aspecten onderbelicht
blijven, heeft de totale opzet mijn inziens weinig
toekomstwaarde.

Door sceptici wordt het ontbreken van een
directe vergelijking in de vorm van een
verplicht werk als bezwaar gezien. Hoe zie
jij dat?
Ik begrijp de bezwaren over het wegvallen van een
verplicht werk. Persoonlijk ben ik van mening dat
je de beoordeling nog meer zou kunnen inrichten

op het gebied van de communicatie tussen het
orkest en het publiek. Wat is de boodschap of
het gevoel dat een orkest wil overbrengen en hoe
slaagt het daar in? De behoefte aan een verplicht
werk zal alleen minder worden als de beoordeling
meer in deze richting zal plaatsvinden. Volgens
het WMC zelf zou de jury zich meer moeten
opstellen als expert audience member, erkende
muzikale specialisten, die zich echter opstellen
als deel van het publiek. Op het moment dat je
ze dan toch allemaal gaat voorzien van partituren
en helemaal achter in de zaal, los van het publiek,
laat plaatsnemen schiet je dit doel voorbij. Deze
opzet was een experiment, waarover ik de hoop
uitspreek dat er goed en zorgvuldig geëvalueerd
gaat worden. Het wel of niet opnemen van een
verplicht werk binnen de nieuwe opzet zal hierin
zeker moeten worden meegenomen.

PASPOORT
Naam: Björn Bus.
Geboortedatum: 15 juli 1980.
Geboorteplaats: Brunssum.
Woonplaats: Echt.
Welke instrumenten bespeel je: trombone en slagwerk.
Muziekopleidingen: Master HaFaBra-directie, Conservatorium Maastricht; Bachelor HaFa-

Zou beoordeling van niet-muzikale elementen ook doorgevoerd moeten worden
op bondswedstrijden?
Wellicht is het hier nu nog te vroeg voor. Het
WMC heeft door de jaren heen altijd een voorbeeldfunctie gehad op het gebied van artistieke
mogelijkheden. Als het WMC de nieuwe opzet
kan continueren en verbeteren, zie ik hier absoluut ook kansen voor de bondsconcoursen. We
geven al jaren themaconcerten en maken programma’s met een rode draad. Multidisciplinair
programmeren is inmiddels op ieder niveau al
bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Vaak
met wisselend succes. Om het echter artistiek
naar een hoger level te tillen, zou het WMC het
platform kunnen zijn om deze voorbeeldfunctie te vervullen. De grootste uitdaging zal dan
vooral liggen op het gebied van de logistieke en
technische mogelijkheden.

Bra-directie, Conservatorium Groningen; trombone
klassiek, Conservatorium Maastricht; baroktrombone, Hochschule für Musik Aachen (Duitsland).
Begonnen bij: Harmonieorkest Concordia
Treebeek Brunssum.
Dirigent bij: Orkest van de Nederlandse
Douane (Douane Harmonie Nederland); Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duitsland);
harmonie Sint Joseph Sittard; harmonie Sint
Jozef Kaalheide-Kerkrade; Koninklijke Harmonie
van Horst; Limburgs Jeugdorkest (projectorkest
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen).
Overige functies/activiteiten in de muziekwereld:
Raad van bestuur World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE); docent

Ook in de lagere divisies?
Ik zie dit onafhankelijk van een divisie.
Je bent een van de board directors van de
World Association for Symphonic Bands
and Ensembles (WASBE). Wat houdt deze
functie in?
Als bestuurder van de grootste en ook enige
wereldorganisatie op het gebied van de blaasmuziek ben je medeverantwoordelijk voor alle
activiteiten die de WASBE organiseert of ondersteunt. Persoonlijk maak ik deel uit van het
Conductor Professional Development Program
en de Repertoire Development Task Force.

directie; jurylid concertwedstrijden (buitenland);
gastdirigent professionele orkesten.

Wat is het belang van deze internationale
organisatie?
37

Het stimuleren van de internationale uitwisseling van blaasmuziek en de kennis hierover.
Verder het promoten van het symfonische
blaasorkest als een serieus en onderscheidend
medium voor muzikale expressie en cultureel
erfgoed. We bieden assistentie op allerlei wijzen
in de wereldwijde ontwikkeling van orkestactiviteiten en bevorderen de ontwikkeling van
orkestliteratuur over de hele wereld.

Bij de WASBE-conferentie in Utrecht,
afgelopen zomer, was de belangstelling
bij Nederlandse dirigenten voor de educatieve programmaonderdelen gering. Hoe
verklaar je dat?
Een deel van de verklaring zal liggen in het feit
dat de conferentie plaatsvond aan het begin
van de zomervakantie. Daarbij denk ik ook dat
twee grote festivals als het WMC en de WASBE
Conference in één maand tijd net iets te veel is
geweest. Daarentegen vond ik het inderdaad wel
bedroevend om te zien hoe weinig collega’s uit
het vak de weg naar Utrecht hadden gevonden.
Om jeugd en publiek te enthousiasmeren
voor de blaasmuziek moet alles maar
leuker en aantrekkelijker worden. Gaat
dat niet ten koste van de kwaliteit van de
blaasmuziek?
Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het borgen
van kwaliteit staat in mijn optiek compleet los
van het aantrekkelijk maken van de blaasmuziek
voor publiek en jeugd.
Komt door deze ontwikkelingen de originaliteit van de oorspronkelijke orkestvorm niet
in gevaar?
We zullen er altijd voor moeten blijven waken
dat we ons oorspronkelijk klankidioom en onze

identiteit niet verliezen. Maar dat heeft puur te
maken met de manier van programmeren. Het
harmonieorkest is als een kameleon die zeer
veelzijdig kan kleuren. De verantwoordelijkheid
hierin ligt bij de dirigent; die moet bewaken dat
het flexibel switchen naar een andere kleur (lees:
stijl, klank) mogelijk blijft.

trekkelijkheid ook vergroot. Jongeren hebben
behoefte aan kwaliteit, afwisseling en energie.
Door uitdagend te programmeren en ze kansen
aan te bieden om zichzelf te ontplooien, kan de
blaasmuziek ook voor hen een aantrekkelijke
hobby zijn.

Lopen er nog voldoende getalenteerde
muzikanten rond in de blaasmuziekwereld?
Absoluut!

Hoe zie je de toekomst van de blaasmuziek?
Positief! Het is altijd een golfbeweging waarbij
we ons in Nederland momenteel weer in een
opwaartse beweging bevinden. Vooral de ‘traditionele’ verenigingen zullen worden gedwongen
om meer out of the
box te gaan denken
om zo hun toekomst
veilig te stellen. Ik
zie op het gebied van
opleiding positieve
ontwikkelingen in het
basisonderwijs, die
hopelijk op de lange
termijn weer voor
voldoende aanwas
zullen zorgen. Het
blaasorkest is een
orkestvorm die wereldwijd aanwezig is met
specifieke tradities en ontwikkelingen. Ik hoop
dat de Nederlandse blaasmuziekwereld haar
identiteit kan behouden, maar ook meer open
gaat staan voor ontwikkelingen in andere blaasmuzieklanden.

Hoe zou je blaasmuziek aantrekkelijker
kunnen maken voor zowel publiek als voor
musicerende jongeren?
Uiteindelijk gaat het vooral om passie en
beleving. Zodra je een emotionele klik kunt
creëren tussen orkest en publiek wordt de aan-

Wat zijn je ambities als dirigent?
Nu liggen mijn ambities vooral op het terrein
van dirigeren en jureren van harmonieorkesten
in het buitenland. Daarnaast zal ik op niet al te
lange termijn mijn lespraktijk voor dirigenten
meer profiel gaan geven.

Je dirigeert al jaren het Limburgs Jeugdorkest dat is samengesteld uit talentvolle
muzikanten. Moet dit orkest voor het samenstellen van de bezetting meer moeite
doen dan enkele jaren geleden?

‘We zullen er altijd voor
moeten blijven waken
dat we onze identiteit
niet verliezen’
Nee, in tegendeel. Talentvolle jeugd staat juist als
het ware in de rij om mee te mogen spelen.
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BLAASMUZIEK NIEUWS

Voor de ontwikkeling van de app werkten Johan Jansen (links) namens de KNMO en Pieter Hunfeld van het Metropole Orkest nauw samen.

Tips en tricks van
Metropole-lid via app
Het heeft even geduurd, maar nu is hij dan toch in de lucht. Via de (gratis) app MO Adventure
kan iedere hafabramuzikant in Nederland nu zomaar individueel tips en trucs krijgen van een
musicus van het Metropole Orkest. De lancering van de speciaal voor de amateurblaasmuziek
ontwikkelde app is een onderdeel van een omvangrijk project om de lichte muziek bij klassiek
opgeleide muzikanten naar een hoger niveau te brengen. Een coproductie van het Metropole
Orkest, de KNMO en het LKCA.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: SCREENSHOT MO ADVENTURE/ FV MEDIA PRODUCTIES
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“Door allerlei aparte maatsoorten kom je terecht
in een andere wereld die je bij de harmonie,
fanfare of brassband niet vaak tegenkomt.” De
introductie door arrangeur Willem Friede klinkt
uitdagend. De pianist van New Cool Collective
heeft speciaal voor het hafabra-project MO Adventure het nummer Lingus van Snarky Puppy
gearrangeerd. “Een bijzonder stuk dat zich goed
leent voor harmonieën, fanfares en brassbands”,
zegt hij in de videotoelichting die via de app MO
Adventure vertoond wordt. Ook fluitiste Mariël
van den Bos legt uit dat er over het nummer
van het populaire New Yorkse muzikantencollectief heel wat interessants te vertellen valt.
“We gaan een paar dingen voordoen. Let maar
op!”, daagt ze de kijker in de demovideo uit. Ze
speelt vervolgens een passage uit Lingus zoals
klassiek opgeleide muzikanten het zouden doen.
Aansluitend speelt ze hetzelfde stukje op een
groovy manier zoals het eigenlijk zou moeten.
“In de lichte muziek speel je veel meer lange
lijnen, terwijl je in de klassieke muziek de noten
meer apart neerzet”, verduidelijkt ze. Inderdaad
een wereld van verschil. Lichte muziek is echt
wel een apart vak. Mariël tipt en passant ook
nog even hoe je als fluitist kunt voorkomen dat
die dekselse e niet telkens overslaat. “Zet de fluit
lager aan de mond en je krijgt een mooie volle
toon”, demonstreert ze.
Lichte muziek is in de wereld van de harmonieën, fanfares en brassbands een ondergeschoven
kindje. Hoewel klassiek georiënteerde blaasorkesten een groot deel van hun jaarprogramma met
lichte muziek vullen, worden stukken uit dit genre
doorgaans pas aan het einde van de repetitie nog
vlug even op de lessenaar gelegd. De kennis om
de lichte muziek naar een hoger plan te trekken,
ontbreekt vaak. Jammer, want modern repertoire
draagt bij aan een betere positionering van de
blaasmuziek in de maatschappij en verhoogt de
aantrekkingskracht op jongeren. Ook de kwaliteit
van de arrangementen voor blaasorkesten is vaak
niet om over naar huis te schrijven. Het Metropole Orkest, de KNMO en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) hebben daarom hun krachten gebundeld
in een grootschalig programma om de ontwikkeling van de lichte muziek onder klassiek opgeleide
blaasmuzikanten een stevige impuls te geven. Het
Fonds voor Cultuurparticipatie draagt financieel
bij aan het project.
Acties om de kwaliteit van de lichte muziek naar
een hoger plan te tillen, richten zich meestal op
dirigenten. Met de (gratis te downloaden) app
MO Adventure hopen de initiatiefnemers vooral
ook door te dringen tot de haarvaten van de

muzieksector: de individuele muzikant. In
de app staan in eerste instantie vier composities. Van elk nummer is een uitvoering
door het Metropole Orkest te bekijken en
te beluisteren. Per instrumentgroep kan
een partij gedownload worden en is een
videoworkshop door een van de musici
(zowel blazers als slagwerkers) van het
Metropole Orkest te zien. Zo heeft iedere
hafabra-muzikant als het ware een Grammy-winnaar als personal coach. Ook kan
de vereniging via de app de hele orkestset
van de vier arrangementen aanvragen.
Van elk werk zijn arrangementen op verschillende niveaus beschikbaar voor de
drie blaasorkestbezettingen harmonie,
fanfare en brassband. Behalve Lingus van
Snarky Puppy kunnen op die manier het
symfonische rocknummer I’m no Prototype van de Amsterdamse groep Bauer
in een arrangement van Martin Fondse,
Blues for Stephanie van John Clayton
in een arrangement van Rob Horsting
en het jazznummer Cold Duck Time
van de saxofonist Eddie Harris in een
arrangement van Jan Wessels ingestudeerd en uitgevoerd worden. De app
MO Adventure is beschikbaar voor
iPhone/iPad, Android smartphones en
tablets.
Het idee is dat muzikanten door de individuele
coaching via de app geïnspireerd raken om
het spelen van lichte muziek te verbeteren.
Door hen te laten ervaren hoe eenvoudig het is
om aan de hand van de juiste en vaak simpele
tips een beter resultaat te bereiken, hopen de
initiatiefnemers dat het enthousiasme voor het
lichte genre zich als een olievlek verspreidt. Het
Metropole Orkest wil zo een platform creëren
om de muzikale kennis van lichte muziek en
de beschikbaarheid van goede arrangementen
breed te verspreiden in de blaasmuziekwereld.
Daarvoor is een plan opgezet dat uit verschillende fases bestaat. Naast de lancering van de
app is er ook een coachingstraject ingericht
voor orkesten, instrumentgroepen, individuele
muzikanten en/of dirigenten. Aan de hand van
een soort keuzemenu kunnen verenigingen de
expertise van het Metropole Orkest inroepen.
Zo kunnen coaches van het Metropole Orkest
tijdens praktische workshops en clinics de
muziekpartijen ontleden of dieper ingaan op
diverse uitvoerings- en speelpraktijken. Behalve
individuele verenigingen kunnen ook bonden of
meerdere verenigingen samen een of meerdere
leden van het Metropole Orkest uitnodigen om

Screenshot van de app MO Adventure.

een repetitie of een coachingsdag te leiden. Bijvoorbeeld voor een dag waarop een projectorkest geformeerd wordt uit leden van een bond.
Of een regionale samenspeeldag voor instrumentgroepen van meerdere verenigingen. Het
praktische coachingstraject voor verenigingen
loopt al een tijdje. Diverse bonden en verenigingen hebben een educatief pakket afgenomen dat
in samenspraak met hen is samengesteld. Leden
van het Metropole Orkest reizen al regelmatig
door het land om op locatie workshops, clinics
en repetities te leiden.

De app MO Adventure is gratis te downloaden via
de app store op uw smartphone of tablet. Meer
informatie over het project: www.moadventure.nl.
Voor verdere vragen of voor het afnemen van een
coachingspakket kunt u contact op nemen met
Johan Jansen, voorzitter van de KNMO-doelgroep
Blaasmuziek: jansjhn@planet.nl.
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ONHK moeten nog
landen bij harmonieën
De Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) kunnen nog niet
aanhaken bij het succes van de brassband- en fanfarekampioenschappen. Voor
de tweede editie op zaterdag 4 november in De Lawei in Drachten hebben zich
zes kandidaten aangemeld. Met een mogelijke aanpassing van de wedstrijdopzet en op termijn wellicht een verhuizing naar een centraler gelegen locatie
hoopt de organiserende stichting het evenement te kunnen vlottrekken.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Is het de locatie, de formule of zijn harmonieorkesten gewoonweg concoursmoe? Waarom lukt
bij de harmonieën niet wat bij de brassbands en
fanfares al jaren een megasucces is? Om moedeloos van te worden! Toch weigeren de initiatiefnemers vooralsnog om de handdoek in de ring
te gooien. “De opkomst valt tegen, maar we gaan
door!”, zegt interim-voorzitter Doeke Bij de Leij
strijdbaar. “Als wij nu gaan stoppen, komt het er
nooit meer van.”
Na enkele vruchteloze pogingen vanuit de
KNMO lanceerde de Organisatie van Muziek-

de verwachtingen. Maar de gehoopte doorgroei
bleef uit. Voor de tweede uitgave op zaterdag 4
november hebben zes verenigingen ingeschreven. “We gaan bekijken of we het evenement
anders moeten gaan inrichten”, zegt Bij de Leij,
namens de stichting ONHK die de organisatie
inmiddels voor haar rekening neemt. “Hoe of
wat we gaan doen, weten we nog niet precies.
Maar dat er iets moet gebeuren, is duidelijk.”
De wedstrijd op 4 november in De Lawei wordt
nu gecombineerd met de gezamenlijke concertwedstrijd voor slagwerkensembles van de
noordelijke bonden. Daarmee is het
programma toch mooi gevuld. Ondertussen gaat het stichtingsbestuur
aan de slag om zich te beraden op de
toekomst. Vast staat in ieder geval
dat de derde editie volgend jaar op
3 november hoe dan ook doorgaat.
Ook dan is De Lawei in Drachten
het decor van de titelstrijd. “Maar”,
laat Bij de Leij doorschemeren,
“vermoedelijk gaan we die wedstrijd
dan anders inrichten. We denken eraan om naast
het verplichte werk tevens een keuzewerk en een
inspeelwerk te laten uitvoeren. Hetzelfde concept dus als tijdens reguliere bondswedstrijden,
met dien verstande dat de geblindeerde jurering
gehandhaafd blijft. Omdat Leeuwarden volgend
jaar culturele hoofdstad is, wordt het evenement ook in 2018 nog gehouden in De Lawei

‘De afstand blijkt
toch vaak de
bottleneck te zijn’
verenigingen in Fryslân (OMF) twee jaar geleden het plan om een open Nederlands kampioenschap voor harmonieorkesten van de grond
te tillen. Gegokt werd op vijftien deelnemers
in het eerste jaar om vervolgens langzaam een
doorgroei te maken naar een nieuw aansprekend
vast evenement op de muziekkalender. De eerste
editie voldeed met twaalf kandidaten aardig aan
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in Drachten. We overwegen om vanaf 2019 te
verhuizen naar een centraler gelegen locatie.”
De vraag hoe het kan dat een vergelijkbaar
evenement voor brassbands en fanfares al jaren
geweldig in trek is en voor harmonieën maar niet
van de grond wil komen, houdt de organisatie
nadrukkelijk bezig. Bij de Leij: “Ons jaarlijkse
festival op Schiermonnikoog is nu al volgeboekt.
Hoewel de deelnemers ook daar maar één werk
kunnen spelen, hebben ook twee grote harmonieorkesten van buiten de provincie Friesland
zich hiervoor al aangemeld. Verschil is dat verenigingen het festival op het eiland zien als een
leuk uitje. Dat zou de deelname aan de ONHK
voor hen ook kunnen zijn. Maar kennelijk zien
orkesten dat nog niet zo.”
Ook Alex Schillings, voorzitter van de Bond
van Orkestdirigenten en Instructeurs en jurylid
tijdens het ONHK, kan er niet exact een vinger
achter krijgen waarom de harmonieën (nog)
niet warmlopen voor het kampioenschap. “De
locatie kan het niet zijn. De Lawei beschikt
over zeer goede faciliteiten en een geweldige
blaasmuziek-vriendelijke akoestiek, zeker ook
voor harmonieorkesten”, zegt hij. De reisafstand
voor clubs uit het zuiden kan volgens hem ook
geen argument zijn. “Nederland is geografisch in
geen enkel opzicht te groot, voor welke uithoek
dan ook. Drachten is voor niemand echt ver.”
Wel kan hij zich voorstellen dat het uitvoeren

Beeld van de ONHK in 2016.

van maar één compositie een discussie kan zijn.
De harmoniewereld wijkt op dit punt mogelijk
af van de brassbands en fanfares. Ook merkt hij
op dat de bezetting van veel harmonieorkesten
incompleet is en een uitgebreide partituur
wellicht te veel beslag legt op de vereniging.
“De uitstraling van het ONHK moet natuurlijk
groeien. Om een volwaardig kampioenschap te
kunnen zijn moet de wedstrijd absoluut breder
en groter bezet zijn.”
Klankwijzer benaderde enkele jaren geleden
een aantal dirigenten met de vraag waarom
kampioenschappen voor brassbands en fanfares
wel aanslaan en voor harmonieën niet. Daarbij
werden ook de cultuurverschillen tussen de
muzieksector in het noorden en het zuiden van
het land tegen het licht gehouden. Een belangrijke factor omdat potentiële deelnemers aan
het ONHK in het noorden nu eenmaal dunner
gezaaid zijn dan in het zuiden. Opgemerkt
werd onder meer dat bij brassbands en fanfares
een sterkere wedstrijdmentaliteit heerst. Bij
orkesten in het noorden is die instelling meer
aanwezig dan in het zuiden van het land. Met
name ook omdat het aandeel jeugdige muzikanten in het noorden groter is dan bij orkesten in
het zuiden. De uitdaging om aan wedstrijden
deel te nemen, spreekt jongeren eerder aan dan
ouderen. Daar komt nog bij dat noordelingen

meer zijn opgegroeid met het brassbandmodel.
Harmoniemuzikanten hebben daar minder
affiniteit mee.
Bovendien vertoont de animo van harmonieorkesten om deel te nemen aan concoursen de
laatste jaren sowieso een neerwaartse lijn. De
deelname van Nederlandse harmonieën aan
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade was
miniem. Aan de Limburgse bondsconcoursen
- vroeger goed voor drie weekenden met vaak
vijftig deelnemers - namen dit jaar slechts zeven
verenigingen deel, waarvan drie harmonieën.
Blaasorkesten komen genoeg andere muzikale
en artistieke uitdagingen tegen op hun pad.
Themaprogramma’s, cross-overs en multidisciplinaire projecten trekken veel meer publiek,
scheppen veel meer artistieke voldoening,
spelen meer in op de beleving van muziekbeoefening en leveren vaak ook nog een behoorlijk
bedrag op voor de clubkas. Een uitdagend
concertprogramma uitvoeren in series zoals
Verrassende Ontmoetingen en HRFSTWND
- vaak ook nog in mooie gerenommeerde
concertzalen - schept meer artistieke voldoening dan een verplicht werk spelen tijdens een
kampioenswedstrijd.
Toch heeft Bij de Leij nog altijd goede hoop dat
het goed komt met de ONHK. De stichting heeft
een adviseur in de arm genomen. Deze gaat het

bestuur niet alleen adviseren over organisatorische en inhoudelijke zaken, maar ook actief
harmonieën benaderen om deel te nemen. Bij
de Leij: “We weten vanuit Noord-Brabant dat er
wel degelijk behoefte bestaat aan een kampioenschap voor harmonieorkesten. De afstand blijkt
toch vaak de bottleneck te zijn. We hopen met
het doorvoeren van een aantal veranderingen
verenigingen toch te kunnen prikkelen om deel
te nemen. Maar het mag duidelijk zijn dat we
niet steeds met verlies kunnen draaien. Op een
gegeven moment houdt het natuurlijk wel op.

Open Nederlandse
Harmonie 		
Kampioenschappen
DATUM: zaterdag 4 november, 17.00 uur.
LOCATIE: Drachten, De Lawei.
JURY: Alex Schillings Hennie Ramaekers Peter
Kleine Schaars.
DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: Excelsior
Warnsveld; Wilhelmina Bedum; Crescendo (B-orkest) Drachten.
VIERDE DIVISIE: Jubal (B-orkest) Varsseveld.
TWEEDE DIVISIE: Advendo Franeker, Muziekvereniging Klarenbeek.
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150-jarige L’Echo
zit vol ambities
Een groeiend aantal leden en een stijgend muzikaal niveau. Vitaler dan ooit en vol ambities
viert harmonie L’Echo des Montagnes uit Tilburg het 150-jarig bestaansfeest.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: VERRASSENDE ONTMOETINGEN

Zelden zal een vereniging zo’n spectaculaire
entree in de muziekwereld hebben beleefd als
L’Echo des Montagnes uit Tilburg. De eerste
keer dat de vereniging van zich liet spreken, was
in 1862 tijdens een concert als liedertafel. Terwijl het koor op het van biertonnen en steigerplanken gebouwde podium zijn vocale kunsten
vertoonde, donderde de gammele constructie
met de zangers, zingend en wel, in elkaar. Zelfs
zonder Facebook en Twitter verspreidde het
nieuws zich als een lopend vuurtje door Tilburg.
L’Echo des Montagnes stond letterlijk in één
klap op de kaart. Vijf jaar na dit overdonderende
debuut herrees uit de kiem van de liedertafel
een fanfare die in 1906 werd omgevormd tot een
harmonieorkest. Een gezelschap met een uitstekende reputatie. Zo won het orkest vorig jaar
tijdens het concours van de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen de Gerard Donkers Trofee
als meest in het oog springende deelnemer. “De
kerndoelen van de vereniging zijn het op een zo
hoog mogelijk niveau muziek maken en daar
plezier aan beleven zodat het ook ontspannend
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is”, zegt voorzitter René Vrieling. “Tegelijk zien
we het orkest ook als een vorm van community
waardoor aandacht voor elkaar hoog in het
vaandel staat. Verder willen we investeren in de
individuele ontwikkeling van de leden.”
Terwijl de liedertafel na de Eerste Wereldoorlog
vanwege ledengebrek definitief ten onder ging,
wist het harmonieorkest alle roerige tijden te
doorstaan. De vereniging, uitkomend in de eerste
divisie, telt momenteel zeventig spelende leden,
verdeeld over een opleidingsorkest en een groot
orkest. Openbare concerten behoren vanaf de oprichting tot de corebusiness. In vroegere jaren onder meer vanaf de door de industriële familie Van
Dooren geschonken muziekkiosk in de wijk Het
Korvel, de bakermat van de vereniging. Vrieling:
“Het is een echt Tilburgs orkest met qua samenstelling een doorsnede van de Tilburgse gemeenschap. De leden wonen verspreid over de hele
stad.” Met de opluistering van een eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk, een nieuwjaarsconcert voor de bewoners van verzorgingshuis
Het Laar en diverse uitvoeringen voor een groter

publiek presenteert het orkest zich ook nu nog
regelmatig aan de gemeenschap. Goede contacten
met de plaatselijke muziekschool en openbare
repetities van het opleidingsorkest zorgen voor
de aanwas van leden. De stichting Vrienden van
L’Echo brengen met diverse acties geld in het laadje. “Het meerjarig beleidsplan is vooral gericht op
de continuïteit van het orkest”, vervolgt Vrieling.
“We willen een gezonde en bloeiende vereniging
blijven. Daarvoor zijn zowel een gezond ambitieniveau als nieuwe instroom nodig. Maar ook
een goede financiële basis zonder afhankelijk
te moeten zijn van afnemende subsidiegelden.
Dit vergt de nodige creativiteit en extra inspanning van de leden.” Het 150-jarig bestaan wordt
zaterdag 18 november (20.00 uur) in de Broekhovense kerk gevierd met een uitwisselingsconcert
met Koninklijke Harmonie Orpheus. Zaterdag 6
januari verzorgt L’Echo een nieuwjaarsconcert in
de serie Verrassende Ontmoetingen. Zondag 22
april (14.30 uur) is in de Concertzaal in Tilburg
het grote jubileumconcert met de zangeres Pearl
Jozefzoon. Informatie: www.lecho.nl.
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Utrecht Brass presenteert

Europese Brassband
Kampioenschappen 2018
Utrecht Brass Weekend
28 - 29 april
Europese Jeugd Brassband
28 april - 6 mei
Solistencompetitie
1 - 3 mei
Europese Brassband
Kampioenschappen
4 - 5 mei
Galaconcert en Brass Party
5 mei
Europese Jeugd Brassband
Kampioenschappen
6 mei
www.ebbc2018.nl

De Europese Brassband Kampioenschappen 2018
doen Utrecht bruisen van de blaasmuziek dit voorjaar.
De beste brassbands van Europa strijden om de
prestigieuze kampioenstitel in TivoliVredenburg.
Geniet ook van de vele pop-upconcerten in de
Utrechtse binnenstad: lunchconcerten,
openluchtoptredens en muzikale bootparades
door de grachten.
kaartverkoop vanaf 1 februari 2018

 @utrechtbrass
 @ebbc2018
 #utrechtbrass

ALGEMEEN WMC TERUGBLIK

Punten maken meer kapot dan je lief is
Bekijk de foto’s op deze pagina’s eens. Wat kan muziek maken
mensen toch intens blij maken! De ontlading na het optreden
tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade gaat gepaard
met een zee van geluktstranen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES
Maar dan komen die rot punten. Voor sommigen rolt het dubbeltje de goede kant op en dragen ze bij aan de feestvreugde. Maar al te vaak laten de kille cijfers een slagveld van teleurgestelde en ontredderde muzikanten achter. Het
gedurende anderhalf jaar voorbereiding opgebouwde ultieme gevoel van saamhorigheid eindigt in een anticlimax.
De foto’s op deze pagina’s zijn allemaal gemaakt direct na de optredens. Resultaten waren op dat moment nog
niet bekend. Wat weegt nu zwaarder: het gelukzalige gevoel na het neerzetten van een collectieve prestatie of een
cijfermatige waardering van een momentopname? Punten maken meer kapot dan je lief is.
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‘Hafabra-componisten
nemen weinig risico’
Hij mag zich in een rijtje scharen met pianist Wibi Soerjadi, klarinettist Lars Wouters
van den Oudenweijer, violiste Liza Ferschtman, harpiste Lavinia Meijer en harpist
Remy van Kesteren. De vijftienjarige bastrombonist Pelle van Esch uit Gouda won
afgelopen voorjaar het Prinses Christina Concours dat dit jaar zijn vijftigjarig
bestaan viert. Weer een muzikant uit de hafabrasector die in de finale van deze
hoogaangeschreven solistenwedstrijd de eerste prijs in de wacht sleept.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: SANDRA HELDRING (PRINSES CHRISTINA CONCOURS)

Pelle van Esch
won bij zijn debuut meteen de
eerste prijs.

Een solistisch optreden met het Residentie
Orkest, concertabonnementen voor het nieuwe
seizoen van het Koninklijk Concertgebouworkest en een studiebeurs omdat hij met zijn
podiumperformance het beste wist te communiceren met het publiek. Pelle van Esch kan nog
steeds niet echt geloven dat hij bij zijn debuut op
het Prinses Christina Concours meteen de finale
haalde. Om er nog maar over te zwijgen dat hij
als een van de jongste deelnemers in de categorie
tot en met 19 jaar ook nog meteen zou zegevieren. “Ik was zeer verrast dat ik van de regionale
finale doorging naar de landelijke halve finale.
De concurrentie van de strijkers en pianisten
was gigantisch. Iedereen was echt heel goed.” De
jury, bestaande uit musici uit alle sectoren van
de klassieke muziek, was bij zijn vertolking van
New Orleans van Eugene Bozza vooral onder de
indruk van zijn technische beheersing van het
instrument. Complimenten kreeg hij ook over
de mooie klank van zijn bastrombone. “Het is
een ontzettend moeilijk werk. Daardoor is het
een grote uitdaging om het te spelen. Ook kan ik
mijn muzikaliteit er goed in kwijt. De juryleden
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zeiden tijdens het mondelinge commentaar
achteraf dat ze me een groot talent vinden.”
Pelle van Esch werd op jonge leeftijd lid van
Gouda’s harmonie De Pionier. Ook speelt hij bij
muziekvereniging Door Samenwerking Sterk
uit Aarlanderveen, het Jong NBE en het Young
Trombone Collectief. Afgelopen zomer toerde
hij voor het eerst met het Dutch Symphonic
Wind Orchestra mee door Noord-Frankrijk.
De minimumleeftijd voor dit orkest is 18 jaar.
Maar voor Pelle werd een uitzondering gemaakt.
“De Pionier is mijn startersclubje”, zegt hij. “Het
orkest waar het allemaal bij begonnen is. Bij De
Pionier heb ik absoluut leren spelen. Als solist
heb ik met begeleiding van De Pionier een keer
Wave van Antonio Carlos Jobim gespeeld. Een
prachtig jazzy stuk, gearrangeerd door Peter
Kleine Schaars.”
In het leven van de jonge muzikant draait alles
om muziek. “Ik ben er constant mee bezig. Een
leven zonder muziek kan ik me ook helemaal
niet voorstellen. Muziek maken is echt fantastisch.” Hij volgt de opleiding VMBO-t aan
de School voor Jong Talent op het Koninklijk

Conservatorium in Den Haag, waar hij trombone studeert bij Pete Saunders en Brandt Attema.
“Als ik nu zou moeten kiezen tussen spelen in
een symfonieorkest, als solist over de wereld

Nederlands Blazers Ensemble (NBE). Samen
met het NBE stond hij op nieuwjaarsdag op het
podium van het Concertgebouw in Amsterdam
om zijn werk tijdens de live-uitzending op tv uit

‘De concurrentie van
de strijkers en pianisten
was gigantisch’
trekken of spelen in kamermuziekensembles
zou ik het echt niet weten. Ik vind op dit moment alles hartstikke leuk om te doen.”
Pelle van Esch is niet alleen een zeer begenadigd
trombonist, ook als componist heeft hij inmiddels al naam gemaakt. Diverse keren haalde hij
de finale van de compositiewedstrijd van het

Ook als componist won
Pelle van Esch al
diverse prijzen.

te voeren. “Behalve de stukken voor de compositiewedstrijd heb ik inmiddels ook al werken
geschreven voor blazers in kleinere bezetting
en drie stukken voor harmonieorkest”, zegt
Pelle. “Daarbij laat ik me vooral inspireren door
muziek die is geschreven na 1900. Stravinsky
vind ik bijvoorbeeld echt fantastisch. Voor Tania
Kross en Eric Vloeimans heb ik het stuk Climb of
Kilimanjaro mogen schrijven. Daar ben ik best
wel trots op.” In het vak compositie krijgt hij aan
de School voor Jong Talent van het Haags conservatorium les van Reza Namavar. Ook voor De
Pionier maakte hij al enkele composities. “Voor
het Schouwburg Concert op 7 april 2018 ben ik
een stuk aan het schrijven voor twee marimba’s
en bastrombone, begeleid door harmonieorkest.
Het zou fantastisch zijn als ik straks tijdens mijn
soloconcert met het Residentie Orkest ook
een eigen compositie voor symfonieorkest zou
kunnen spelen.” Pelle hoopt nog meer werken
te kunnen schrijven voor harmonieën, fanfares
en brassbands. Hij wil de blaasmuziekwereld
laten kennismaken met een heel ander geluid.
Want over de kwaliteit van de composities in de
blaasmuziek heeft de jeugdige toondichter een
uitgesproken mening. “Er zijn in dit segment
maar weinig echt onderscheidende stukken.
De componisten in deze sector nemen weinig
risico.”

Meer informatie over Pelle van Esch via het YouTube-kanaal MaestroPelle en de Facebookpagina
Pelle van Esch Composer and Bass Trombone. Het
Prinses Christina Concours voor klassieke muziek
gaat in januari van start met de regionale voorronden. Informatie: https://christinaconcours.nl.
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NSO moet verder
zonder zijn inspirator
In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in de
schijnwerpers. In deze aflevering een portret van het Nijmeegs Senioren Orkest (NSO).
TEKST: JEANNET BOVERHOF • FOTO’S: AANLEVERING NSO

Ondanks een gemiddelde leeftijd van 73 (!) jaar
blazen 45 muzikale dames en heren elke week
‘hoog van de toren’ in het Nijmeegs Senioren
Orkest (NSO). Niet alleen wordt er fanatiek
gerepeteerd, ook concerten staan regelmatig op
de agenda. De verenigingstrouw is uitzonderlijk. Sterfgevallen binnen een orkest als dit zijn
onvermijdelijk, maar opzeggingen zijn er zelden.
Fluitiste en voorzitter Trees Siero is al vijftien
jaar met veel plezier lid van het NSO. “Het orkest

Toch is het niet vreemd als je bedenkt dat bijna
alle leden jarenlange orkestervaring hebben. Ongeveer de helft van de leden speelt zowel in een
‘eigen’ vereniging als in het seniorenorkest. Je
hoeft trouwens niet per se 60-plusser te zijn om
lid te mogen worden; het oudste lid is van 1930,
het jongste van 1960. “Een van de belangrijkste voorwaarden is dat je overdag beschikbaar
bent, want de repetities van het NSO zijn op de
woensdagochtend”, licht mevrouw Siero toe.

Het NSO is om meerdere redenen bijzonder
in zijn soort. Het is namelijk opgericht door de
bekende hafabra-dirigent/componist/arrangeur
Willy Hautvast (1932). Hautvast richtte in 1977
het allereerste seniorenorkest van Nederland op.
Hij was destijds hoofd afdeling Hafa en Klassiek van het Muziekcentrum De Lindenberg in
Nijmegen. Daarvoor was hij 25 jaar als beroepsmuzikant (solo-klarinettist) verbonden aan de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Hautvast

‘We vinden
het een hele
eer dat we
zijn werken
mogen 		
spelen’
beheerst een volwaardig en gevarieerd repertoire op een zeer respectabel niveau”, vertelt ze.
“Hoe vaak we achteraf niet horen dat we onze
luisteraars verbazen met de orkestklank tijdens
onze optredens. Dat is wel heel erg leuk. Men
verwacht het blijkbaar niet van 60-plussers!”.
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Dirigent/componist Willy Hautvast leidt ‘zijn’ Nijmeegs Senioren Orkest.

wilde ook de oudere amateurmuzikanten de
kans geven om samen te spelen in een orkest.
Ter gelegenheid van de oprichting van het NSO
componeerde hij de Seniorenmars, speelbaar
voor de bezetting van de achttien muzikanten

de Seniorenmars. Ook voor het overige repertoire wordt geput uit het omvangrijke oeuvre
van Hautvast. Maar liefst 700 werken heeft hij
uitgegeven en nog eens 250 stukken zijn speciaal
gemaakt voor zijn voormalige werkgever de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.
In 1991 werd Willy
Hautvast benoemd
tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.

‘Willy slaagt er telkens
weer in om een mooi
concertprogramma
neer te zetten’
die zich als eersten aanmeldden als lid. “Het
leuke is dat Willy sindsdien voor nieuwe muzikanten telkens een eigen partij schreef ”, vertelt
mevrouw Siero. Inmiddels is de bezetting uitgegroeid tot een evenwichtig harmonieorkest van
45 leden. Ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan klinkt in het jubileumjaar bij elk concert

Verenigingsprofiel
Naam: Nijmeegs Senioren Orkest.
Opgericht: december 1977.
Aantal leden: 45.
Repetitielocatie: Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen.
Website: www.seniorenorkestnijmegen.nl.
Bijzonderheden: opgericht door componist Willy
Hautvast.

“We vinden het
een hele eer dat we
zijn werken mogen
spelen, onder zijn
leiding. Het is
een heel gevarieerd repertoire: licht klassiek,
filmmuziek, marsen, pasodobles, musicalmedleys, walsen, ouvertures, tango’s. Willy slaagt er
telkens weer in om een mooi concertprogramma
neer te zetten voor de locaties die we met het
orkest bezoeken.” Het orkest speelt graag in
kerken, maar is ook te vinden in buurthuizen en
verpleeghuizen. Sinds 1996 reist het gezelschap
rond Kerstmis regelmatig af naar Duitsland voor
het verzorgen van gezellige kerstconcerten. En
denk nou niet dat dirigent Hautvast concessies
doet aan de orkestklank die hij voor ogen heeft.
“Het orkest is mijn instrument” is door de jaren
heen een gevleugelde uitspraak geworden van
de maestro. Van zijn muzikanten verwacht hij
inzet, net zoals hij die ook zelf aan de dag legt.
Want componeren en arrangeren blijft hij doen.
Tegenwoordig gebruikt hij daarbij de modernste
computersoftware. “We krijgen onze partijen

rechtstreeks uit de computer, op en top geregeld,
met een leesbare lay-out en rekening houdend
met de juiste momenten om je blad om te slaan”,
vervolgt mevrouw Siero.
Toch drong de gedachte om te stoppen met
dirigeren zich de laatste tijd steeds vaker op.
Een proces van maanden ging hieraan vooraf,
want het loslaten van je ‘kindje’ is niet gemakkelijk. In goede harmonie werd besloten dat
het jubileumjaar een geschikt moment zou zijn
om ‘af te zwaaien’. Dat doet hij samen met zijn
eveneens 85-jarige echtgenoot Willy die hem al
die jaren heeft bijgestaan. Vorige maand vierde
het orkest al het veertigjarig bestaansfeest met
een jubileumconcert in het Openlucht Theater van Nijmegen. Tijdens dit concert speelde
het Nijmeegs Senioren Orkest onder andere
Willy’s Mars, de mars die Willy Hautvast voor
zijn vrouw schreef. Op zondag 12 november
dirigeert oprichter Willy Hautvast zijn allerlaatste concert van zijn NSO. Bijzonder daarbij is de
collegiale medewerking die het Klarinetkwartet
van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
aan het afscheidsconcert geeft.
De muziek van Willy Hautvast blijft behouden voor
het orkest dat onder leiding van een opvolger blijft
voortbestaan. De naam, het oeuvre en de reputatie
van Willy Hautvast zullen voor altijd verbonden
blijven met het Nijmeegs Senioren Orkest.
Het afscheidsconcert van Willy Hautvast vindt
plaats op zondag 12 november om 14.30 uur in
de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer
Karelplein Nijmegen. Medewerking verleent het
Klarinetkwartet van de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht.
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NJFO laat jonge
dirigenten snuffelen
aan de top
“Heel bijzonder om een keer voor een topfanfare te staan.” Zo reageerden de
deelnemers aan de dirigentenclinic van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest
(NJFO). Vijftien jonge dirigenten lieten zich deze zomer een week lang onder
leiding van vooraanstaande coaches onderdompelen in de specifieke klank van
de fanfare met het NJFO als praktijkorkest.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: NJFO

“Een mooie beleving”, kijkt Michel Zanders
terug. “De energie en toewijding van de orkestleden is sterk voelbaar. Ze reageren haarfijn op wat
je laat zien.” Ook Rob van der Sterren is lyrisch
over het orkest. “Je krijgt niet vaak de kans om
met zo’n goed orkest een week lang op hoog
niveau te werken.”
Het NJFO gaf tijdens het jaarlijkse zomerproject
jonge dirigenten de kans om kennis te maken
met de muzikale mogelijkheden van een concertfanfare. De deelnemers kregen in de eerste
drie cursusdagen de mogelijkheid het orkest
te dirigeren en werden daarbij gecoacht door
componist Rob Goorhuis, dirigent Anno Appelo
en NJFO-chef-dirigent Danny Oosterman. Van
de vijftien kandidaten haalden er vijf de finale.
Michel Zanders, Rob van der Sterren, Johan
Postma, Zoran Rosendahl en Wiek Maessen
mochten het NJFO in de Bernard Haitinkzaal
van het Conservatorium van Amsterdam dirigeren tijdens het slotconcert. Op het programma
stonden Avalon (Jan Van der Roost), The Seven
Divine Properties (Rob Goorhuis) met Stefan
van der Wilt als solist op euphonium, Rapid
Cycling (Jan Bosveld), Passion et Tendresse (Rob
Goorhuis) en Galea et Bellum (Jan de Haan).
Tussendoor leidden tien deelnemers het orkest
op het dakterras van Sciencemuseum NEMO
door een programma met lichte muziek.

De finalisten van dirigentenclinic van het NJFO.

“Het NJFO heeft een afgewogen transparante
klank en is zeer virtuoos”, vertelt directiestudent
en freelance slagwerker Michel Zanders. “Het
individuele niveau is erg hoog en er is een opvallend sterke discipline. Het was een nuttige week
omdat er veel gelegenheid was om te dirigeren.
Alle coaches hebben veel ervaring in het vak, wat
voor ons jonge dirigenten zeer waardevol is.”
Ook Rob van der Sterren, eveneens afgestudeerd
als slagwerker en studerend voor hafabra-directie, spreekt van een geweldige ervaring. “Samenspel, zuiverheid en balans zijn facetten waar dit
orkest goed op getraind is. Ook individueel zijn

alle spelers kundig. Ze kunnen zelfs de fijnste
nuances lezen. Dat maakt je sterk bewust van je
eigen handelen. Alles wordt direct vertaald in de
muziek. Hierdoor kon ik verder de diepte ingaan
dan ik gewend was.”
Eén van de doelstellingen van het NJFO is het
coachen van jonge, talentvolle muzikanten. De
selectie van de muzikanten gebeurt op basis van
audities. Het NFJO gaat zich de komende tijd
opmaken voor de Mid-Europe Tour in 2018 en
het zestigjarig jubileum in 2019. Op 2 december
houdt het orkest weer een nieuwe auditieronde.
Meer informatie: www.njfo.nl.
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SHOW, MARS EN PERCUSSIE ACHTERGROND

DCI-tour is
niets voor
zeurpieten

Met een Amerikaans drumcorps meestrijden voor een
plek in de finale van de World
Championships van Drum
Corps International (DCI).
Ieder jaar steken Nederlandse
jongeren de grote plas over
om hun American dream na
te jagen. Deze zomer doorkruisten Boudewijn Lamper
en Hijlco Lankhorst de States
om avond aan avond op te
treden. Eten op de stoeprand,
ijskoude douches en rechtop
slapen in de bus. Een expeditie vol beproevingen met
maar één doel: een plek in de
finale in het Lucas Oil Stadium
in Indianapolis.
TEKST: DOOR FRANK VERGOOSSEN
FOTO’S: HANS KLOPPERT

Hijlco Lankhorst toerde met de Madison
Scouts door Amerika.
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Zomaar een dagje uit het toerschema van het
Crossmen Drum and Bugle Corps uit San Antonio, Texas. Zondag 30 juli: 5.00 uur: aankomst
in North Carolina; 8:30 uur: ontbijt; 9.30 uur:
visuele training; 10.15 uur: sectietraining;
11.00 uur: training hele korps; 12.45 uur: EPL
(eten, pakken en laden); 14.30 uur: vertrek naar
showlocatie; 16.00 uur: aankomst op showlocatie; 18.38 uur: optreden; 22.30 uur: vertrek naar
Ohio; 6.30 uur: aankomst in Ohio.
Wie denkt dat meelopen in een DCI-korps een
maand lol trappen is met leeftijdsgenoten uit de
hele wereld, de mooiste bezienswaardigheden
van Amerika bezoeken, je laten verwennen in luxe
vijfsterren accommodaties en ’s avonds eventjes
een showtje draaien, moet dat beeld toch absoluut
even bijstellen. Deelname aan de grootste competitie voor Amerikaans georiënteerde showkorpsen is een avontuur vol beproevingen dat alleen is
weggelegd voor echte doorzetters. Voor zeurpieten en watjes is in de DCI-competitie geen plaats.
“Tijdens de tour slaap je vaak eerst een paar uur
zittend in de bus op weg naar de eigenlijke slaaplo-

catie”, vertelt Hijlco Lankhorst (21) die dit jaar
de cymbal line van het uit 150 jongens bestaande
Madison Scouts Drum & Bugle Corps versterkte.
“Als je geluk hebt, kun je daarna nog een paar
uur slapen in een gymzaal van een school. De
maaltijden worden door het korps geregeld

veel mensen leren kennen en vrienden voor het
leven gemaakt.” Ook Hijlco kijkt met voldoening
terug op het Amerikaanse avontuur. “Ik wilde
heel graag het maximale uit mijn carrière in de
drumcorpswereld halen. Dat was voor mij lopen
in de cymbal line bij de Madison Scouts. Ik had

‘Ik wilde op een zo hoog
mogelijk niveau spelen.
Daarvoor moet je naar
Amerika gaan’
vanuit een grote vrachtwagen waar een keuken in
zit. We eten vaak van plastic bordjes en met plastic
bestek. En als er geen kantine voorhanden is, zit
er niets anders op dan met je bord op schoot op
de stoeprand te gaan zitten. Van Amerika zie je
bijna niets. We reisden vaak ’s nachts en repeteerden meestal bij scholen in kleine dorpjes.
We hebben op een paar plaatsen een paar uurtjes
vrije tijd gehad. In Madison, Wisconsin en San
Antonio Texas hadden we een hele dag vrij om de
stad te bekijken.”
Bij de Crossmen, waar Boudewijn Lamper op
melodisch percussie een spot in het frontensemble wist te scoren, was het al niet veel beter.
“Het onvermijdelijke gebrek aan slaap werd ook
nog eens verergerd doordat de bus met pech te
kampen kreeg of in de file kwam te staan. Ook
de karige maaltijden maakten de dag soms extra
zwaar. De douches waren meestal wel oké maar
soms ook alleen met ijskoud of kokendheet water. Bij sommige trainingslocaties moest je voor
elke transitie een flink stuk lopen, vaak heuvel op
en af, terwijl je ook nog een hoop instrumenten
moest meesjouwen.”

me in 2015 voorgenomen dit niveau binnen
twee jaar te halen. Het is allemaal niet gemakkelijk geweest. Maar dat ik mijn doel bereikt heb,
geeft een geweldig gevoel.”

Beide drumcorpsleden verbleven vier maanden
in Amerika. De eerste weken van hun verblijf
werd de show ingestudeerd. Dat betekent
vrijwel dagelijks van 9 uur ’s morgens tot 10 uur
’s avonds trainen met alleen pauzes om te eten.
Eind juni ging de tournee van start. Inzet van
de 25 deelnemers in de World Class was het
bereiken van de finale in het Lucas Oil Stadium
in Indianapolis op 12 augustus. Alleen de twaalf
beste korpsen uit het circuit kunnen zich hiervoor kwalificeren. In ongeveer 40 wedstrijden
werkten de kandidaten toe naar hun topvorm.
Zowel Boudewijn als Hijlco lukte het om op
de heilige grond van de showwereld in actie te
mogen komen. Met de show Enigma eindigde
Boudewijn met de Crossmen als elfde. Het programma, gebaseerd op de vijf hoofdthema’s mysterie, angst, worsteling, eenzaamheid en vrijheid,
omvatte onder meer delen uit Kaleidoscope of
Mathematics van James Horner, Exit Music (For
A Film) van Radiohead, Miranda van Michael
Nyman en composities van de eigen arrangeur
Andrew Markworth. Hijlco Lankhorst legde met

Boudewijn Lamper scoorde op melodisch percussie een spot bij de Crossmen.

Spijt dus van de expeditie? Absoluut niet, stellen
de twee drumcorpsmuzikanten. Het is dat ze inmiddels de maximum leeftijd voor deelname aan
de DCI-tour hebben bereikt, anders zouden ze
volgend jaar onmiddellijk weer teruggaan. Alle
ontberingen zouden ze zo weer voor lief nemen.
“Ik wilde als percussionist in een drumcorps op
een zo hoog mogelijk niveau spelen. Daarvoor
moet je naar Amerika gaan”, kijkt Boudewijn
terug. “Ik ben erg blij dat ik de beslissing heb
genomen om voor die kans te gaan en ben dankbaar dat ik het heb mogen doen. Ik heb enorm
55

The Wagon Trail

Leon Vliex

Of Mines and Men

René Ruijters

…in other words …

Marco Pütz

De Emigrant Trails (emigrantenroutes) werden tussen 1830 en 1870 gebruikt door de emigranten uit
het oosten van de Verenigde Staten. Deze kolonisten maakten de reis westwaarts (A Westbound
Journey) op zoek naar land, goud, vrijheid of religie. De kolonisten reisden in groepen van 10 tot 100
personen en het meest gebruikte vervoermiddel was de huifkar. The Wagon Trail is een sfeerimpressie
van deze reis.

Een compositie over de bloeiperiode en teloorgang van de mijnindustrie in Limburg. Het dagelijkse
leven van de mijnwerker komt in dit werk tot uiting. Een muzikale vertolking van het aanbreken van
de dag, het zichtbaar worden van de contouren van de mijn, het werk ondergronds, de zondagse
mis en het zondagse uitje, een nieuwe werkdag en de finale met het opblazen en omvallen van
schachten en torens en daarmee het einde van de mijnindustrie in Limburg aanduidend.

Geschreven in opdracht van fanfare Oranje Grootegast als keuzewerk voor het WMC 2017.
De titel van dit werk verwijst naar het gegeven dat de componist altijd op zoek is naar iets nieuws.
In deze compositie is dat een combinatie van de klank van de fanfare met de klanken van
gestemde glazen.

uitgeverij met een warm hart voor de fanfare
Boedapestlaan 217 • 3404 VC IJsselstein T +31 (0)30 265 73 09 • E info@bronsheimmusic.nl • I www.bronsheim.nl
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SOLISTE BIJ UW CONCERT

SINGER SONGWRITER

MAARTEN
PETERS
VOCALIST VAN O.A. THE BEST OF BRITAIN
Daarnaast bieden wij als producent unieke concepten. Inclusief de
arrangementen en de presentatie. Zoals de feestelijke kerstshow
a Warm and White Christmas (van Bing Crosby tot Michael Bublé).
We leveren maatwerk en staan garant voor de hoogste kwaliteit en
een uiterst prettige samenwerking.

Voor vrijblijvende informatie

management@margrieteshuijs.nl
06-51408349
www.margrieteshuijs.nl

je daar alleen maar jezelf mee. Bovendien heeft
ieder lid al de nodige ervaring en hierdoor zijn
zaakjes voor elkaar. De staff kan zich volledig
focussen op het product en hoeft zich niet ook
nog met opleiding van leden bezig te houden. De
aanpak is meer gefocust op de details in plaats
van het grotere geheel.”

De Blue Devils wonnen voor de 18e keer de DCI World Championships.

de Madison Scouts beslag op de twaalfde plaats.
De muziek van de show The Last Man Standing,
gebaseerd op de Mad Max-films Thunderdome
en Fury Road, bestond uit delen van Miraculous
Mandarin van Béla Bartók en Music for Prague
1968 van Karel Husa. Voor de achttiende keer
in de geschiedenis van DCI ging de zege naar de
Blue Devils uit Concord Californië.
De beide muzikanten vertellen dat ze als
muzikant en als mens veel opgestoken hebben
tijdens hun verblijf in Amerika. Boudewijn: “Ik
kan beter muziek analyseren, sneller bladmuziek
lezen en me meer focussen op de muzikanten
om mij heen in plaats van alleen op mezelf. Ook
heb ik enorm veel spiergeheugen opgebouwd
waardoor je minder hoeft na te denken over
bepaalde bewegingstechnieken en meer ruimte
hebt om op factoren zoals muzikaliteit, timing
en performance te letten. De hele reis heeft me
ook veel assertiever gemaakt. Ik stond overal
alleen voor: tickets boeken, verblijf regelen, visum aanvragen, in je eentje reizen, et cetera. Dat
vroeg van mezelf een meer proactieve houding
dan ik gewend was. Daarnaast leer je bij een
Amerikaans drumcorps beter omgaan met druk,
inspringen op onverwachte gebeurtenissen en
veel meer het belang van samenwerking in te
zien.” Hijlco onderschrijft de ervaringen van
zijn collega. “Als percussionist heb ik in sneltreinvaart een enorme ritmische woordenschat
opgebouwd wat bijzonder van pas komt bij het
lezen en begrijpen van muziekstukken. Daar-

naast heb ik geleerd kalm te blijven op momenten dat situaties stressvol en chaotisch beginnen
te worden.”
Ook op het gebied van mentaliteit en aanpak
zijn de Amerikaanse en Nederlandse showsector
twee totaal verschillende werelden. Boudewijn:
“Mensen die niet voldoende gemotiveerd of
gedisciplineerd zijn, vallen bij de audities al meteen af. Iedereen is immers vervangbaar. Zo voelt
ook iedereen zich verantwoordelijk om zich
volledig aan de organisatie toe te wijden. Dat is
ook nodig: je merkt gewoon dat je enorm veel
kunt bereiken als alle neuzen dezelfde kant op
staan. Omdat iedereen goed opgeleid is en goed
voorbereid aan de trainingen begint, is er weinig
behoefte aan individuele lessen. Er is een duidelijke scheidslijn tussen de serieuze no-nonsense
aanpak tijdens de repetitie en de ontspannen
sfeer tijdens de pauzes. De ‘ja, maar-cultuur’ die
we in Nederland kennen, komt in Amerika niet
voor. Daar wordt de staff veel meer gerespecteerd en wordt er geen weerwoord geduld. Als
je het ergens niet mee eens bent, kun je je zegje
doen na de repetitie. Het is heel fijn te werken in
een omgeving waar niemand zeurt en iedereen
alleen maar beter wil worden. De Nederlandse
maatschappij in het algemeen zou hier nog veel
van kunnen leren.” Hijlco: “Buiten het feit dat er
in Amerika gewoon geselecteerd kan worden op
de juiste persoon voor de juiste spot, is ook het
doorzettingsvermogen van de leden groter. Als
je daar op de training minder je best doet, heb

Om hun droom te kunnen najagen, hebben de
beide Amerikagangers hun maatschappelijke
carrière op een zijspoor gezet. Boudewijn
Lamper stopte in 2013 met zijn hbo-opleiding
International Business Management om geld te
gaan verdienen voor de trip naar Amerika. “Ik
wilde niet het risico lopen dat door school en
DCI met elkaar te combineren van beide niets
terecht zou komen. Daarom besloot ik tot mijn
age-out te blijven werken. Ik ben me nu aan het
oriënteren op mijn toekomst. In ieder geval ben
ik blij dat ik het hoofdstuk DCI op deze mooie
manier heb kunnen afsluiten.”
Ook Hijlco zette alles opzij om naar Amerika
te kunnen gaan. “Vorig jaar heb ik met Jersey
Surf meegedaan aan het DCI-circuit. Gelukkig
had ik toen net mijn mbo-diploma gehaald. Dat
maakte het allemaal wat makkelijker om op tour
te gaan. Het eerste jaar met Surf heb ik van mijn
spaargeld gefinancierd. Daarna heb ik een half
jaar bij mijn stagebedrijf kunnen werken om
het tourgeld voor de Madison Scouts bijeen te
kunnen sparen.”
Tja, want deelname aan de DCI-competitie vergt
niet alleen inzet en doorzettingsvermogen, het
kost ook een hoop geld. Wie het voorbeeld van
Boudewijn en Hijlco wil volgen, zal - afhankelijk
van de reiskosten naar de audities en trainingen
voorafgaande aan de tournee - zo’n zeven- tot
tienduizend euro opzij moeten leggen voor
het avontuur. Voor dat bedrag kun je ook in
Chersonissos of Salou een paar weken stevig de
bloemetjes buitenzetten. “Maar”, zegt Boudewijn, “relaxvakanties doen mij niet zoveel. Ik
geef mijn geld liever uit aan ervaringen die mijn
leven verrijken.” Ook voor Hijlco is het avontuur
het geld dubbel en dwars waard geweest. “Ik hou
best wel van een feestje, maar de adrenalinekick
die je op het veld krijgt tijdens de repetities en de
shows kun je nergens mee vergelijken.”

De organisatie Dutch in DCI stimuleert de deelname van talentvolle Nederlanders in Amerikaanse
DCI-corps. Voor meer informatie zie:
www.dutchindci.com.
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Muziekles: van los zand
naar vaste grond
In Nederland groeit langzaam het besef dat muziek een belangrijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van kinderen. Maar alle goed bedoelde initiatieven op
dit gebied hangen nog als los zand aan elkaar, constateert Arend Nijhuis, adviseur bij Cultuurmij Oost. Om echt stappen te kunnen zetten, moet volgens hem
het denkbeeld over de functie van muziekonderwijs rigoureus veranderen.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Om maar vooral te kunnen scoren op cognitieve
vakken zoals taal en rekenen werd muziekles in
Nederland nagenoeg volledig van het schoolrooster geschrapt. Arend Nijhuis vertelt hoe
Amerikaanse wetenschappers op hun achterste
benen gingen staan toen muziekonderwijs in de
Verenigde Staten eenzelfde lot dreigde te ondergaan. Hij verwijst daarbij naar een interessant artikel dat de wetenschapsjournalist Mark Mieras
schreef in opdracht van het Jeugdcultuurfonds
Nederland. Onder de titel Wat muziek doet met
kinderhersenen zette hij de resultaten van diverse
onderzoeken op dit gebied op een rijtje. Zo
waarschuwden Amerikaanse hersenonderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature
Reviews dat de trend om zang en muziek op te
offeren aan andere schoolvakken op de lange
termijn de academische prestaties van studenten
kan aantasten. Mieras merkt op dat deze voor
wetenschappers ongebruikelijk scherpe uitspraak werd gedaan in een overzichtsartikel over
de impact van muziek op de ontwikkeling van
het auditieve hersencentrum: het systeem dat
kinderen in staat stelt om goed te luisteren. Hij
haalt daarbij een uitspraak van de vooraanstaande muziekonderzoekster Nina Kraus aan. Zij
stelt: “Met alles wat we nu weten over de positieve effecten van muzikale training, ontkomen we
er niet aan om alle kinderen een gelijke kans te
geven om met muziek hun luistervaardigheid te
ontwikkelen. De vereiste grootschalige inspan58

Er zit in Nederland nog te weinig structuur in muziekeducatie.

ning om muzikale training op jonge leeftijd aan
te bieden, kan alleen worden bereikt op school.”
In aansluiting op deze wetenschappelijke studies
stelt Arend Nijhuis dat het van belang is dat
kinderen ook na school de mogelijkheid hebben
om via muziek op een heel prettige manier
aan hun ontwikkeling te werken. Nijhuis: “Het

gebeurt wel maar dat lijkt meer op los zand dan
dat er structureel aan een programma wordt
gewerkt. Zzp’ers werken hard om privéles te
geven maar missen collegiale ondersteuning,
professionele aansturing en een coherente en
aansprekende manier van werken en verbinden.
Bovendien wordt muziekles na schooltijd steeds
moeilijker door stijgende prijzen en verdwij-

Langzaam groeit het besef dat muziek bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

nende muziekscholen. Daardoor lijkt muziekles
stilletjes aan weer iets voor de elite te worden
terwijl steeds duidelijker wordt dat muziekonderwijs een algemeen belang dient.”
“Privéles wordt in Nederland nog steeds gezien
als de manier om een muziekinstrument te leren
bespelen. Maar behalve dat het arbeidsintensief
en duur is, is het voor veel kinderen ook nog
redelijk geestdodend”, vervolgt Nijhuis. “Na
drie lessen weet je al hoe de les er over drie jaar
uitziet. Daarnaast missen kinderen bij privéles
de mogelijkheid om van elkaar te leren, samen
te leren en samen op te treden.” Dat kunnen ze
doorgaans wel als ze zich aansluiten bij een muziekvereniging. Maar daarbij geldt vaak als regel
dat kinderen eerst een diploma moeten halen
voordat ze mee kunnen spelen in het orkest. Nijhuis: “Voor het halen van een diploma staat twee
jaar. Veel kinderen redden dat niet eens. Nog los
van het feit dat ze bijkomende factoren als het
dragen van een uniform, oud papier inzamelen
en het verkopen van kerstkransen, hoe gezellig
dat ook kan zijn, niet altijd even prettig vinden.”
Nijhuis verwijst naar andere landen waar
muziekonderwijs heel anders is ingericht dan in
Nederland. Het zijn veelal uitgebreide systemen
die uitgaan van gezamenlijk muziek maken vanaf
de eerste les en samen met leeftijdgenootjes
doorgroeien naar een prettige en aansprekende
manier van samenspelen en samen optreden.

Het helaas in financiële nood verkerende El Sistema in Venezuela, Batuta in Colombia, In Harmony in Groot-Brittannië en de methode van de
Choroschool in Rotterdam zijn daar uitstekende
voorbeelden van. Nijhuis: “Als we inzoomen op
de werkwijze en de hoekstenen van deze structuren dan blijkt dat er veel meer aan de orde is
dan alleen maar een instrument leren bespelen.
Er wordt heel wat meer verwacht van de leraar.
Ook op het sociaal-culturele en het ethische vlak
heeft hij een rol. Het orkest is een gemeenschap
waarbinnen iedereen een verantwoordelijkheid
heeft voor de hele groep. Het is meer dan alleen
maar goed en mooi spelen.”
Batuta Colombia hanteert speciaal voor het
werken met jeugdorkesten drie belangrijke elementen om een goede leraar te zijn. Hij moet in
staat zijn de orkestleden op het artistieke vlak te
verbeteren, hij moet betrokkenheid creëren, niet
alleen met zijn muzikanten, maar ook met hun
families en hun omgeving en hij moet werken
vanuit de hoogste ethische codes zoals opgesteld
in de Rechten van het Kind van UNICEF. Daarnaast moet hij in staat zijn om zijn muzikanten
te helpen bij wat ze willen worden, bijvoorbeeld
musicus, leraar, opvoeder, onderzoeker of een
sociaal verantwoordelijke volwassene. Nijhuis:
“Het vergt in Nederland een totale ommezwaai
om een attitude te creëren die recht doet aan
kinderen die met muziek zich willen ontwikkelen. Het gaat niet (meer) om de steile weg
omhoog richting het virtuozendom, maar om

de ontwikkeling van kinderen waarbij muziek
een fantastisch middel is. Dat dit uiteindelijk
ook - en zelfs veel meer - virtuozen oplevert is
een prachtige bijkomstigheid die afstraalt op het
gehele samenspelsysteem.”
Nijhuis verwacht dat het in Nederland nog wel
een tijdje zal duren om muziek uit de hoek van
kwaliteit en talent te halen en te werken naar
een infrastructuur die het voor iedere Nederlander mogelijk maakt om samen muziek te
maken en/of ernaar te luisteren. Het vergt
volgens hem heel wat lef, inzicht en uithoudingsvermogen voor het zover is. “Hoewel
we nu nog een fijnmazig netwerk hebben van
muziekverenigingen, koren en in mindere mate
muziekscholen/centra voor de kunsten en conservatoria, lijkt niemand bij machte daar een
coherente visie bij te realiseren”, stelt hij.
Toch begint het tij langzaam te keren. Met veel
moeite ontwikkelen conservatoria nascholingsmodules om muziekdocenten voor te bereiden
op een nieuwe werkwijze waarbij niet de muziek
en het talent centraal staan, maar de muziek en
het kind. Daarnaast is de stichting Méér Muziek
in de Klas binnen haar mogelijkheden bezig om
een nieuwe visie op muziekles te ontwikkelen.
Zelfs pabo’s krijgen meer geld om het muziekonderwijs van de toekomstige leerkracht serieuze
aandacht te geven. Ook de korenwereld en de
blaasmuzieksector roeren zich. Muziekpedagogen krijgen wat meer aandacht dan voorheen
(Muziek als Vak en Vocaal Talent Nederland) en
Muziekdidactiek 3.0 is een serieuze cursus aan
het Amsterdams Conservatorium. Nijhuis: “Het
lijkt erop dat we vaste grond onder de voeten
krijgen. Laten we met een open blik blijven werken aan het plezier dat muziek maken brengt,
zonder dat we meteen over goed of fout of al dan
niet talent spreken.”

Arend Nijhuis: “Voor het halen van een
diploma staat twee jaar. Veel kinderen redden
dat niet eens.”
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Before the Flood
voor krimpgebied
Wat zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor het functioneren
van een muziekvereniging en hoe ga je daar mee om? Die vraag stond centraal
tijdens het Klankstadcongres 2017 in Kerkrade. Interessante gespreksstof voor een
gebied dat tot de topkrimpregio’s van Nederland behoort en waarin elf hafaorkesten, vier fluit- en tamboerkorpsen, 27 koren, een accordeonorkest, een
mandolineorkest en een symfonieorkest opereren op een kluitje.
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Ben van Essen, oud-strateeg bij de provincie
Limburg en specialist op het gebied van demografische vraagstukken, toont aan de hand van
een bevolkingspiramide de leeftijdsopbouw van
de bevolking in de regio Kerkrade. Bij een hoog
geboortecijfer heeft de bevolkingspiramide
inderdaad de vorm van een piramide. Die van
Kerkrade heeft echter de vorm van een urn. Op
zich is dat nog niet zo desastreus. Die vorm geldt
namelijk zo’n beetje voor heel West- Europa.
Maar bij het statistische plaatje van de Parkstadregio bevindt de grote bubbel zich ruim boven
het midden van de piramide/urn. En dat is foute
boel. Een teken dat vergrijzing en ontgroening in
deze regio extra hard toeslaan. De trailer van Before the Flood van Leonardo DiCaprio, waarmee
wethouder Jo Bok enkele minuten eerder het
Klankstadcongres opende, heeft meer dan alleen
een symbolische betekenis.
De zorg over de demografische ontwikkelingen
in de Parkstadregio is al vaker onderwerp van
gesprek geweest. Het lijkt er echter op dat de
Kerkraadse muzieksector nu zelf ook aanvoelt
dat de grond onder de voeten steeds warmer
wordt. Maar liefst 116 vertegenwoordigers uit de
muzikale wereld hebben zich voor het congres
aangemeld. Opvallend is wel dat zilvergrijs
overduidelijk de trendy haarkleur is onder de
aanwezigen. Het is de besturen kennelijk niet ge60

Ivo Kouwenhoven: “Muziekles moet kinderen inspireren.”

lukt om binnen hun verenigingen jongeren enthousiast te krijgen voor deze themadag. “Vind
je het gek”, roept Richard van Riel ’s middags in
zijn workshop over beeldvorming. “Wie houdt
nu een Klankstadcongres op zaterdag. Jongeren
zijn allemaal aan het werk bij de Appie. Het kost

hen geld om hier naar toe te komen.” Maar zijn
de jongeren ook wel expliciet benaderd om mee
te gaan? Of heeft de oudere garde weer automatisch gedacht: ‘Oh, daar gaan wij wel naar toe’.
Terug naar de piramide/urn van Ben van
Essen. Voor wie denkt dat het geschetste beeld

Deelnemers aan het Klankstadcongres discussiëren in groepjes over de toekomst van de muzieksector.

vanzelf wel weer overwaait, heeft de strateeg een
teleurstellende mededeling. “De versmalling in
de curve halen we niet meer in”, zegt hij stellig.
“Er gaan meer mensen dood dan dat er geboren
worden. Tussen nu en 2050 is dertig procent
van de huidige verenigingen verdwenen.” Pats,
die komt binnen. Toch zijn er volgens Van Essen
best wel mogelijkheden om te kunnen overleven.
Bijvoorbeeld door het aanbod te verbreden: de
fanfare omvormen tot een muziekvereniging
waarbij behalve koperblazers ook muziekbeoefenaars op andere instrumenten welkom
zijn. Ook verdiepen (lees: fuseren) is een optie.
Bij de pakken neerzitten, brengt in ieder geval
niet de oplossing. “Behouden wat we hebben,
is vernieuwen”, drukt Van Essen de aanwezigen
op het hart. Die uitdaging drukt vooral op de
schouders van de groep tussen de 20 en 40 jaar.
Uitgerekend de generatie die met kinderen
krijgen, carrière maken en inbouwen van quality
time al de handen vol heeft. Dus komt het toch
weer aan op de senioren. Van Essen: “Zij hebben
de meeste tijd en de meeste ervaring. We moeten
het zilver koesteren.”
KNMO-voorzitter Bart van Meijl wijst er in zijn
inleiding op dat de samenleving steeds meer
gericht is op het individu en niet meer op het
collectief. Verenigingen moeten dus op een andere
manier hun meerwaarde bewijzen. “Hoe haken
we aan bij een samenleving in beweging?”, is de
vraag die verenigingen zich volgens hem moeten
stellen. Alles valt of staat bij positionering, imago en
presentatie. Dat parlementair verslaggever Xander
van der Wulp op Prinsjesdag de Marinierskapel een

hoempapaband noemde, bewijst dat het met de
beeldvorming van de blaasmuziek nog steeds niet
goed zit. Het reclamespotje van Allsecur waarin een
muziekkorps zo knullig mogelijk wordt neergezet,
versterkt dit beeld alleen maar. “Daar ligt een opdracht”, stelt Van Meijl. “We moeten meer laten zien
dat een muziekvereniging vooral op sociaal gebied
een meerwaarde kan zijn voor de samenleving. Dat
krijgen we nog moeilijk voor elkaar. Sportverenigingen zijn daar beter in.”
De derde spreker is Harrie Reumkens, artistiek
manager van het Wereld Muziek Concours.
Hij beschrijft diverse scholingsprogramma’s in
Zuid-Amerika waarbij muziek wordt ingezet
als middel om een steentje bij te dragen aan de
ontwikkeling van kinderen. “Wij als verenigingen komen daar eigenlijk ook vandaan. Alleen
zien we dat niet meer zo”, merkt hij op. Toch is
Reumkens niet somber over de toekomst van de
muzieksector. “Verenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij waarin alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. De jongere
generaties willen ook hun kinderen straks wat
meegeven en zullen beseffen dat we de verenigingen dan anders moeten inrichten. Voor wie
de knop tussen de oren kan omzetten, zijn er wel
degelijk mogelijkheden.”
Na een verkwikkende muzikale oppepper
van muziekconsulent Jan Vink komen de om
stickertjes tevoorschijn. Een vast ritueel tijdens
dit soort bijeenkomsten. Op de flipover worden
de meest aansprekende punten uit het plenaire
gedeelte genoteerd. Hoe komen we binnen in de
belevingswereld van de klant? Is de vereniging

het antwoord op de individualisering? Hoe
kunnen we krimp omzetten in kansen? Met stickertjes kunnen de aanwezigen aangeven welke
vragen en stellingen ze het belangrijkst vinden.
In diverse parallelsessies komen vervolgens
good practices aan bod. Onder het motto ‘kijk
verder dan de muzieknoot lang is’ geeft Ivo
Kouwenhoven allerlei tips om kinderen op een
inspirerende manier les te geven. “Blijf altijd uitgaan van het kind en stel ook geen verwachtingen aan een leerling”, is zijn boodschap. Pastoor
John Dautzenberg en Henk Jacobs hebben met
succes een aantal kerkkoren gefuseerd. Gedetailleerd beschrijven ze tegen welke drempels
je in zo’n emotioneel ingrijpend proces kunt
oplopen en geven ze tips hoe je die zonder al te
veel kleerscheuren kunt omzeilen. “Je struikelt
niet over een berg , maar over een molshoop”,
waarschuwen ze. Richard van Riel beschrijft
hoe Exempel uit Empel aan de hand van een
creatief, doordacht en professioneel uitgevoerd
imagobeleid is uitgegroeid van een oubollige
drumfanfare met 37 leden tot een marchingband
van 67 muzikanten met een krachtige uitstraling
en eigen identiteit.
Tijd om weer stickertjes te plakken. De congresgangers krijgen de kans om de meest aansprekende punten uit de parallelsessie te markeren. Bij
veel congressen houdt het daarmee op en volgt
maanden later nog een verslagje. De organisatie
van het Klankstadcongres belooft het hierbij niet
te laten. Een speciale werkgroep gaat aan de slag
om de stellingen met de meeste stickertjes verder
uit te werken om te komen tot een concreet plan
van aanpak. We houden ons aanbevolen.
61
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Wereldtitel met lefreQue
Fluittist Jim Walker van de Los Angeles Philharmonic heeft hem, euphoniumvirtuoos Steven
Mead gebruikt hem en Johan van der Linden heeft er een op zijn saxofoon gemonteerd.
Pasveerkorps Leeuwarden veroverde er zelfs de wereldtitel mee. Duizenden muzikanten over
de hele wereld verbeteren de zuiverheid en klank van hun instrument met een Nederlandse
uitvinding: de klankbruggen van lefreQue.
TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES/AANLEVERING LEFREQUE

Bij wereldkampioen Pasveer uit Leeuwarden
zweren ze bij de lefreQue. “Al onze fluitisten zijn
ermee uitgerust”, vertelt fluitinstructrice Miriam
de Groot. “We hebben het effect van de metalen
klankbruggen uitgetest in een stadion. Eerst hebben we opgetreden met de lefreQue’s en daarna
zonder. Het resultaat was duidelijk waarneembaar. Het gebruik van de lefreQue resulteerde
in een zuiverder en meer gedragen klank in alle
richtingen. Je hoort echt wel een groot verschil.”
Het ziet er op het eerste oog heel simpel uit.
Twee metalen plaatjes die met een paar knelbandjes op het instrument worden bevestigd.
Ook de theorie erachter is zo logisch als wat. Je
moet er alleen maar opkomen. Saxofonist Hans
Kuijt had een aantal jaren geleden het gevoel dat
hij tijdens het spelen stuitte op een barrière, een
soort tegendruk. Uit een diepgaande analyse van
wat er nu eigenlijk gebeurt met de lucht die je als
muzikant in een instrument blaast, realiseerde
hij zich dat geluidsgolven in een blaasinstrument
zich niet alleen verplaatsen door de lucht in

De klankbrug van lefreQue.
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het instrument, maar ook door het materiaal
van het instrument zelf. Geluid geleidt in vaste
stoffen het beste door massief, ononderbroken
materiaal. Daarom zou het ideaal zijn als een
blaasinstrument uit één stuk zou bestaan. Uit
praktisch oogpunt (fabricage, stevigheid, stemming) en om onderdelen te kunnen vervangen
en wisselen, zijn echter bijna alle instrumenten
samengesteld uit verschillende onderdelen.
Op de plekken waar deze onderdelen op elkaar
worden aangesloten, raakt de klankoverdracht
verstoord. Geklemde en vaste verbindingen vormen een zogeheten frequentieafhankelijke weerstand. Geluidstrillingen worden op die plaatsen
geremd en deels teruggekaatst. Dat heeft vooral
nadelige gevolgen voor de overdracht van de
hogere frequenties. Het gevolg is dat grondtoon
en natuurlijke boventonen in het materiaal van je
blaasinstrument in toenemende mate uit elkaar
gaan lopen.
De lefreQue verbetert de klankoverdracht en
akoestiek door een ‘klankbrug’ te vormen over
de verbinding. Door het gebruik van materialen
die geluid goed geleiden, worden alle geluidsgolven via de klankbrug met gelijke snelheid
doorgegeven aan het volgende onderdeel. Het
slimme ontwerp met twee plaatjes, waarvan de
onderste nagenoeg vrij kan bewegen, voorkomt
dat het elastische bandje waarmee de lefreQue
bevestigd wordt, de trillingen dempt. De geluidsgolven kunnen makkelijker hun weg vervolgen
en er treedt minder reflectie (weerkaatsing van
geluidsgolven) op. Bovendien eindigen ongeremde geluidsgolven exact in de buislengte van
je instrument, waardoor deze in alle richtingen
geluid gaat projecteren. Het resultaat is een
drastische verbetering van de geluidskwaliteit
van het instrument: zuiverdere boventonen,

De fluitgroep van wereldkampioen Pasveer
speelt met lefreQue.

nauwkeurigere stemming, heldere respons en
verbeterde dynamiek.
De lefreQue wordt eenvoudig met een speciaal
ontwikkeld elastisch bandje op het instrument
bevestigd. Aan het instrument zelf hoeft niets te
worden veranderd. De klankbrug is leverbaar in
veel verschillende materialen die allemaal een
eigen karakter hebben. De lefreQue is geschikt
voor alle hout- en koperblaasinstrumenten
(groot en klein), waaronder dwarsfluit, piccolo,
saxofoon, klarinet, trompet, hoorn, trombone
en tuba. Er is een speciale versie ontwikkeld voor
fagotten en hobo’s met een hogere kromming.

Meer informatie: www.lefreque.nl.

Workshops
vernieuwde
blaastechniek.
voor orkesten en particulieren
zowel klein- als groot koper

Meer info:
of e-mail:

www.dungen-muziek.nl
info@dungen-muziek.nl
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Addertjes onder het
gras tijdens de NBK
Het aftellen voor de jaarlijkse bedevaart van brassaanbidders naar Tivoli-		
Vredenburg in Utrecht is begonnen. 37 tot op het bot gemotiveerde
deelnemers betreden komend weekeinde de arena tijdens de 37e editie
van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK). De deelnemers
bijten zich deze week vast in de verplichte werken. Hoe vallen de stukken
in de smaak? Waar zitten de addertjes onder het gras?
TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Bij de oprichting in 1989 zetten de grondleggers
‘uitkomen in de kampioensdivisie’ als een stip
op de horizon op hun wensenlijstje. 27 jaar later
wordt de destijds wellicht een beetje uit jeugdige
overmoed geuite droom werkelijkheid. Zaterdag
28 oktober debuteert de Spijkerpakkenband
uit Gorredijk (Opsterland) in de hoogste klasse
van de brassbandwereld. Een bijzonder moment
voor zowel leden als dirigent Erik Janssen. “Na
het vele harde werken van leden, bestuur en mijn
voorgangers Sytse van den Hoek en Thijs Oud
mag ik deze stap zetten. Hoe leuk is het om al
die tijd ook bij tegenslagen vast te houden aan
deze lange termijnvisie en het uiteindelijk ook
gewoon te doen?”
Janssen vertelt dat de leden erop gebrand zijn
om bij hun vuurdoop in de muzikale Champions League goed voor de dag te komen. “De overige bands in de kampioensdivisie zijn voor de
leden van de Spijkerpakkenband jarenlang een
voorbeeld geweest. Er is veel respect voor hen.
Dat neemt niet weg dat we ons ook nu geheel op
onze eigen manier voorbereiden. Er wordt veel
gestudeerd. Er zijn secties die zelf groepsrepe64

tities houden. Het lijkt wel een virus. Geweldig
om te zien. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker
dan het resultaat. Een hechte vereniging met een
geweldig commitment.”
Janssen dirigeerde eind jaren negentig ook
Brassband Schoonhoven bij de overstap naar
de hoogste divisie. Net als toen heeft de dirigent
ook nu geen idee waar het avontuur eindigt.
“Veel mensen om ons heen riepen destijds om
vooral voorzichtig te zijn en de vereniging niet
kapot te maken. Uiteindelijk is het een prachtige
stap geweest. Ook Amsterdam Brass is enkele
jaren later met succes doorgestroomd. Ik verwacht dat dit de Spijkerpakkenband ook lukt en
vertrouw erop dat we er een echte performance
van maken. Als we spelen zoals we kunnen, ben
ik ongeacht de uitslag reuzeblij. De Spijkerpakkenband in vorm kan geweldig energiek klinken
en is fantastisch om te dirigeren. Wat het ook
wordt, ik ben nu al trots.”
De tien kandidaten in de kampioensdivisie
zetten hun tanden in Händel in the Band van
Kenneth Downie. De ruim zestien minuten
durende compositie, gebouwd op variaties uit

Händel’s beroemde Sarabande is in opdracht
geschreven voor dirigent Géo-Pierre Moren
en zijn Treize Etoiles voor de Zwitserse kampioenschappen in 2013. Janssen: “Een geweldige
compositie. Ik ben erg blij met de keuze. Voor
de echte topbands is het notenbeeld technisch
goed te doen, hoewel aan de solocornet en de
trombones hoge eisen worden gesteld. De snelle
delen zijn uitermate lastig qua verstaanbaarheid.
De prachtige instrumentatie maakt dat er altijd
wel iets te verbeteren is in de balans.”
Janssen verwacht dat normaal gesproken de
zege naar de meest consistente uitvoering gaat.
Om daarvoor in aanmerking te komen zal
volgens hem transparantie, technische/ritmische
correctheid en balans in orde moeten zijn. Toch
hoopt hij dat de jury ook muzikale lef beloont.
“Op dit niveau worden kleine missers soms hard
afgerekend. Die zijn tenslotte ook makkelijk te
horen. Toch is dat wel eens jammer. Ik hoor liever
een enorm muzikale uitvoering met mogelijk hier
en daar een vlekje. Wat weegt zwaarder: alle noten
raken in een veilige dynamiek en veilig tempo of
de randjes op zoeken en er een performance van

De Spijkerpakkenband debuteert onder dirigent Erik Janssen in de kampioensdivisie.

maken met eventueel kleine missers?”
Ook voor Schoonhoven B wordt de NBK 2017
extra bijzonder. De band neemt in Utrecht
na zes jaar afscheid van dirigent Robbert Vos.
Hij leidde de club twee keer naar de titel in de
tweede divisie. “Een mooi moment om op zoek
te gaan naar nieuwe uitdagingen”, zegt hij aan de
vooravond van zijn afscheid. “We hebben een

ment naar wedstrijden en concerten toe is bij
deze band al jarenlang heel goed. De muzikanten willen er altijd alles uithalen wat erin zit en
dat heeft me veel energie gegeven. Ik ben blij een
stabiele band met een mooi toekomstperspectief
te kunnen achterlaten.” Vos wil nog één keer
vlammen met de B-afdeling van de kampioensband uit de Zilverstad. Dat moet gebeuren met

‘De Spijkerpakkenband in vorm
kan geweldig energiek klinken’
heel mooie periode achter de rug met prachtige
uitvoeringen tijdens concerten en wedstrijden.
De band is al jaren zeer stabiel qua niveau en
bezetting en daar hebben we met z’n allen heel
hard voor gewerkt.” De 31-jarige dirigent laat de
band met een goed gevoel achter. “Het commit-

Frontier Vision van de Amerikaanse componist
Stephen Bulla, een nieuw werk, geschreven in
opdracht van de Western Territory Staff Band
van het Leger des Heils. Het stuk is gebaseerd op
de bekende hymne Ein Feste Burg ist unser Gott
waarmee Maarten Luther tekst en muziek gaf

aan zijn 95 stellingen die hij een half millennium
geleden op de kerkdeur van het Duitse Wittingen spijkerde. Vos over deze compositie: “Het
werk zit vrij traditioneel in elkaar qua structuur
en idioom en is niet heel erg verrassend qua
compositie. Het is voor alle bands een werk met
voldoende uitdaging, zonder dat er onoverkomelijk moeilijke passages in zitten. Het is erg
ritmisch en heeft veel articulatie nodig om het
energie te geven. Ook is het een uitdaging om
het werk muzikaal interessant te krijgen en te
houden. Het stilistisch maken van deze compositie is uiteindelijk de grootste uitdaging.” Belangrijke ijkpunten voor een goed resultaat worden
volgens Vos de diverse interessante solistische
passages en ritmiek en transparantie.
De eerste divisie buigt zich over Stonehenge van
Jan Van der Roost, inmiddels een klassieker uit
het brassbandrepertoire. De verklanking van de
mystiek van de cirkelvormige reuzenstenen bij
Amesbury in de Engelse graafschap Wiltshire
was in 1993 verplicht werk voor het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade. “Een prachtig
maar zeer veeleisend werk”, zegt Syde van der
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sitieopdracht verstrekt aan de Thaise componiste Pimpanit Karoonyavanich. Het resultaat
is A Journey to the Bermuda Triangle. De vier
delen Storm, Graveyard, Kingdom of Mermaids
en Escape beelden de mystiek van de Bermuda
Driehoek uit. De jonge componiste studeerde
piano aan Kasetsart Universiteit in Bangkok en
trok naar België om aan het Lemmensinstituut
in Leuven compositieleer te studeren bij Jan Van
der Roost en Luc Van Hove. “Het is een werk
waar we met veel plezier aan repeteren”, zegt
Vincent Verhage die met Backum Brass in deze

Nederlandse
Brassband
Kampioenschappen
DATUM: vrijdag 27 oktober, 17.00 uur.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
JURY: Durk Lautenbach (Nederland), John Doyle
(Engeland) en David Thornton (Engeland).
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: Euphonia
Ternaard; De Bazuin Triemen-Westergeest; Ere Zij
God Damwoude; Blaast de Bazuin Oude-Nieuwe
Bildtdijk; Soli Deo Gloria De Tike; UDI Oosternijkerk;
Immanuel Eemsmond; Felison Brass Velsen Noord.
DERDE DIVISIE: Looft den Heer Beetgumer-

‘Een mooi
moment om
op zoek te
gaan naar
nieuwe
uitdagingen’

molen; Backum Brass Castricum; Gereformeerde
Brassband Groningen; Blaast de Bazuin Surhuisterveen; Greidebrass Greidhoeke.
DATUM: zaterdag 28 oktober, 10.00 uur.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
JURY: TWEEDE DIVISIE: Durk Lautenbach
(Nederland), John Doyle (Engeland) en David
Thornton (Engeland); EERSTE DIVISIE EN
KAMPIOENSDIVISIE: Garry Cutt (Engeland);
Jan Van der Roost (België) en Florent Didier
(Frankrijk).
DEELNEMERS: TWEEDE DIVISIE: Constantijn
Huygens Appingedam; De Lofklank Ureterp; David
Zwolle; De Bazuin B Oenkerk; Martini Brass-

Robbert Vos leidt voor de laatste keer
Brassband Schoonhoven B.

Ploeg die met Brassband Breukelen een van de
vier kandidaten voor de titel in deze afdeling is.
“Technisch zou het ook in de kampioensdivisie
niet misstaan. Voor het publiek zal het zeker
genieten zijn. Jammer dat het stuk zo lang in de
ijskast heeft gelegen.” Van der Ploeg vertelt dat
de muzikanten in het begin even moesten wennen. Vooral voor het imiteren van het koor van
monniken en druïden moest even alle schroom
opzij gezet worden. “Nu we er een tijdje mee
bezig zijn en zaken op zijn plaats beginnen
te vallen, neemt de waardering toe. Zowel de
muzikanten als ikzelf vinden het een prachtige
uitdaging.” De valkuilen zitten volgens Van der
Ploeg in de techniek, doorzichtigheid, ritmiek
en het treffen van de juiste sfeer. “De band die al
deze facetten goed voor elkaar heeft en tegelijk
de mysterieuze sfeer kan neerzetten, zal hoog
scoren”, verwacht hij.
Voor de derde divisie heeft de NBK een compo-

klasse uitkomt. “Het werk is in zijn verschillende
delen heel divers, wat het ook interessant maakt.
Technisch prima te spelen, qua uithoudingsvermogen voor sommige muzikanten best wel
zwaar.” Het werk biedt volgens Verhage veel
ruimte voor eigen interpretatie wat ongetwijfeld
diversiteit in de uitvoeringen gaat brengen. “Het
is vooral een uitdaging om de stijl en sfeer in de
verschillende delen goed te treffen. Het koraal in
het middendeel vormt het hart van het werk. Het
is prachtig geschreven. De bands zullen er veel
werk aan hebben om dit deel mooi en verzorgd
uit te voeren.”
De deelnemers in de vierde divisie wagen zich
aan Purcellian Fantasia van Jan de Haan. “Een
verrijking voor het brassbandrepertoire”, zegt
dirigent Paulus de Jong. De op de mars uit
Henry Purcell’s Funeral Music of Queen Mary II
uit 1694 gebaseerde fantasie spreekt volgens De
Jong ook de muzikanten erg aan. “Iedere muzikant heeft een interessante partij met voldoende
uitdaging. Maar dat geldt in de tuttipassages
ook voor stijl en samenspel. Bijzonder is de
keuze van de componist om het werk door vijf
blazers met begeleiding van pauken off-stage te
laten beginnen met het hoofdthema. Dat kom je
normaal gesproken alleen in de hogere divisies

band Groningen; Excelsior Ferwert; Brassband
Amersfoort; Brassband Schoonhoven B; Gloria Dei
Gerkesklooster-Stroobos.
EERSTE DIVISIE: Brassband Breukelen; Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg; Excelsior
Zalk; Kunst naar Kracht De Goorn.
KAMPIOENSDIVISIE: Altena Brass Andel;
Amsterdam Brass; De Bazuin Oenkerk; De Wâldsang Buitenpost; Brassband Rijnmond Rotterdam;
Brassband Schoonhoven A; Provinciale Brassband
Groningen; Soli Brass Leeuwarden; ProClass
Brassband Limburg Geleen; Spijkerpakkenband
Gorredijk.
Informatie en kaarten: www.enbk.nl.

tegen.” Daar ligt volgens de dirigent ook meteen
het grootste gevaar op de loer. “De hele inleiding
ligt heel open. Alles moet kloppen.” De Jong
betreedt met Euphonia uit Ternaard en Blaast de
Bazuin uit Oude-Nieuwe Bildtdijk twee keer het
podium in de vierde divisie. “Het niveau van de
band en de vorm van de dag zullen de doorslag
geven, maar als alle bands dit werk goed kunnen
spelen zal het een kwestie van opvatting worden”,
voorspelt hij.
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SHOW, MARS EN PERCUSSIE UITSLAGEN

Uitslag NK SMP-solisten
In de vorige uitgave was abusievelijk de uitslag van het NK voor SMP-solisten van vorig jaar
vermeld. Hierbij alsnog de kampioenen van 2017.
FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

NK SMP-solisten en ensembles

DATUM: zaterdag 17 juni.
PLAATS: Heel.
JEUGDDIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument: Judith Hermkens (Voorwaarts Baarlo) 88 pnt; kleine trom: Dylano Driessens (Sint
Johannes Sint Clemens Merkelbeek) 89 pnt; multipercussion: Kay Burhenne
(Valuas Venlo) 88 pnt; drumset: Ynze Detmer Boonstra (de Nije Bazún Britsum)
83 pnt; xylofoon-marimba: Bart Sijmens (De Vooruitgang Stiphout) 94 pnt.
VIJFDE DIVISIE: SOLISTEN: pijperfluit: Marike de Jong (Sint Willibrordus
Obbicht) 88 pnt; piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument: Pascal Doensen
(Sint Oda Boshoven-Weert) 84 pnt; kleine trom: Alan Felder (Sint Martinus
Vijlen) 89 pnt; multipercussion: Roel Paats (Sint Walburga Amby Maastricht)
90 pnt; xylofoon-marimba: Gijs Houben (Concordia Leveroy) 91 pnt; ENSEMBLES: kleine trom: Kay Burhenne, Quinn Aelen, Ruben Verwijst (Valuas Venlo)
82 pnt; multipercussion: Wout Evers, Sven Pollaert, Jorn van Ophoven, Ruben te
Meij (Concordia Melick) 88 pnt.
			
VIERDE DIVISIE: SOLISTEN: pijperfluit: Roselien Craenen (Sint Petrus
& Paulus Susteren-Heide) 85 pnt; kleine trom: Frits Steeghs (Sint Joseph
Grubbenvorst) 94 pnt; pauken: Ferdy Mommers (Sint Cecilia Helden) 87 pnt;
multipercussion: Jelle Cauven (Sint Paulus Roggel) 92 pnt; drumset: Roel
Derks (Semper Unitas Sambeek) 78 pnt; xylofoon-marimba: Evie Linssen
(Eensgezindheid Maasbracht Beek) 95 pnt. ENSEMBLES: piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument: Denise Linders, Fabiënne Moorer (Sint Paulus Schaesberg) 87 pnt; kleine trom: Noah Bendermacher en Lars Offermans (Berggalm
Noorbeek) 90 pnt.
DERDE DIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument:
Anouk Konings (Sint Catharina Stramproy) 80 pnt; kleine trom: Noah Bendermacher (Berggalm Noorbeek) 93 pnt; multipercussion: Joost Vloet (Harmonie van
Horst) 88 pnt; xylofoon-marimba: Tom Dautzenberg (Sint Cecilia Helden) 89
pnt. ENSEMBLES: multipercussion: Stijn Eurelings, Eloy Salden en Scott Ramakers (Sint Cecilia 1866 Geleen) 86 pnt; xylofoon-marimba: Tjeu Dortmans
en Diego van Driel (Fanfare Sint Willibrord Heeswijk) 90 pnt.
TWEEDE DIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument:
Elma Spons (Maastrichtse Verkennersband) 96 pnt; multipercussion: Rob
Nuijen (Amicitia Langenboom) 92 pnt; xylofoon-marimba: Stef Demandt
(Concordia Obbicht) 94 pnt. ENSEMBLES: xylofoon-marimba: Marijke Djurrema, Jeffry Frikken, Corrie Jansen-Krol, Irene Walinga, Ronald Oostra, Martijn Oostra
en Suzan Oostra (Oranje Bolsward) 88 pnt.
EERSTE DIVISIE: SOLISTEN: piccolo-dwarsfluit-blaasinstrument:
Maartje Duisters (Sint Job Leuken) 91 pnt; kleine trom: Reimer Daemen
(Eensgezindheid Maasbracht Beek) 95 pnt; multipercussion: Ries Martens
(EMM Budel) 93,5 pnt; xylofoon-marimba: Bas Vloet (Koninklijke Harmonie
Horst) 95 pnt. ENSEMBLES: xylofoon-marimba: Rob van de Berg en Tom
van Zutphen (Sint Willibrord Heeswijk) 90 pnt; kleine trom: Edward Morssink en
Jan van Oudheusden (Sint Cecilia Rosmalen) 87 pnt; multipercussion: Ron
Castelijns, Mathieu Wijnen, René van der Heijden en Hendrik van Elst (Wilhelmina
Hoogeloon) 92 pnt.

In de uitgave van september ontbrak onder de uitslagen van het Wereld
Muziek Concours het resultaat van het christelijk fanfarekorps Irene uit Hasselt.
Het korps behaalde bij de marswedstrijd in de World Division 80,80 punten en
eindigde daarmee in een veld van 50 deelnemers op 28ste plaats.
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PROVINCIE
PROVINCIE DRENTHE
Drents Senioren Orkest stelt
Drentse Rapsodie beschikbaar

voor het eerst ten gehore. Het werk is geïnspireerd op

rapsodie beschikbaar stellen aan andere verenigingen.

het Drentse lied Ik heb u lief mijn heerlijk Drenthe-

Het complete werk is op papier verkrijgbaar tegen een

In 1987 ging de Drentse Rapsodie in première als

land. Het origineel is een handgeschreven stuk dat

kleine vergoeding via: drentsseniorenorkest@hetnet.nl

compositieopdracht van de Culturele Raad van

moeilijk te lezen was. Eén van de leden van het Drents

of telefonisch, secretaris Ger Lunshof, 050-5013849.

Drenthe aan dirigent en componist Ruud Wester. De

Senioren Orkest heeft het stuk gedigitaliseerd. Met

koninklijke muziekvereniging Apollo De Wijk bracht het

toestemming van de familie Wester mag het orkest de

N O V E M B E R
Za 04

HOOGEVEEN, DE TAMBOER

20.15 UUR

Concertserie HRFSTWND met Hoogeveense Harmonie en Noord Nederlands Jeugd Orkest.

Za 25

HOOGEVEEN, DE TAMBOER

10.00 UUR

Concertconcours Muziekbond Groningen en Drenthe.

20.30 UUR

Kerstconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. Linda Wagenmakers.

D E C E M B E R
Za 16

EMMEN

PROVINCIE FRIESLAND

Elske DeWall zingt bij Excelsior

Halleluja Menaam viert
125-jarig jubileum

Jubileumwerk bij Apollo Grou

Brassband Halleluja uit Menaam viert zaterdag 4

Apollo Grou het 125-jarig jubileum met een receptie,

november (19.30 uur) het 125-jarig jubileum met een

reünie, loterij en concert in de Sint Piterkerk. Componist

concert in PKN Menaam. Naast een mix van klassieke

Jan de Haan dirigeert het jubilerende orkest tijdens

werken, koralen, solistische werken en lichte muziek

het door hem speciaal voor het jubileum gecompo-

brengt het jarige orkest ook samen met de artistieke

neerde stuk Apollo Overture. De Engelse trombonist

duizendpoot Gerrit Breteler en pianist Peter van der

Jonathan Pippen treedt op als gastsolist. Tot en met 26

Zwaag enkele liedjes ten gehore. Zondag 5 november

november is in museum Hert fan Fryslân te Grou de

begeleidt de brassband in de gerenoveerde kerk de

tentoonstelling 125 jaar Apollo te zien. Op 16 decem-

jubileumdienst.

ber rondt het jeugdorkest KoperKids het jubileum af

Zaterdag 18 november (20.30 uur) viert brassband

met een concert. Informatie: www.apollogrou.nl.

Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule verzorgt
zaterdag 4 november (20.00 uur) in De Oerdracht
Gastartiest is de Friese singer-songwriter Elske DeWall.

Concordia voert
Missa Katharina uit

Informatie: www.excelsior-ouwsterhaule.nl.

Zondag 12 november (15.30 uur) voeren harmonie-

in Joure het najaarsconcert Chasing the Music.

orkest Concordia Joure en het gemengd koor Vivace

Koraalconcert door Advendo

Joure in de rooms-katholieke kerk Missa Katharina

De christelijke muziekvereniging Advendo Franeker viert

(Jacob de Haan) uit. Deze mis voor koor en harmonie

zondag 26 november (19.00 uur) in de Martinikerk in

uit 2006 bestaat uit de ordinarium delen Kyrie, Gloria,

Franeker het 95-jarig bestaan met het Gouden Koraal

Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Daaraan

Concert. Informatie: secretariaat@advendo-franeker.nl

Kerst Event Beatrix Doezum

De Bazuin met Iris Kroes
Zaterdag 18 november viert fanfare De Bazuin

toegevoegd zijn de instrumentale delen Preludium,
Offertorium en Postludium en de gezongen misdelen
Alleluia en Amen. Informatie: www.concordia-joure.nl.

De christelijke muziekvereniging Beatrix Doezum

Augustinusga het 110-jarig bestaan met het concert

houdt zaterdag 16 december (20.00 uur) in de

November Winds. Gastsoliste is zangeres en harpiste

Flambou te Surhuisterveen het Kerst Event. Samen met

Iris Kroes. Met swingende nummers, muziek van weleer

Finland 100 Jaar door
Stedelijke Harmonie Dockum

black gospel formatie JOY en Charles Dickens close

en verrassende optredens wordt muzikaal terugge-

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Finland onaf-

harmonygroep PURE wordt een muzikale avond in

keken op de geschiedenis van de fanfare. Uitgevoerd

hankelijk werd. Ter gelegenheid van deze historische

kerstsfeer verzorgd. Informatie: kaartverkoopbeatrixdoe-

wordt onder meer het speciaal voor de deelname aan

gebeurtenis organiseren de stichting Tauno Martti-

zum@gmail.com.

het Wereld Muziek Concours geschreven werk Pride of

sen Kunniaksi en de Stedelijke Harmonie Dockum

the Forest (Jacob de Haan). De Bazuin neemt tevens

zondag 10 december (15.30 uur) in de Grote- of Sint

afscheid van dirigent Jaap Musschenga die het orkest

Martinuskerk het concert Finland 100 Jaar. Gastsoliste

Het Frysk Senioren Orkest viert vrijdag 3 november in

8,5 jaar met veel succes leidde. Informatie: www.fanfa-

is Taru Maaria Kuparinen-Säilä uit Helsinki op het

De Lawei in Drachten het 35-jarig bestaan met het

redebazuin.nl. Foto: Roel Van Kopenhagen, Nopoint

traditionele Finse snaarinstrument kantele. Willem

Senior ontmoet Junior
concert Senior ontmoet Junior. Het orkest begeleidt

Flisijn bewerkte het fagotconcert van B.H. Crusell

tijdens dit optreden de jonge getalenteerde solisten

(1775-1838) voor harmonieorkest met Dirk Meijer als

Femke Galama (altsaxofoon) en Dineke Krol (trompet).

solist. Samen met drie koren, in totaal zo’n 70 zangers,
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uit Dokkum en omgeving wordt de hymne uit Finlandia

musicus euphonium bij brassband De Wâldsang uit

(Jean Sibelius) uitgevoerd. Op het programma staan

Buitenpost. Blaast de Bazuin neemt vrijdag 27 oktober

verder werken van diverse Finse componisten. Informa-

onder leiding van de nieuwe dirigent deel aan de NBK

tie: www.stedelijkeharmoniedokkum.nl.

in Utrecht.

Druk programma voor
Crescendo Hijum Finkum

Circustour met Hosannah

Muziekvereniging Crescendo Hijum Finkum heeft de

brassband Hosannah Leeuwarden haar donateurscon-

komende tijd diverse activiteiten op de agenda staan.

cert in de Kurioskerk. De band neemt het publiek sa-

Zaterdag 4 november (19.30 uur) geeft de christelijke

Zaterdag 18 november (20.00 uur) speelt de fanfare

men met het jeugdcircus Saranti mee op een muzikale

Leeuwarden met Da Capo Leeuwarden en De Nije

Theun van Leijen leidt
Blaast de Bazuin

Bazún Britsum. Zaterdag 9 december (20.00 uur) in

Theun van Leijen is de nieuwe dirigent van brassband

Hege Stins te Stiens, vrijdag 15 december op een nog

Blaast de Bazuin Surhuisterveen. De 27-jarige Van

Crescendo Heeg met
Disneyspektakel

te bepalen locatie in Drachten en zondag 17 decem-

Leijen is de opvolger van Aline Werkman-Schipper.

Zaterdag 4 november (15.30/19.00 uur) bundelen

ber (20.00 uur) in de kerk te Sint Jacobiparochie staan

Van Leijen is verder dirigent bij brassband Bernlef uit

fanfare de christelijke muziekvereniging Crescendo

(kerst)concerten met Bliid Boadskip Sjongers Berlikum

Noardburgum. Hij is docent koper aan Cultuurcentrum

Heeg en de gymnastiekvereniging Sport-Staalt-Spieren

op het programma.

De Wâldsang en Centrum voor Muziek Opus 3 Dok-

hun krachten tijdens twee gezamenlijke voorstellingen

kum, waar hij tevens het jeugdorkest Solex dirigeert.

in het MFC De Utherne te IJlst. Het muzikaal spektakel

Verder speelt de in Kollumerzwaag woonachtige

staat in het teken van Disney.

tijdens een hafabraconcert in de Morgensterkerk te

circustour. Informatie: info@brassband-hosannah.nl.

O K T O B E R
Za 28

BOLSWARD, MARTINIKERK

20.00 UUR

Concert Fries Blazers Ensemble, Fries Mannen Ensemble, Súdwestkoor, organist Martin Mans en dirigent/

			 saxofonist Jan Brens.
N O V E M B E R
Vr 03

DRACHTEN, DE LAWEI

Za 04

DRACHTEN, DE LAWEI

11.30 UUR

Gezamenlijke concertwedstrijd slagwerkensembles van de vier noordelijke muziekbonden.

Za 04

DRACHTEN, DE LAWEI

17.00 UUR

Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen.

Za 04

MENAAM, PKN MENAAM

19.30 UUR

Jubileumconcert brassband Halleluja Menaam m.m.v. Gerrit Breteler en pianist Peter van der Zwaag.

Za 04

JOURE, DE OERDRACHT

20.00 UUR

Concert Excelsior Ouwsterhaule m.m.v. Elske DeWall.

Za 04

RINSUMAGEEST, DE BEIJER

Za 04

LEEUWARDEN, KURIOSKERK

Za 04

IJLST, DE UTHERNE

Concert Frysk Senioren Orkest m.m.v. Femke Galama (altsaxofoon) en Dineke Krol (trompet).

Concert brassband Soli Deo Gloria Rinsumageest met coverband Prime Suspect.
19.30 UUR
15.30 UUR EN 19.00 UUR

Concert Brassband Hosannah.
Concert Crescendo Heeg m.m.v. gymvereniging SSS Heeg.

Zo 12

JOURE, RK KERK

15.30 UUR

Concert harmonieorkest Concordia Joure m.m.v. koor Vivace.

Za 18

GROU, SINT PITER KERK

20.30 UUR

Concert brassband Apollo Grou.

Za 18

DRACHTEN, DE LAWEI

13.00 UUR

Concertconcours Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân.

Za 18

AUGUSTINUSGA

Za 18

LEEUWARDEN, MORGENSKERK

20.00 UUR

Concert Crescendo Hijum Finkum, Da Capo Leeuwarden en De Nije Bazún Britsum.

Zo 26

FRANEKER, MARTINIKERK

19.00 UUR

Concert Advendo Franeker.

STIENS, HEGE STINS

20.00 UUR

Concert Crescendo Hijum-Finkum m.m.v. Bliid Boadskip Sjongers Berlikum.

Zo 10

DOKKUM, GROTE KERK

15.30 UUR

Concert Stedelijke Harmonie Dockum.

Za 16

SURHUISTERVEEN, DE FLAMBOU

20.00 UUR

Concert Beatrix Doezum m.m.v. black gospelformatie JOY! en close harmoniegroep PURE.

Za 16

HARLINGEN, GROTE KERK

20.00 UUR

Kerstconcert door harmonie Euphonia Wommels i.s.m. interkerkelijk mannenkoor Edoza Sneek.

Zo 17

SINT JACOBIPAROCHIE, KERK

15.30 UUR

Concert Crescendo Hijum-Finkum m.m.v. Bliid Boadskip Sjongers Berlikum.

Concert fanfare De Bazuin Augustinusga.

D E C E M B E R
Za 09

PROVINCIE GELDERLAND
Jubilarissen bij MBGF

Vijfenzestig jaar: Ton ten Brincke, Henk Ebbers en

Johan Kamphuis (Muziekvereniging Klarenbeek); Hans

De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft Wim Wi-

Bertus Roerdink (Muziekvereniging Groenlo); Joost

Hijmans, Benny Hijmans en Piet Latta (Sint Willibrordus

cherink van Muziekvereniging Groenlo gehuldigd van-

Janssen (Muziekvereniging Klarenbeek).

Herveld-Andelst).

wege zijn tachtigjarig jubileum als muzikant. Wicherink

Zestig jaar: Henk Wenting (Loil-Vooruit, Loil-Didam);

Veertig jaar: Peter Woertman en Jos Bos (Muziekver-

speelde klarinet in het harmonieorkest (voorheen Leo

Hent Janssen (Sint Willibrordus Herveld-Andelst).

eniging Groenlo); Marga Jansen (Loil-Vooruit, Loil-Di-

Harmonie). Ook was hij vele jaren actief in de hofkapel

Vijftig jaar: Fons Walterbos (Muziekvereniging

dam); Jan Barend Westerink, Willy Leussink, Bertus

De Knolle. De overige jubilarissen in Gelderland:

Groenlo); Rein van den Berg (Rhedens Fanfare Corps);

Heuvink, Marja Hartgers en Arjo Bretveld (Advendo
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PROVINCIE
Lochem); Johan Kruimer (Muziekvereniging Klaren-

Slagwerkconcert in Doesburg

(Sint Caecilia Hoogland), Max Knappstein en Sander

beek); Marjanne van der Linde (Cadenza Twello).

De malletband van het Muziekcorps der Voormalige

de Vries (Koninklijke Biltse Harmonie), Rik Kriekjes

Schutterij Doesburg (MDVS) houdt zondag 5 november

(De Harmonie Vroomshoop), Rianne van Binsbergen

(14.00 uur) in het Martinus Atrium te Doesburg voor

(Scouting Band Zetten), Jarno Polman (Sint Martinus

de derde keer een slagwerkconcert. Ook de mallet-

Gaanderen), Fleur Benus (De Harmonie Barneveld),

Vrijdag 17 november (20.00 uur) presenteert Symfo-

band van muziekvereniging Nieuw Leven Steende-

Elise Meeuwissen (ViJos Bussum), Jantina Holland

nisch Blaasorkest Gaanderen in schouwburg Amphion

ren, de slagwerkgroep van muziekvereniging Door

(Woudklank Grootegast), Arnold Mulder en Ernst

in Doetinchem tijdens het Movie Night Concert legen-

Eendracht Sterk Leuth en de showdrumband Mook

Jan Zellenrath (Jonathan Zeist), Pascal Böcker (Sint

darische filmmelodieën, van klassiek tot futuristisch

treden op.

Martinus Gaanderen), André Doorenbosch (Oude Post

Movie Night Concert met
blaasorkest Gaanderen

en van triest tot vreugdevol. Oud-Doetinchemmer

’s-Hertogenbosch), Geo Kanselaar (Fanfare Korps Na-

Erik Plageman, bekend van tv en theatershows, leidt

Quattro Concert te Doornspijk

het publiek door een programma met muziek van

De christelijke muziekvereniging Juliana Doornspijk

van Heutsz) en Bart Pennings (Regimentsfanfare

John Williams, Ennio Morricone en Hans Zimmer.

houdt zaterdag 11 november in dorpshuis De Deel

Garde Grenadiers en Jagers). Tijdens het examen

Medewerking verlenen de speciaal voor dit concert

een Quattro Concert met orkesten uit de vierde tot en

op de Bernhardkazerne in Amersfoort begeleidde de

samengestelde achtkoppige zangformatie Cinema

met eerste divisie. De deelnemende verenigingen zijn

christelijke muziek- en showband Juliana Amersfoort

Voices en de dansgroep Lèfamm. In ieder van de

TOG ’ t Harde, Concordia Elburg, SDG Heerde, Juliana

de kandidaten bij het afleggen van het verplichte

zeven programmablokken staat een filmcomponist of

Doornspijk en AMDG Beilen.

parcours. Het examen bestond uit opstellen, in de

een bepaald thema centraal, zoals slapsticks, oorlogs-

tionale Reserve), Bryan Verel (Reünieorkest Regiment

houding zetten, uitrichten van het orkest en aanzetten

Time in the West, The Mission, Star Wars, Harry Potter,

David Oosterwolde brengt
première van Rob Goorhuis

Frozen, Pirates of the Caribbean, Band of Brothers,

Fanfareorkest David Oosterwolde markeert zaterdag 18

het korps met stoktekens een counterbeweging, pas

Saturday Night Fever, Beauty and the Beast en The Wiz.

november in het kerkgebouw van Luctor et Emergo te

markeren, halt houden, een aantal bochten (links/

Informatie: sbo-gaanderen.nl.

Oldebroek het 90-jarig bestaan met de wereldpremière

rechts) lieten uitvoeren. Ook moesten de kandidaten

van de compositie David. Componist Rob Goorhuis

het Wilhelmus takteren. De nieuwe opleiding staat

verklankt in dit werk voor fanfare en harp het bijbelver-

onder leiding van de militaire tambour-maîtres van de

haal van David. Soliste is de harpiste Maaike Bosscher.

Nederlandse krijgsmacht en is gesplitst in modules.

Op de lessenaar staan verder onder andere de mars

Bij elke module wordt een certificaat van deelname

Arnhem, De Geuzen in de Bomlerwaard (Henk van Lijn-

afgegeven. Deelnemers mogen op examen als ze alle

schooten), een koraalbewerking van Gouden Harpen

certificaten hebben behaald. Onderdeel van de cursus

Ruisen (Henk van Loo) en Flashback (Jan de Haan).

was een excursie naar de Musikschau der Nationen

en animatiefilms. Er klinkt muziek uit Once Upon a

Nieuwe huisvesting voor VSO

van de muziekinstrumenten. Daarna werd aangemarcheerd met een mars waarop de deelnemers

in Bremen (Duitsland). Ook volgden de kandidaten de
workshop van kapitein Henry Perälä uit Finland op de

Het Veluws Senioren Orkest (VSO) is verhuisd van

nationale tambour-maître dag tijdens de Nationale

Wezep naar Oldebroek. De repetities (iedere woens-

Taptoe in Rotterdam. Komend seizoen wordt de mo-

dagmiddag van 13.30-15.30 uur) worden vanaf nu

dule ‘verplichte bewegingen tijdens marswedstrijden’

De Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen

gehouden in Kulturhus De Talter in Oldebroek. Informa-

aan het cursuspakket toegevoegd. De inschrijving voor

houdt zaterdag 18 november (9.30 uur) in Nijmegen

tie: www.veluwsseniorenorkest.nl.

de volgende opleiding is inmiddels gestart. Informatie:

Sw!ng-Out met Kleine Schaars

projecten@mbgf.nl. Foto: FV Media Producties

een play-in lichte muziek onder leiding van en met
nieuw repertoire van componist/arrangeur/dirigent
honderd amateurmuzikanten van alle leeftijden. Zij

50 Shakes of Percussion
door Sint Jan Meddo

vormen een swingend eendagsorkest dat zich met de

Slagwerkgroep Sint Jan Meddo viert zaterdag 11 no-

tips en trucs van Peter Kleine Schaars toelegt op stijlen

vember (20.15 uur) in theater De Storm in Winterswijk

als latin, swing en pop. De componist liet zich voor

het gouden jubileum met het concert 50 Shakes of

het nieuwe (educatieve) repertoire inspireren door de

Percussion. Gastoptredens zijn er van de Achterhoekse

verbroedering die inherent is aan de amateurmuziek.

vocal group Miss-Sonance, percussiegroep Shuffle

Binnen het thema Family Fun schreef hij drie uiteen-

Groenlo en The Drumbassadors. Informatie: www.

Peter Kleine Schaars. De Sw!ng-Out biedt plaats aan

lopende werken met de titels Latin Ladies, Grooving

sintjan.net.

de feestelijke afsluiting van het project Sw!ng-!nn

Geslaagden bij
tambour-maîtrecursus MBGF

2017, een educatief initiatief van Stichting Betoeterd

De eerste editie van de tambour-maîtrecursus ‘nieuwe

Zondag 19 november (15.00 uur) geeft studentenhar-

uit Beilen (Drenthe). Inschrijven voor deelname staat

stijl’ van de Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF)

monieorkest QHarmony in filmhuis en cultureelpodium

open voor alle hafabra-instrumenten (niveau/diploma

heeft 19 geslaagde kandidaten afgeleverd. De

LUX in Nijmegen onder het motto Was ik maar altijd

B) via www.swinginn.info. De afsluitende publiekspre-

geslaagden zijn Hans Feeburg (Mercurius Assen), Willy

kind gebleven! een concert waarin muziek uit films uit

sentatie (16.30 uur) is gratis toegankelijk. Foto:

Mekking (Red & Black Giesbeek), Cindy Vastenburg

de kindertijd centraal staat. Bij gelegenheid van het

Jeannet Boverhof

(Veenendaalse Harmonie Caecilia), Bertus Wernsen

20-jarig bestaan passeert de levensloop van QHarmony

Gents en The Swinging Kit. Sw!ng-Out Nijmegen vormt
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QHarmony weer even kind

van de geboorte tot de studentenjaren met muzikale en

Eendracht bestaat 95 jaar

Verder laat het werk Apollo 11 de eerste stappen van

niet-muzikale activiteiten de revue. Muziek van onder

Muziekvereniging Eendracht Apeldoorn viert zater-

de mens op de maan herleven en klinkt muziek uit de

andere Aladdin, de Efteling, Super Mario en Pocahontas

dag 11 november (19.30 uur) haar 95-jarig bestaan

film Star Wars en de televisieserie Thunderbirds, het

wordt ondersteund met bewegende beelden op een

met een jubileumconcert in theater Orpheus. Fanfa-

nummer Space Oddity (Major Tom) van David Bowie

groot scherm. Informatie: www.qharmony.nl.

re, slagwerkgroep en diverse gastartiesten brengen

en hits zoals What a wonderful world en Fly me to the

een afwisselend programma. Informatie: 

moon. De Koninklijke Rosendaalsche Kapel opent de

info@eendrachtapeldoorn.nl.

avond met werken zoals Klezmeriana, A Tribute to Amy

KSH Orkest reist door de tijd

Winehouse, Verona, Centuria en Adele in Concert.

Doek valt voor fanfare
Kunst en Vriendschap

Volharding live met Q5

De Opheusdense muziekvereniging Kunst en

Zaterdag 4 november (20.30 uur) presenteert

Vriendschap heeft de fanfareafdeling opgeheven. De

muziekvereniging Volharding Beek op het terrein aan

vereniging kampte al jaren met een onderbezetting,

de Sint Jansgildestraat een muziekspektakel met de

maar kon met hulp van muzikanten uit de regio toch

dynamische Liveband Q5 New Style en versterkt door

nog een tijdje doorgaan. De fanfare telde nog maar

de beats van een dj. Onder de titel Live band meets

veertien leden. De slagwerkgroep gaat wel nog door.

orchestra nemen orkest en band het publiek met gezamenlijke nummers zoals Live from the heart of Europe,

Orkest Apeldoorn in DAP Muziekcentrum te Apeldoorn

Legende van Witte Wieven
herleeft in Lochem

het najaarsconcert met als thema Reis door de

De Lochemse muziekvereniging Advendo beeldt

en interactie. Vette sounds en imponerende visuals op

muzikale tijd, van Mozart tot Iglesias! Zowel het A- als

zaterdag 11 november (20.00 uur) in de Lochemse

de mega videowall zorgen voor een totaalbeleving van

het B-orkest werkt mee.

Schouwburg de legende van de Witte Wieven muzikaal

disco, rock en pop. Informatie: www.volharding-beek.nl.

Zaterdag 4 november (19.30 uur) geeft het KSH

Sint Willibrordus en Concordia

uit. Onder aan de berg in Zwiep woonde Albert, zoon

This is what it feels like, I’ve got the music in me en
You’re the voice mee in een live experience, vol show

van een keuterboer. Hij was verliefd op Johanna, de

Kerstconcerten door Juliana

Muziekvereniging Sint Willibrordus Herveld-Andelst

dochter van de grote boer. De vader van Johanna vond

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen verzorgt

houdt zaterdag 25 november (19.30 uur) in De

Albert geen geschikte man voor zijn dochter. Dat brak

vrijdag 15 december (20.00 uur) een kerstconcert

Hoendrik te Herveld het novemberconcert. Medewer-

Alberts hart. Advendo brengt de legende niet in woord,

in de Hervormde Kerk in Beekbergen. Vrijdag 22

king verleent muziekvereniging Concordia Driel. Beide

maar aan de hand van de gekozen muziek tot leven.

december (20.00 uur) staat een kerstconcert in de

orkesten treden zowel samen als apart op. Gespeeld

Hofstadkerk in Apeldoorn op het programma. Aan

wordt onder andere Total Toto, Mala Banda en Choral

beide concerten verleent het Gelders Gemengd Koor

and Rock Out. Maandag 30 oktober (18.30 uur) houdt

medewerking.

Sint Willibrordus in De Hoendrik een open repetitie.

9e Zevenaarse Kapellendag

Nijmeegs Amusements Orkest
met TheaterToppers.nl

Blaaskapel De Original Liemers Musikanten houdt
zaterdag 4 november (13.00 uur) in zalencentrum

Theaterliedjes van Nederlandse bodem met een vleug-

Staring in Zevenaar voor de zevende keer een kapel-

je humor en nostalgie komen vrijdag 24 en zaterdag

lendag. Behalve de organiserende kapel treden Die

25 november in theater ’t Mozaïek in Wijchen voorbij

Hattemer Musikanten Hattem, Slingelandkapel Beltrum,

tijdens TheaterToppers.nl. Het Nijmeegs Amusements

Blaaskapel Stest Boxmeer, Die Hinterfelder Musikanten

Orkest (NAO) speelt een mix van luisterliedjes, levens-

Crescendo In Space

liederen en Nederlandstalige popmuziek met zang

Zondag 29 oktober (14.30 uur) kiest harmonieor-

Die Alpenjäger Klaaswaal tekenen voor het slotconcert.

van Katja Lentjes, Michèl de Vries en Rosann Donné

kest Crescendo Elden-Arnhem in het Posttheater het

Informatie: www.originalliemersmusikanten.nl.

en dansoptredens van ID-Dance Nijmegen. Het NAO

luchtruim met muziek die alles met ruimte(vaart) te

is een orkest in bigbandbezetting, uitgebreid met vier

maken heeft. Het orkest speelt met Hindenburg een in

klarinetten en twee fluiten:

memoriam aan de gelijknamige zeppelin die in 1937

Informatie: http://nijmeegsamusementsorkest.nl.

verongelukte en waarbij 36 mensen het leven lieten.

Achterveld en Aarbeijeplukkers Roelofarendsveen op.

O K T O B E R
Zo 29

ARNHEM, MUSIS SACRUM

Concertserie HRFSTWIND met Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO) en Philips Harmonie Eindhoven.

Zo 29

ARNHEM, POSTTHEATER

14.30 UUR

Concert harmonieorkest Crescendo Elden-Arnhem.

Ma 30

HERVELD, DE HOENDRIK

18.30 UUR

Open inlooprepetitie voor jeugd en volwassenen door muziekvereniging Sint Willibrordus Herveld.

N O V E M B E R
Vr 03

ARNHEM, MUSIS

19.15 UUR

Concertserie HRFSTWND met Groot HRFSTWND Orkest en Het Gelders Orkest.

Za 04

AALTEN, DE HOFNAR

20.00 UUR

Concert Aaltense Orkest Vereniging en Concordia Varsseveld.

Za 04

APELDOORN, DAP MUZIEKCENTRUM

19.30 UUR

Najaarsconcert KSH Orkest Apeldoorn.

Za 04

HATTEM, DE SPIEGEL

Concert Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH).

73

Paterskerk wordt Pianokerk !
Opening nieuwe vestiging
PIANO’S MAENE LIMBURG
in de Paterskerk van OUD-REKEM !

Ontdek onze nieuwe locatie
op slechts 15 min. van Maastricht
Ook open op zondag !

In 1707 bouwden de minderbroeders een eigen klooster en kerk ten westen van de dorpskern van Oud-Rekem. Dit pittoreske dorp bij Lanaken
werd enkele jaren geleden nog verkozen tot “mooiste dorp van Vlaanderen”. De laatste paters verlieten Rekem in 2004, en kort daarop werd het
klooster afgebroken. Enkel de sinds 1994 beschermde Paterskerk bleef bestaan. Piano’s Maene kocht deze kerk in 2016 en verbouwde ze binnenin
tot pianocentrum. Er werd een extra verdieping gecreëerd, die een concertruimte bevat. Je kijkt er uit op het monumentale Clerinx-orgel , de
kers op de taart in dit prachtige historische pand. Uiteraard gebeurde de hele verbouwing met respect voor het gebouw en zijn verleden.
Kom deze prachtige locatie bewonderen en ontdek ons ruim aanbod aan akoestische en digitale piano’s.
Net als in onze andere vestigingen vind je er de merken Steinway&Sons, Boston, Essex, Doutreligne, Yamaha, Kawai, Roland en Nord.
Deze worden uitgebreid met een uitgelezen selectie aan tweedehandspiano’s in alle prijsklassen.

Oud-Rekem ligt in de buurt van de grote steden HASSELT, LUIK, MAASTRICHT, AKEN
Adres : Paterskerk, Patersstraat 36 - B3621 Oud-Rekem (Lanaken) - +32 89 21 52 72

www.maene.be

gebrevetteerd
hofleverancier van
België

www.facebook.com/
pianosmaene

Za 04

BEEK (GEL)

Za 04

ZEVENAAR, ZALENCENTRUM STARING

Concert Volharding Beek.
13.00 UUR

Zevenaarse Kapellendag met De Original Liemers Musikanten, Die Hattemer Musikanten, Slingelandkapel

			 Beltrum, Stest Boxmeer,Die Hinterfelder Musikanten Achterveld en Aarbeijeplukkers Roelofarendsveen.
Zo 05

VARSSEVELD, GROTE KERK

15.00 UUR

Concert Concordia Varsseveld met Aaltense Orkest Vereniging.

Zo 05

ARNHEM, MUSIS

15.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met Koninklijke Harmonie Oosterbeek en harmonie De Club Didam.

Zo 05

DOESBURG, MARTINUS ATRIUM

13.30 UUR

Slagwerkconcert Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg.

Za 11

WINTERSWIJK, DE STORM

20.15 UUR

Concert slagwerkgroep Sint Jan Meddo.

Za 11

DOORNSPIJK, DE DEEL

19.30 UUR

Concert Juliana Doornspijk m.m.v. TOG ’ t Harde, Concordia Elburg, SDG Heerde en AMDG Beilen.

Za 11

HAARLO, ’T STIELTJEN

20.00 UUR

Najaarsconcert CMV Accoord Haarlo / Neede.

Za 11

APELDOORN, THEATER ORPHEUS

19.30 UUR

Jubileumconcert Eendracht Apeldoorn.

Za 11

LOCHEM, LOCHEMSE SCHOUWBURG

20.00 UUR

Concert Advendo Lochem.

Zo 12

NIJMEGEN, PETRUS CANISIUS KAPEL

Vr 17

DOETINCHEM, AMPHION

20.00 UUR

Concert Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Za 18

ZUTPHEN, DE HANZEHOF

10.00 UUR

Concertconcours Muziekbond Gelderland Flevoland.

Za 18

OLDEBROEK, KERK LUCTOR ET EMERGO

Zo 19

NIJMEGEN, LUX

Vr 24 / Za 25

WIJCHEN, ’T MOZAÏEK

Za 25

HERVELD, DE HOENDRIK

19.30 UUR

Concert Sint Willibrordus Herveld-Andelst i.s.m. Concordia Driel.

Za 25 / Zo 26

ZUTPHEN, DE HANZEHOF

10.00 UUR

Concertconcours Muziekbond Gelderland Flevoland.

Concert Nijmeegs Senioren Orkest m.m.v. klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht.

Concert fanfareorkest David Oosterwolde.
15.00 UUR

Concert QHarmony Nijmegen.
Concert Nijmeegs Amusements Orkest (NAO) m.m.v. ID Dance en diverse solisten.

D E C E M B E R
Za 09

BARNEVELD, SCHAFFELAAR THEATER

20.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met Crescendo Voorthuizen en Het Fanfare Collectief Alblasserdam.

Vr 15

BEEKBERGEN, HEVORMDE KERK

20.00 UUR

Concert Prinses Juliana Beekbergen en het Gelders Gemengd Koor.

PROVINCIE GRONINGEN
Trombonisten op concert
van Brassband Heman

Wilhelmina Leens 85 jaar

Scheemda deelt zaterdag 25 november (20.00 uur) in

De christelijke muziekvereniging Wilhelmina Leens

cultuurhuis De Klinker ter gelegenheid van het 90-jarig

Zaterdag 4 november (20.00 uur) houdt Brassband

viert zaterdag 4 november (20.00 uur) het 85-jarig be-

bestaan het podium met de Groningse zanger Erwin

Heman in de Maranathakerk in Bedum het najaarscon-

staan met een concert in de Andreaskerk. Het publiek

de Vries (foto). De tekstschrijver en zanger laat zich in

cert. Met de uitvoering van onder meer 76 Trombones

wordt getrakteerd op een muzikale avond met diverse

zijn talloze nummers inspireren door Groningen, de

ligt het accent op de trombones. Daarom is er ’s

solo-optredens van verschillende leden.

Groningers en zijn eigen leven. Met begeleiding van

middags een workshop voor trombonisten door Wilbert

Prins Hendrik zingt hij nummers in het Gronings dia-

Zwier. Aan het concert werken verder fanfare Oranje

lect. Informatie: www.indeklinker.nl. Foto: Aanlevering

Roden en het Ukelele ensemble Mannen met Kleintjes

Prins Hendrik Scheemda

mee. Informatie: trombone@brassbandheman.nl.

Succes voor Crescendo
tijdens Belfast Tattoo

Harmonie’67 Groningen
in de ban van de liefde

Bicycle Showband Crescendo Opende heeft in het

Zondag 5 november (15.00 uur) speelt Harmonie

Noord-Ierse Belfast met succes deelgenomen aan de

’67 Groningen in MartiniPlaza bij gelegenheid van

vijfde editie van de Belfast Tattoo. De fietsende muzi-

het 50-jarig bestaan muziek uit Carmen (Georges

kanten traden met muziekkorpsen van over de hele

Bizet) en West Side Story (Leonard Bernstein). De

wereld drie avonden op in de nagenoeg uitverkochte

liefdesverhalen van Carmen en Don José en Tony en
(Theater Erfurt) en tenor Marwan Shamiyeh muzikaal

Prins Hendrik met Erwin de
Vries in De Klinker

verteld. Informatie: www.harmonie67.nl.

De christelijke muziekvereniging Prins Hendrik

Maria worden met zang van sopraan Marisca Mulder

SSE Arena. Ierse televisie BBC Northern Ireland maakte
opnames van de show. Met een bezoek aan de kliffen
aan de noordkust en Europa’s oudste whiskystokerij
verkenden de muzikanten ook de omgeving.

N O V E M B E R
Za 04

BEDUM, MARANATHAKERK

20.00 UUR

Najaarsconcert Brassband Heman m.m.v. fanfare Oranje Roden.

Za 04

LEENS, ANDREASKERK

20.00 UUR

Concert Wilhelmina Leens.

Zo 05

GRONINGEN, MARTINIPLAZA

15.00 UUR

Concert Harmonie’67 m.m.v. sopraan Marisca Mulder en tenor Marwan Shamiyeh.

Za 25

SCHEEMDA, DE KLINKER

20.00 UUR

Concert Prins Hendrik m.m.v. Erwin de Vries.

Do 30

LEENS

Relatieconcert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

D E C E M B E R
Vr 15

APPINGEDAM

20.00 UUR

Veteranenconcert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. Linda Wagenmakers.
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PROVINCIE
PROVINCIE LIMBURG
Jubilarissen LBM

fanfare van toen tot nu. Tevens wordt het jubileumboek

cussie-ensemble speelt een afwisselend programma

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

gepresenteerd, waarin onder meer de belangrijke rol

waarbij de nadruk ligt op muziek uit de Top 2000.

heeft tal van muzikanten gehuldigd voor hun jubileum

wordt belicht van Meister Rongen voor de Limburgse

in de muziekwereld. Een overzicht.

blaasmuziek. Tijdens het concert worden foto’s en be-

Zeventig jaar: Theo Deters (De Peelklank Ysselsteyn).

wegende beelden uit het jubileumboek geprojecteerd.

Clarinet Choir Schinveld
met koor en sopraan

Vijfenzestig jaar: Hub Gelissen (Sint Antonius Beek);

Informatie: www.mvcaecilia.nl.

Zaterdag 18 november (20.00 uur) houdt Clarinet

Hubert Quaedvlieg en Adolf Willems (Sint Cecilia

Choir Schinveld zijn jaarlijkse concert in de Pelgrims-

Mheer).

kerk in Treebeek-Brunssum. Medewerking verlenen

Zestig jaar: Jan Saris (Sint Hubertus Hegelsom); Wim

Kammerchor Altodijo Hückelhoven (Duitsland) en

Drissen (Eendracht Siebengewald); Michaël Jong-

sopraan Véronique Meuffels.

kamp (Excelsior Nijswiller); Jos de Vreede (Sint Petrus

Informatie: tel: 046-4428668.

en Paulus Maastricht); Jan Lemmen (Moed en IJver
van Ratingen (De Drie Horens Horn).

Prominente CDA’ers
op de bok in Sittard

Vijftig jaar: Harie Wijnands, John Kerkhof en Lerau

Met oud-politicus Camille Oostwegel, oud-minister Ma-

Bastiaens (Sint Petrus en Paulus Maastricht); Harrie

ria van der Hoeven en deputé Theo Bovens kruipen drie

Blitterswijck); Theo Peeters, Jos van Ratingen en Wim

Gorissen, Henk Meertens, Jo Vonken en Pierre Vroomen

prominente CDA’ers zaterdag 9 december tijdens de

(Sint Antonius Beek); Chris Tebarts (Eendracht Sie-

LFO meets Bert Appermont

bengewald); W.P.G. Tacken (Concordia Meterik); Thijs

In de serie LFO meets… is het na Sergei Nakariakov,

stro in de huid van de dirigent. De kandidaten dirigeren

Kuijpers (Sint Hubertus Hegelsom); Erik Oligschläger

Philip Sparke en Johan de Meij de beurt aan Bert

in de stadsschouwburg Sittard de Philharmonie Sittard

(Kunst en Vriendschap Partij-Wittem); Theo Willems

Appermont. De Belgische componist verzorgt zaterdag

tijdens drie werken die ze deels zelf uitgekozen heb-

(Ons Genoegen Oirlo); Toine Huls en Jean Sneepers

25 november (20.00 uur) samen met het Limburgs

ben. De deelnemers gaan met Ingeborg Stijnen aan de

sr. (Sint Cecilia Mheer); Bep Hamers en Ruud Knubben

Fanfare Orkest (LFO) een galaconcert in theater De

slag om goed voorbereid voor de dag te komen.

(Sint Caecilia Hulsberg).

Maaspoort in Venlo. Overdag vindt in samenwerking

Veertig jaar: Jan Peeters (Ons Genoegen Oirlo);

met koninklijke muziekvereniging Fanfare Venlo een

70 jaar Heide Swalmen

Monique Butt-Lenssen (De Vriendenkring Well); Gertie

dirigentenmasterclass plaats. Appermont dirigeert niet

Trommel- en fluiterkorps Heide Swalmen, een van de

Koster-Roosengarten (Moed en IJver Blitterswijck);

alleen eigen werken, hij wordt ook door Bob van der

meest succesvolle fluit- en tamboerkorpsen in Limburg,

S.M.L. Gubbels-Theunissen (Sint Gabriël Hoensbroek);

Houven (presentator Radio 4) geïnterviewd over zijn

viert zaterdag 28 oktober (19.00 uur) het 70-jarig

Ron Quodbach (Excelsior Nijswiller); Herman Vrehen

leven en manier van componeren. Het publiek kan

bestaan. Dat gebeurt met een concert in het gemeen-

(Les Amis Reunis Nieuwstadt); Jac Huijs (Sint Hubertus

vragen stellen aan de componist. Appermonts werken

schapshuis de Robijn in Swalmen.

Hegelsom); Jos Feron, Hennie Geenen, Paul Vrencken,

kenmerken zich door meeslepende melodieën, rijke

Maurice Bloemen en Gerwin Wijsman (Sint Antonius

harmonieën en kleurrijke orkestraties. Het concertpro-

Beek); Guido Biesmans, René van Swaaij en Marjorie

gramma vermeldt met Meditation uit Rubicon, Cross

Nelissen-Vrancken (Sint Petrus en Paulus Maastricht).

and the Crown, Colors (met trombonist Lode Smeets

Krönungsmesse door
Lentekrans met koor

als solist), de wereldpremière van de fanfareversie van
A Brussels Requiem, Fanfare for a Friend, Wonder of
Nature, In the Shadow of Napoleon en Dans uit Rubi-

Zondag 12 november (20.00 uur) voert de koninklijke

con een louter composities van zijn hand: van oud tot

harmonie Lentekrans Linne in de Sint Christoffelkathe-

nieuw, fanfare tot solo en muziek in kleine bezetting.

draal in Roermond samen met het vocaal ensemble

Informatie: www.limburgsfanfareorkest.com.

Sirena Eindhoven, een projectkoor van 100 vrouwen

Limburgse variant op de bekende televisieserie Mae-

en vier solisten, de Krönungsmesse van Mozart uit.

Jaarfeest Sint Cecilia Mheer

Hiervoor is een speciaal arrangement voor vrouwen-

De Koninklijke harmonie Sint Cecilia Mheer viert

KDO presenteert
Hiemelse Klaanke

koor en orkest gemaakt. Solisten zijn Carolina Span-

vrijdag 3 november (20.00 uur) het patroonsfeest

Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) Maastricht pre-

jaard (sopraan), Karolina Hartman (alt), Ben Heijnen

met een feestavond in de harmoniezaal. Zondag 5

senteert zaterdag 28 oktober (20.00 uur) in het MECC

(tenor) en Wim Ritzerfeld (bas-bariton). Informatie:

november (10.00 uur) luistert het orkest de hoogmis

haar derde themaconcert Hiemelse Klaanke (Hemelse

kaarten.kroningsconcert@gmail.com.

op in de Sint Lambertuskerk. Aansluitend worden vijf

Klanken). Met werken van artiesten die allemaal over-

jubilarissen gehuldigd.

leden zijn, komt de muziek als het ware rechtstreeks

Boekpresentatie bij eeuwfeest
Sint Caecilia America
Muziekvereniging Sint Caecilia America viert zaterdag

De Peelklank met
Legends of pop

18 november het honderdjarig bestaan met een

Muziekvereniging De Peelklank Ysselsteyn presenteert

reünieconcert in de kerk van America. Een vertel-

zaterdag 9 december in Schouwburg Venray het

ler neemt het publiek mee in het verhaal van de

concert Legends of pop. Zowel de fanfare als het per-
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uit de Hemel. Gastartiesten zijn Imke Heitzer en Geralt
van Gemert. Voor de presentatie tekenen Dorrie Satijn
en Jef Verheijde. Informatie: www.kunstdooroefening.
nl. Foto: Myrèse / aanlevering KDO.

Afscheid dirigent Verhaegh
bij Böhmische Klänge

LK majorettes in Brunssum

ROLJ sluit jubileumtournee af

Zondag 12 november (12.00 uur) houden het district

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) sluit het

Met de uitvoering van het nummer Waidmannshei

Heerlen en de majorettecommissie van de Limburgse

zilveren jubileumjaar af met vier concerten. Zondag

tijdens een concertavond voor De Zonnebloem heeft

Bond van Tamboerkorpsen de Limburgse kampioen-

29 oktober (14.30 uur) speelt het orkest in zaal Pica

Theo Verhaegh afscheid genomen als dirigent van het

schappen voor majorettes. Plaats van handeling is

Mare in Gennep samen met harmonie Sint Caecilia

gelegenheidsorkest Böhmische Klänge en de stichting

Sporthal De Rumpen in Brunssum. Juryleden zijn Anke

Ven-Zelderheide/Ottersum. Als afsluiting spelen beide

Bevordering Blaasmuziek (SBB). Verhaegh heeft

Moelands en Annelies van Kempen.

orkesten samen de Limburgse Jagersmars. Zaterdag 4

een enorme staat van dienst op het gebied van de

november (13.00 uur) speelt het ROLJ in De Haandert

Böhmische blaasmuziek. Met zijn enthousiasme wist

in Tegelen onder het motto De Limburgse Jagers

hij bij vele muzikanten en muziekliefhebbers interesse

weer terug in Venlo ter gelegenheid van het 200-jarig

te wekken voor dit genre. Zijn opvolger bij Böhmische

bestaan van Tegelen. De reünistenfanfare begeleidt

Klänge is Jos van de Rijt.

onder meer de Tegelse zangduo’s Thei en Marij, Stef en
Annelies en Ben en Leo. Zaterdag 16 december (20.00

Slagwerkconcert in Leveroy

uur) verzorgt het ROLJ in de Paterskerk in Venray een
kerstconcert met Vocal Group Transparant.

Zondag 29 oktober (19.00 uur) is in zaal Pestoeërskoel (19.00 uur) in Leveroy een slagwerkconcert met

Sint Cecilia met Music ’n Bites

deelname van de percussiegroep Zinvol Geweld Neer,
de slagwerkgroep van fanfare Aurora Baexem en de

Harmonie Sint Cecilia Susteren combineert zaterdag 2

Zinvol Geweld geldt dit optreden als try-out voor de

Dirigent Schrader verlaat
Sint Willibrordus na 25 jaar

deelname aan de concertwedstrijd van de LBT. Aurora

Fanfare Sint Willibrordus Stramproy neemt zondag 29

de en culinaire hapjes. Songs uit wereldberoemde

is een jeugdige groep in ontwikkeling, terwijl Concordia

oktober (13.30 uur) tijdens een concert in De Zaal na

musicals zoals Lion King en Grease worden met zang

zich voorbereidt op een theaterconcert met verrassen-

25 jaar afscheid van dirigent René Schrader. Voor dit

van Britt Eberson ten gehore gebracht.

de toevoegingen.

concert heeft de scheidend dirigent zelf een program-

percussiegroep van fanfare Concordia Leveroy. Voor

Sint Paulus met Vrienden
van Maria Hoop L!VE
Fanfare Sint Paulus Maria Hoop presenteert zaterdag

december (20.00 uur) in d’n Hermeniezaal met Music
’n Bites een eigentijdse concertavond met verrassen-

ma samengesteld met werken uit zijn dirigeerperiode.

Battle of the Arts in Brunssum

Ook het jeugdorkest Elturo brengt een dankconcert.

Onder de noemer Battle of the Arts nemen jeugdorkest

Bart Partouns wordt als nieuwe dirigent gepresenteerd.

HOBSTARS (jeugdorkest van Harmonie Orkest Brunssum 1907), jeugdkoor de Pareltjes en jeugddansgroep

4 november (20.00 uur) in de plaatselijke kerk het

Sint Gerardus bezoekt Efteling

promsconcert Vrienden van Maria Hoop L!VE. Voor dit

Harmonie Sint Gerardus Heksenberg-Heerlen voert zater-

uur) tegen elkaar op tijdens een battle in gemeen-

concert wordt samengewerkt met fanfare Wilhelmina

dag 18 november (20.00 uur) tijdens het reünieconcert

schapshuis Concordia. Burgemeester Winants van

Vlodrop. Verder komen zanggroep Mes Amis Konings-

in Kasteel Hoensbroek het werk Rondwandeling door de

Brunssum, Kevin Hellenbrand en een mysterie jurylid

bosch, The Family Voices en enkele lokale artiesten in

Efteling uit. De vogels fluiten, de Efteling ontwaakt, en al

beoordelen de optredens.

actie. Het avondvullende programma omvat klassieke

bij de Ouverture is het voor het jonge, maar ook oudere

melodieën, internationale tophits en liedjes van

publiek een feest van herkenning met melodieën uit

Limburgse bodem en wordt omlijst met filmbeelden en

Fata Morgana, Villa Volta, Vogelrok en Carnaval Festival

Toporkesten eren arrangeur
Frans Scheepers

een lichtshow. Informatie: www.sintpaulus.nl.

en Droomvlucht. Ook enkele bekende figuren uit het

Koninklijke harmonie Lentekrans Linne en de koninklij-

sprookjesbos worden muzikaal voorgesteld. Solisten zijn

ke harmonie Sainte Cécile Eijsden brengen zondag 3

Enzo Kok (viool) en Josephine van Son (harp). Verteller

december (14.00 uur) in Theaterhotel De Oranjerie in

is Arno Deckers. Informatie: harmoniegerardus.nl.

Roermond een eerbetoon aan de vorig jaar overleden

USA Music & Bites bij Laura
Landgraaf
Harmonie Laura Landgraaf zet zaterdag 4 (20.00

Studio Hellenbrand het zaterdag 28 oktober (18.00

dirigent, arrangeur en klarinettist Frans Scheepers.

uur) en zondag 5 november (14.00 uur) het 70-jarig

Feest bij MD en Let’s Do It!

bestaan luister bij met het culinaire themaconcert

Majorettevereniging MD (voorheen Mèhlse Dörskes) en

zijn hand van werken van Shostakovich, Ibert, Ravel,

USA Music & Bites. Terwijl het orkest samen met Serge

showdansgroep Let’s Do It! Meijel vieren in het laatste

Strauss, Mascagni, Rachmaninov en Verdi. Zijn zoon

Gullikers (zang), Hub Nickel (trompet) en een combo

weekend van oktober respectievelijk het 40- en 15-jarig

Xavier (saxofoon) en Claudia Couwenbergh (sopraan)

herkenbare Amerikaanse muziek ten gehore brengt,

bestaan. Vrijdag 27 oktober (19.00 uur) en zondag 29

zijn de solisten. Scheepers is bekend als dirigent/ar-

worden diverse typisch Amerikaanse gerechten ge-

oktober (17.30 uur) presenteert de vereniging in De

rangeur van symfonische composities voor harmonie-

serveerd. Musical- en filmmuziek, de prachtige natuur,

Heere een dinnershow met dansoptredens van Let’s Do

orkest. De kwaliteit van zijn arrangementen wordt nog

de geschiedenis van de USA, maar ook muziek van

It!, Floral Dance Art en Let’s Did it (Let’s Do It-leden van het

steeds geroemd. Hij liet een schat aan transcripties en

wereldberoemde Amerikaanse artiesten staan op het

eerste uur) en zang van Suzanne Crommentuijn-Daems.

opnames achter. Informatie: www.oranjerieprogram-

programma. Informatie: tickets@harmonielaura.com.

Zaterdag (20.00 uur) vindt dit entertainmentprogram-

ma.nl of tel.: 0475 391 491.

De voorstelling van zaterdag is al uitverkocht.

ma plaats in een andere setting met hapjes en het

Uitgevoerd worden uitsluitend arrangementen van

publiek aan statafels. Zondag is er een feestmiddag voor
leden, familie en vrienden met een playbackshow, een
verrassingsact en een film met een MD-lid in de hoofdrol.
Informatie: www.mdmeijel.nl.
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tonen hun dirigeerkunsten en worden beoordeeld door

LFO - Op Geveul in Blerick

de dirigenten Marc Koninkx en Jos Dobbelstein en

Het Limburgs Fanfare Orkest (LFO) ontmoet zaterdag

hoboïste Esther Forschelen, die als lid van het Orkest

16 december in ‘t Raodhoes in Blerick het upcoming

van het Oosten ook meewerkt aan het gelijknamige

Limburgs zangtrio Op Geveul, bestaande uit Maud

televisieprogramma. Informatie: www.hafabra.nl.

Willems, Linda Zijlmans en Dyanne Sleijpen, tijdens
een concert in kerstsfeer.

Nieuwe concertreeks
Concordia Ittervoort
Als vervolg op de succesvolle Colours of Music-con-

Brel & Brass met Euterpe

certen opent fanfare Concordia Ittervoort zaterdag 9

Koninklijke harmonie Euterpe Venray begeleidt zater-

december (20.00 uur) bij Adams Muziekcentrale de

dag 28 oktober (20.15 uur) in Schouwburg Venray de

nieuwe concertreeks Specials met het themaconcert

zangeres Micheline van Hautem tijdens Brel & Brass.

Mythen & Sagen. Informatie: www.fanfareconcordia.nl.

De Belgische geldt als een van de beste vertolksters
van chansons van Brel. Ze brengt op muziek van het
orkest de mooiste maar niet per se de bekendste lied-

Valuas Venlo bestaat 20 jaar

jes van de Belgische chansonnier ten gehore. Voor de

Muziekvereniging Valuas Venlo viert vrijdag 24 novem-

pauze speelt Euterpe een instrumentaal programma

ber (20.00 uur) het 20-jarig bestaan met een concert

in Franse stijl. Gastsolist is bastrombonist Jos Jansen.

in Domani in Venlo. De brassband en percussiongroep

Informatie: www.schouwburgvenray.nl.

brengen samen met dialectband Kwante Hippe en de

Wilhelmina Posterholt
met Amazing Dance
Zondag 5 november (15.00 uur) presenteert harmonie

zangeressen Leta Bell en Jaydie Rutten een programma met veelal herkenbare muziek. Informatie: www.
mvvaluas.nl.

De Peelklank met
Legends of Pop

Zinzen’s Farewell Tour van start

een concert onder de titel Amazing Dance. Het publiek
kan niet alleen genieten van muziek, maar ook van

Muziek uit de Top 2000 komt zaterdag 9 december in

Baekerhoes in Maasbracht de afscheidstournee van

optredens van professionele dansers op muziekstijlen

Schouwburg Venray voorbij tijdens de show Legends of

slagwerkdirigent Jo Zinzen van start. Naast de slag-

zoals ballroom, salsa, wals, Latin, Iers, jive, etc. Informa-

Pop. Fanfare en percussie-ensemble De Peelklank Yssel-

werkgroep Eensgezindheid Maasbracht-Beek treden

tie: http://harmonieposterholt.nl.

steyn spelen met zang van de regionale talenten Suzan

de professionele slagwerkers Dan Townsend en Aron

Spreeuwenberg, Ria Linders, Henk Deters, Pim Weijs en

Leijendeckers als solisten op. Jo Zinzen is niet alleen

Gijs Meijer pophits uit vervlogen tijden. Aan de hand van

een zeer vooruitstrevend en succesvol slagwerkdiri-

sketches wordt de achtergrond van de muziek of artiest

gent, hij leidde ook talloze slagwerkers op van wie er

toegelicht. Informatie: www.schouwburgvenray.nl.

velen als professioneel musicus aan de slag gingen.

Wilhelmina Posterholt in cultureel centrum De Beuk

Jong Nederland Horst
viert 60-jarig bestaan
Zaterdag 9 december (19.00 uur) viert de drumband
Jong Nederland Horst het 60-jarig jubileum met een

Zaterdag 2 december (20.30 uur) gaat in het

In maart 2018 volgt het tweede concert van Zinzen’s

de jongste leden en het huidige korps pakken ook

Percussie- en midwinterconcert Petrus & Paulus

oud-leden de stokken weer op. Het jarige ensemble

De Greune Zaol in Maastricht is zaterdag 4 november

speelt werken voor ongestemd en gestemd slagwerk,

(19.00 uur) het decor van een percussieconcert door

zoals The Sound of Silence (Simon en Garfunkel) en

percussiegroep en jeugddrumband Sint Petrus &

Killing in the Name (Rage Against the Machine). Speci-

Paulus Wolder en de drumband van fanfare Caecilia

WMC-kampioen op
de bres voor Sint-Maarten

aal voor dit concert componeerde Bart van der Sterren

Spaubeek. Zondag 10 december (15.00 uur) geeft de

Harmonie Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht

een werk waarin slagwerkmuziek en wetenschappelij-

percussiegroep tevens acte de présence tijdens het

werkt zondag 5 november (15.00 uur) in de parochie-

ke curiositeiten samenkomen. Informatie: drumband.

midwinterconcert van harmonieorkest Sint Petrus &

kerk van Wolder mee aan een benefietconcert voor

jnhorst.nl/jubileum.

Paulus Wolder-Maastricht in de Annakerk in Maastricht.

het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten.

Maestro-concert met
prominente Brachtenaren

Er was eens... door
Sint Cecilia Mechelen

Vijf bekende Maasbrachtenaren kruipen zaterdag 4

Harmonie Sint Cecilia Mechelen presenteert zaterdag

zen (sopraan) en Frans Budé (dichter) op. Informatie:

november (19.30 uur) in De Spil in Maasbracht in de

9 december (19.00 uur) een magische muzikale

wolderhelptsintmaarten@gmail.com.

huid van de dirigent tijdens een maestro-concert met

avond met een sprookjesconcert in gemeenschaps-

het 30-jarige jeugdorkest van harmonie Sint Cecilia

voorziening A Gen Sjoeël in Mechelen. Met onder meer

Maasbracht. Burgemeester Stef Straus, senator Ria Oo-

muziek uit Beauty and the Beast neemt het orkest het

men-Ruijten, beschermheer Roelof Fransbergen, bak-

publiek mee in sprookjessferen. De rode draad wordt

ker Cyrille Dieteren en caféuitbater Robert van Duijnen

vormgegeven met toneel en optredens van kinderen.

concert in Feesterij & Danserij Froxx in Horst. Behalve

Farewell Tour. De loopbaan van Jo Zinzen wordt op 5
mei 2018 afgesloten met een concert in het theater in
Kerkrade. Informatie: www.eensgezindheid.com.

De opbrengst is bestemd voor de wederopbouw van
de verwoeste bibliotheek Jubilee Library. Behalve de
WMC-kampioen treden Caeciliakoor Wolder, Janine Kit-
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PROVINCIE
O K T O B E R
Vr 27 - Zo 29

MEIJEL, DE HEERE

Za 28

MAASTRICHT, MECC

20.00 UUR

Concert harmonie Kunst Door Oefening Maastricht.

Za 28

SWALMEN, DE ROBIJN

19.00 UUR

Concert trommel- en fluiterkorps Heide Swalmen.

Za 28

VENRAY, SCHOUWBURG

20.15 UUR

Concert harmonie Euterpe Venray met Micheline van Hautem en Jos Jansen.

Za 28

ULESTRATEN, KASTEEL VLIEK

16.00 UUR

Jeugdtreffen Ulestraten.

Za 28

BRUNSSUM, CONCORDIA 386

18.00 UUR

Concertbattle door jeugdorkest Hobstars, jeugdkoor de Pareltjes en jeugddansgroep Studio Hellenbrand.

Za 28

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

09.00 UUR

Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober met als thema Da Capo al Fine.

Zo 29

STRAMPROY, DE ZAAL

13.30 UUR

Afscheidsconcert René Schrader door fanfare Sint Willibrordus Stramproy.

Zo 29

GENNEP, PICA MARE

14.30 UUR

Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers met de harmonie Ven-Zelderheide/Ottersum.

Zo 29

MAASTRICHT, HERDENKINGSPLEIN

40-jarig jubileum MD Meijel en 15-jarig jubileum Let’s Do It

Manifestatie Ode to Dinity voor universele kinderrechten m.m.v. tal van muzikanten.

N O V E M B E R
Za 04

MARIA HOOP, KERK

20.00 UUR

Concert fanfare Sint Paulus Maria Hoop.

Za 04

LANDGRAAF, LANDGRAAF THEATER

20.00 UUR

Concert harmonie Laura Landgraaf m.m.v. Serge Gullikers, Hub Nickel en combo.

Za 04

BAARLO, UNITAS

20.00 UUR

Concert fanfare Eendracht Baarlo en fanfare Concordia Ittervoort.

Za 04

TEGELEN, DE HAANDERT

13.00 UUR

Concert Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

Za 04

MAASBRACHT, DE SPIL

19.30 UUR

Maestroconcert harmonie Sint Cecilia Maasbracht.

Za 04

MAASTRICHT, DE GREUNE ZAOL

19.00 UUR

Percussieconcert met Sint Petrus & Paulus Wolder en Sint Caecilia Spaubeek.

Zo 05

LOTTUM, HARMONIE

14.00 UUR

Masterclass door Cesar Zuiderwijk met optreden van slagwerkgroep Drums & Roses.

Zo 05

LANDGRAAF, LANDGRAAF THEATER

14.00 UUR

Concert harmonie Laura Landgraaf m.m.v. Serge Gullikers, Hub Nickel en combo.

Zo 05

POSTERHOLT, CC DE BEUK

15.00 UUR

Concert harmonie Wilhelmina Posterholt.

Zo 05

MAASTRICHT, PAROCHIEKERK WOLDER

15.00 UUR

Benefietconcert voor de wederopbouw van de Jubilee Library op Sint Maarten door harmonie Sint Petrus

			 & Paulus Wolder-Maastricht, Caeciliakoor Wolder, Janine Kitzen (sopraan) en Frans Budé (dichter).
Do 09

MECHELEN, A GEN SJOEL

19.00 UUR

Sprookjesconcert harmonie Sint Cecilia Mechelen.

Vr 10

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

20.00 UUR

Relatieconcert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. gastdirigent Henrie Adams.

Zo 12

BRUNSSUM, SPORTHAL DE RUMPEN

12.00 UUR

Limburgse kampioenschappen majorette LBT district Heerlen.

Zo 12

ROERMOND, SINT CHRISTOFFELKATHEDRAAL 20.00 UUR

Concert Koninklijke Harmonie Lentekrans Linne met projectkoor Sirena.

Za 18

TREEBEEK, PELGRIMSKERK

Concert Clarinet Choir Schinveld.

Za 18

AMERICA, KERK

Za 18

HOENSBROEK, KASTEEL HOENSBROEK

20.00 UUR

Concert harmonie Sint Gerardus Heksenberg-Heerlen.

Za 19

SINT ODILIËNBERG, DE ROERPAREL

13.30 UUR

Marching & Music Contest Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

Vr 24

VENLO, DOMANI

20.00 UUR

Concert muziekvereniging Valuas Venlo.

Za 25

VENLO, DE MAASPOORT

20.00 UUR

Concert Limburgs Fanfare Orkest met Bert Appermont.

Zo 26

HEEL, DON BOSCO

13.00 UUR

Concertwedstrijd slagwerkensembles Limburgse Bond van Tamboekorpsen.

Zo 29

LEVEROY, PESTOEËRSKOEL

19.00 UUR

Slagwerkconcert met Zinvol Geweld Neer, Aurora Baexem en Concordia Leveroy.

20.00 UUR

Concert Muziekvereniging Sint Caecilia America.

D E C E M B E R
Za 02

SUSTEREN, HERMENIEZAAL

20.00 UUR

Concert harmonie Sint Cecilia Susteren.

Za 02

ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE

09.00 UUR

Dirigentenworkshop De Maestro o.l.v. Jan Cober met als thema Frans Scheepers - filosofie en werkwijze.

Za 02

MAASBRACHT, BAEKERHOES

20.30 UUR

Start afscheidstournee slagwerkdirigent Jo Zinzen door slagwerkgroep Ensemble Maasbracht-Beek m.m.v.

			 solisten Dan Townsend & Aron Leijendeckers.
Zo 03

ROERMOND, DE ORANJERIE

14.00 UUR

Muzikaal eerbetoon aan Frans Scheepers door Lentekrans Linne en Sainte Cécile Eijsden m.m.v. Xavier

			 Scheepers en Claudia Couwenbergh.
Za 09

VENRAY, SCHOUWBURG

Concert muziekvereniging De Peelklank Ysselsteyn.

Za 09

SITTARD, STADSSCHOUWBURG

Maestroconcert Philharmonie Sittard met o.a. Camille Oostwegel, oud-minister Maria van der Hoeven en

			 deputé Theo Bovens.
Za 09

HORST, FROXX

Za 09

ITTERVOORT

Zo 10

MAASTRICHT, ANNAKERK

15.00 UUR

Midwinterconcert harmonie en percussiegroep Sint Petrus & Paulus Wolder-Maastricht.

Za 16

VENRAY, PATERSKERK

20.00 UUR

Kerstconcert Reünie-Orkest Limburgse Jagers met Vocal Group Transparant.

Za 16

BLERICK, ‘T AAD RAODHOES
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19.30 UUR

Concert drumband Jong Nederland Horst.
Concert fanfare Concordia Ittervoort.

Concert Het Limburgs Fanfare Orkest.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
Jubilarissen bij BBM

en Breugel en zeven lokale zangtalenten presenteren

de tweede editie van De Grote Pepernotenshow, een

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)

het muzikale spektakel Music in Blue 2017. Informatie:

programma vol humor, zang, dans, beeld en livemu-

heeft de volgende jubilarissen gehuldigd.

www.phev.nl.

ziek. Het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep en

Zestig jaar: Harry Dusee (L’Echo des Montagnes

het duo Peejay en Diede dagen iedereen uit om te

Tilburg); Frans Broeders (Concordia Berkel-Enschot).

dansen en te zingen op Sinterklaashits. Informatie:

Vijftig jaar: Ton Emonds (Sint Caecilia Volkel); Gerrie

www.deruchte.nl.

Bles (De Volharding Duizel); Jac Priem (Kunst Na
Arbeid Schijf).
Veertig jaar: Ton Emonds (Sint Caecilia Volkel); Ine van
Avendonk, Ingrid Vissers en Leon Joore (De Eendracht
Raamsdonksveer); Erik Struijs (Kunst Na Arbeid Schijf);
Charlotte Heck-van den Heiligenberg (De Gildezonen
Roosendaal).

Sleeping in Concert verbindt
muziek met wetenschap

Herfstconcert door
Seniorenorkest met koren

In samenwerking met slaap- en epilepsie-expertis-

Het Seniorenorkest Hart van Brabant speelt zondag

ecentrum Kempenhaeghe/Technische Universiteit

5 november (14.30 uur) tijdens het herfstconcert in

61ste MeezingKerstFeest

Eindhoven presenteert de slagwerkgroep van de

CC Jan van Besouw in Goirle een programma met

Zondag 17 december vindt in het muziekcentrum

Philharmonie Sittard zondag 29 oktober (13.30 uur) in

Russisch, Amerikaans en Europees repertoire. Na de

Frits Philips in Eindhoven het 61ste MeezingKerstFeest

schouwburgzaal Scureken in Heeze Sleeping in Con-

pauze betreden het Mannenkoor 1001 Gilze en het

plaats. Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven bege-

cert. Terwijl de slagwerkgroep de composities Sleep,

Trouwlaan Mannenkoor Tilburg het podium. Samen

leidt artiesten uit de regio, zoals Anouk Scheepens en

Somnophonography (over de slaapcyclus), Quand tu

worden in de finale muziek van Vera Lynn en de Russi-

Simone van den Eertwegh (foto). Medewerking verle-

Dors (met medewerking van zangeres Marlou Obers)

sche volksdans Wo die Wolga Fliesst uitgevoerd.

nen verder het Veldhovens Kempenkoor en popkoor

en Phrenology (over de delen van de hersenen)

Dirk Eindhoven. Foto: Simone Woods.

vertolkt, houden de slaapartsen Sebastiaan Overeem

BBM-workshop ledenwerving

(arts-somnoloog), Sigrid Pillen (kinderneuroloog/som-

Zaterdag 11 november (10.00 uur) organiseert de

Phileutonia: Move your Mind!

noloog) en Klaas van Kralingen (longarts/somnoloog)

Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) in Den

Muziek en dans gaan zondag 29 oktober (14.30

populair wetenschappelijke lezingen over het thema

Durpsherd in Berlicum een workshop Ledenwerving en

uur) in centrum ’t Hazzo in Waalre samen tijdens

Slaap. De muziekwerken zijn ontwikkeld door het

behoud van leden. Gastspreker is componist, dirigent,

de muziekmiddag Move your Mind! De koninklijke

samenwerkingsverband Verklanking dat experimentele,

uitgever en inspirator Ivo Kouwenhoven. Ook vertellen

harmonie Phileutonia Eindhoven brengt samen met de

innovatieve muziekcomposities creëert waarin weten-

diverse verenigingen over hun jeugdbeleid. De BBM

dansgroepen CKE en Studio26 muziek uit Riverdance,

schappelijke of klinische onderwerpen zoals anatomie

heeft gemerkt dat verenigingen behoefte hebben aan

Les Papillons en de Jazz Suite (Shostakovich).

van de hersenen, slaapfases en dementie, centraal

informatie en inspiratie op het gebied van jeugd-

Informatie: www.phileutonia.com.

staan. Informatie: www.kempenhaeghe.nl.

werving en behoud van jeugdleden. Opgave: www.

Slag om het Anker XL

brabantse-muziekbond.nl.

groep van harmonie Oefening & Uitspanning Beek

Workshop over
concoursdeelname

en Donk zaterdag 4 november (20.00 uur) in Het

Moeite met het samenstellen van een concours-

Anker Pictures At An Exhibition (De Schilderijenten-

programma of niet voldoende bekend met wat er

toonstelling) van Modest Moessorgski uit. Het werk is

tegenwoordig allemaal mogelijk is qua repertoire en

voor deze gelegenheid bewerkt door Henk de Vlieger.

programmering? De Brabantse Bond van Muziekver-

Medewerking verleent de slagwerkgroep Eendracht

enigingen houdt woensdag 29 november (19.45 uur)

Maakt Macht Boekel. Beide verenigingen spelen verder

in LOFT Tilburg een workshop gericht op concoursen

muziek voor jong en oud.

voor hafabra-orkesten. Gastspreker is dirigent Joop

Onder de titel Slag om het Anker XL voert de slagwerk-

Music in Blue voor en door
jeugd
Zaterdag 25 november (19.00 uur) komen in sporthal

Boerstoel, adviseur muziek bij het Repertoire Informatie

Lang Leve de Opera
sluit concertserie af

Centrum en Musidesk te Arnhem. Opgave: www.

Met het operaprogramma Lang Leve de Opera besluit

brabantse-muziekbond.nl.

de concertserie Verrassende Ontmoetingen zaterdag 4
november (20.00 uur) in de Concertzaal van Theaters

slagwerk, zang en show samen tijdens het jeugdprom-

Grote Pepernotenshow
door Somerse jeugd

sconcert voor en door de jeugd van Son en Breugel.

De jeugd van muziekvereniging Somerens Lust presen-

25-jarige Josephina Louise (winnares van de Jacques

Vier orkesten van harmonie Pro Honore et Virtute Son

teert zaterdag 25 november (14.00 uur) in De Ruchte

de Leeuw Prijs voor jong toptalent, foto) muziek van

De Bongerd in Son en Breugel harmoniemuziek,

Tilburg het seizoen 2016/2017. Koninklijke Sophia’s
Vereeniging Loon op Zand speelt met zang van de
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AEROPHONE
GLOEDNIEUW DIGITAAL BLAASINSTRUMENT MET TRADITIONELE SAXVINGERZETTING
EN FLEXIBELE INTERNE KLANKEN
De Aerophone AE-10 is een nieuw digitaal blaasinstrument dat een traditionele saxvingerzetting verenigt met veelzijdige interne klanken - zoals
soprano- en baritonsax, klarinet, trompet, strijkers en zelfs synths. Saxofonisten met ervaring zullen zich direct in hun sas voelen met de vertrouwde
vingerzetting van de saxofoon, de responsieve SuperNATURAL-klanken en een ademsensor die reageert zoals je favoriete akoestische hoorn.
Met zijn ingebouwde luidsprekers en USB-poort voor verbinding met een DAW, plus de mogelijkheid om op batterijen te werken,
gaat de Aerophone overal met je mee – waar je ook speelt.

www.roland.com/nl

Giacomo Puccini en Richard Wagner. Fanfare De Hoop

harmonie Asterius Oisterwijk voeren samen en apart

Stellendam belicht in een werk van Harrie Janssen

een programma uit met muziekwerken die allemaal

Reis door Europa met Sint Cathrien en Glorieux

met klank, woord en beeld het heden, verleden en

met Halloween te maken hebben.

De harmonieën Sint Cathrien en Glorieux ’s-Hertogen-

de toekomst van het eiland Goeree Overflakkee.

bosch nemen zaterdag 19 december (20.00 uur) het

Informatie: www.verrassendeontmoetingen.nl. Foto:

Ice and Fire door Concordia

Aanlevering HTLO

HarmonieOrkest Concordia Berkel-Enschot presenteert

reis door Europa. Het concert vormt de afsluiting van

zaterdag 28 oktober (20.15 uur) in Theaterzaal Broekho-

een periode waarin beide verenigingen zich als één

vense Kerk Tilburg het project Ice and Fire. Met het thema

orkest presenteerden. Het gezelschap doet onder meer

uit de fantasyserie The Game of Thrones als rode draad

Engeland, Italië, Duitsland, Spanje, Zweden en Neder-

Theater Tiliander in Oisterwijk is vrijdag 27 oktober

wordt de ijzige muziek van Antarctica (Carl Wittrock) en

land aan. Er zijn gastoptredens van Maud Lamberts en

(19.30 uur) het decor van een griezelig concert.

Alpina Saga (Thomas Doss) lijnrecht tegenover warm-

zanger Luc Vorselaar. Het programma wordt aangevuld

De leerlingen- en jeugdorkesten van Sint Gregorius

bloedige Zuid-Amerikaanse ritmes geplaatst.

met Spaanse dansen.

Leerlingorkesten in de
ban van Halloween

publiek in Perron 3 in Rosmalen mee op een muzikale

Haaren, Prinses Juliana Moergestel en koninklijke
O K T O B E R
Vr 27

OISTERWIJK, TILIANDER

19.30 UUR

Concert Sint Gregorius Haaren, Prinses Juliana Moergestel en Asterius Oisterwijk.

Za 28

TILBURG, BROEKHOVENSE KERK

20.15 UUR

Concert HarmonieOrkest Concordia Berkel-Enschot.

Zo 29

KNEGSEL, MFA DE LEENHOEF

Zo 29

HEEZE, SCHOUWBURGZAAL SCUREKEN

Preconcoursfestival Knegsel. Organisatie: Fanfare Heide Echo Knegsel.
13.30 UUR

Sleeping in Concert door slagwerkgroep Philharmonie Sittard met lezingen van diverse artsen over het

			 thema Slaap.
Zo 29

WAALRE, CENTRUM ’T HAZZO

14.30 UUR

Concert Phileutonia met diverse dansgroepen uit de regio.

20.00 UUR

Concertserie Verrassende Ontmoetingen met De Hoop Stellendam en Sophia’s Vereeniging Loon op Zand.

N O V E M B E R
Za 04

TILBURG, THEATERS TILBURG

Za 04

BEEK EN DONK

Zo 05

GOIRLE, CC JAN VAN BESOUW

14.30 UUR

Herfstconcert Seniorenorkest Hart van Brabant i.s.m. Mannenkoor Trouwlaan en Mannenkoor 1001.

Zo 05

WINTELRE, DE ROSDOEK

14.00 UUR

Concert blaaskapellen Die Zwei Dorfer Meijel en Die Stallfreunde Wintelre.

Za 11

BERLICUM, D’N DURPSHERD

10.00 UUR

Workshop ledenwerving en behoud leden door Ivo Kouwenhoven. Organisatie BBM.

Za 18

HEIKANT, ’T HEIKE

19.30 UUR

Concert Muziekvereniging Heikant.

Za 25 / Zo 26

VELDHOVEN, DE SCHALM

09.30 UUR

Concertconcours Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Za 25

SON EN BREUGEL, DE BONGERD

19.00 UUR

Jeugdpromsconcert Pro Honore et Virtute Son en Breugel.

Za 25

SOMEREN, DE RUCHTE

14.00 UUR

De grote pepernotenshow door muziekvereniging Somerens Lust.

Za 25

EINDHOVEN, JOHANNESKERK

Concert slagwerkgroepen O&U Beek en Donk en Eendracht Maakt Macht Boekel.

Donateursconcert Muziekvereniging Eindhoven m.m.v. The Juggets Jazzband.

D E C E M B E R
Za 09

HANK, ’T UIVERNEST

20.00 UUR

Concert JA! Jeugdfanfare Altena.

Za 09

ROSMALEN, PERRON 3

20.00 UUR

Concert harmonie Sint Cathrien en harmonie Glorieux ’s-Hertogenbosch.

Za 09 / Zo 10

ETTEN-LEUR, NIEUWE NOBELAER

Concertwedstrijd slagwerkensembles Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Zo 17

EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS

MeezingKerstFeest Muziekvereniging Eindhoven m.m.v. Simone van den Eertwegh, Kempenkoor Veldho-

			 ven, popkoor Dirk en Anouk Scheepens.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Jubilarissen bij MNHU

Vrienden van Crescendo Live!

Broadway. Op zoek naar een carrière in de showbizz

De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht

Zaterdag 4 november presenteert de christelijke

beproeven twee dansers/zangers - Renée de Gruijl en

(MNHU) heeft Dini Willemsen-Wanders van de

muziekvereniging Crescendo Oostzaan in theater De

Jochem Smit (beiden bekend van de musical Razend)

koninklijke muziekvereniging TAVENU/KAPH Amsterdam

Kunstgreep Vrienden van Crescendo Live!. Het publiek

- hun geluk op Broadway. Hun leermeester - musicalster

gehuldigd voor haar 65-jarig jubileum in de muziekwe-

kan dansen en zingen op klassiekers zoals Droomland,

Stanley Burleson - brengt hen de fijne kneepjes van het

reld. De overige jubilarissen:

Vlieg met me mee, Rosamunde en Ich bin wie du en

vak bij. Het muzikale programma bestaat uit nummers

Zestig jaar: Tin Verwer (Crescendo Oostzaan); Chris

medleys van André Hazes en Rob de Nijs. Crescendo

uit de musicals Saturday Night Fever, West Side Story en

Wanders (TAVENU/KAPH Amsterdam).

begeleidt daarbij lokale artiesten zoals Eddy Walsh,

42nd Street. Ook de klassieker Mr. Bojangles komt voor-

Vijftig jaar: Ludy Botman (Harmonie Orkest

Esmée Visser en Frank Geisink.

bij. Dansers van de Muziek- en Dansschool Amstelveen

Amstelveen).
Henk Boerlage, Arie Groeneveld en Monica Straathof

Broadway-avontuur met
zanger Stanley Burleson

(Flora Aalsmeer); Hennie Kraaypoel-Nielen en Odette

Harmonie Orkest Amstelveen presenteert zondag 12

Kruidenberg (De Saen Zaandijk).

november in Schouwburg Amstelveen de themashow

Veertig jaar: Andre Kastelein (Excelsior Hoofddorp);

zorgen voor visuele ondersteuning.

83

PROVINCIE
door de jury beoordeeld. De winnaar gaat naar huis

n English Afternoon
met Groot Excelsior

met de West-Friesland Muziekbokaal. Ook wordt er een

Het Amsterdamse harmonieorkest Groot Excelsior

aanmoedigingsprijs uitgereikt.

speelt zondagmiddag 12 november (15.00 uur) in De

de start. Van iedere vereniging wordt één muziekstuk

Movie Proms door het
IJHmusementsorkest

Met Irene naar de Opera!

March (William Walton, arr. W.J. Duthoit), de Tundra
(Boreal Suite) (Arthur Butterworth) en Windows of the

IJHmusementsorkest (de afdeling lichte muziek van

World (Peter Graham) werken van Engelse componis-

de IJmuider Harmonie) brengt zaterdag 4 november

ten. Informatie www.jongexcelsior.nl.

(20.15 uur) in Stadsschouwburg Velsen het themaconcert Movie Proms. Met verschillende lokale zangtalen-

Met Irene naar de Opera! is het thema van een

ten zet het orkest een show met bekende filmmuziek

concert van harmonieorkest Prinses Irene Huizen met

neer. Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

het Utrechts Opera Koor op zaterdag 11 november

Duif in Amsterdam met Crown Imperial (A Coronation

in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep

Druiffestival met 14 orkesten

in Hilversum. Op het programma staan werken van

De sportzaal van café de Post te Midwoud is in het

Gounod, Von Gluck, Bellini, Mascagni, Verdi, Wagner

laatste weekend van november het decor van het 19e

en Hymn to the Fallen (John Williams). Gastspreker en

Druiffestival. Vrijdag 24 november (17.30 uur) spelen

(mezzo)sopraansolist is Mylou Mazali, vaste zangeres

fanfare West Frisia Twisk, Zeevangs Fanfare Zeevang,

van Opera della Casa.

fanfare Sint Gregorius Nibbixwoud, fanfare Irene

Er zijn ook instrumentale intermezzo’s zoals Aurora Bo-

Grootebroek en muziekvereniging Excelsior Andijk.

realis (Rossano Galante), Quodling’s Delight (Kenneth

Zaterdag 25 november (17.30 uur) is het de beurt aan

Top 2000-concert door Kunst
na Arbeid en Crescendo

Hesketh) en Elsa’s Procession to the Cathedral

harmonievereniging Aurora Koedijk, muziekvereniging

De Purmerendse muziekverenigingen Kunst na Arbeid

(Richard Wagner). Informatie: www.prinses-irene.nl.

De Herleving Zwaag, muziekvereniging Vriendschaps-

en Crescendo bundelen zaterdag 25 november (20.30

kring Ankeveen, muziekvereniging Eensgezindheid

uur) hun krachten voor het Top 2000-concert in pop-

Heiloo en Heilooër Harmonie Orkest Heiloo. Zondag

en cultuurpodium P3. Samen met een band en diverse

26 november (13.30 uur) komen harmonie Heeren-

zangers komen nummers zoals Piano Man, Paradise

In theater De Binding in Zuid-Scharwoude vindt in het

veens Muziekcorps Heerenveen, fanfare Concordia

by the Dashboard Light en Bohemian Rhapsody voor-

eerste weekeinde van november het 42e West-Friesland

Bergschenhoek, stedelijke muziekvereniging Harlingen,

bij. Informatie: www.kna-purmerend.nl/www.crescen-

Muziekfestival plaats. Ruim 600 muzikanten uit heel

Saens Harmonie Orkest Assendelft en fanfare OKK

do-purmerend.nl.

West-Friesland komen in actie. Zaterdag 4 november

Oostwoud in actie.

West-Friesland Muziekfestival
met 13 orkesten

(19.00 uur) spelen muziekvereniging Alkmaar Brass

Najaarsconcert SDG Alkmaar

Sursum Corda Andijk, harmonie DSV Warmenhuizen,

Première door Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest

Winkels Harmonie Winkel en muziekvereniging TAVENUE

Het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest brengt zaterdag

Theater De Vest in Alkmaar met Deep Purple Medley,

Opperdoes. Een dag later (13.00 uur) komen muziek-

25 november (20.00 uur) in de Philharmonie in

Latin Gold, On stage with Tina Turner en Tom Jones in

vereniging Zijpe, harmonie Het Blazersensemble Heer-

Haarlem Markus Passion (Jacob de Haan) in première.

Concert op de populaire toer. Ook speelt het orkest

hugowaard, muziekvereniging Sint Caecilia Lutjebroek,

Solisten zijn de zangers Katja Helen Rothfuss en Rob

Three City Sketches dat speciaal voor SDG is gecom-

brassband Kunst naar Kracht De Goorn, muziekvereni-

Hazenberg en verteller Ab Nieuwdorp. Na de pauze

poneerd door Philip Sparke.

ging Irene Sint Pancras, fanfarecorps Ons Genoegen

speelt het koninklijk harmoniegezelschap OBK Zeist

Wijdenes en fanfare Hou en Trouw Heerhugowaard aan

onder andere Orgel Symphonie (Saint Saens).

Alkmaar, fanfare Accordando Spierdijk, muziekvereniging

Muziekvereniging SDG Alkmaar gaat zaterdag 25
november (20.15 uur) tijdens het najaarsconcert in

O K T O B E R
Zo 29

WEESP, CITY OF WESOPA

11.15 UUR

Koffieconcert Neflac Fluitensemble.

Zo 29

KOOG AAN DE ZAAN, KOGERKERK

15.00 UUR

Concert harmonie Apollo Zaandijk m.m.v. de Klezmerband Heyser Klezmer.

N O V E M B E R
Za 04 / Zo 05

ZUID-SCHARWOUDE, DE BINDING

Za 04

VELSEN, STADSSCHOUWBURG

20.15 UUR

Concert IJmuider Harmonie.

Za 04

OOSTZAAN, DE KUNSTGREEP

20.00 UUR

Concert Crescendo Oostzaan.

Za 04

ENKHUIZEN, AULA RSG ENKHUIZEN

20.00 UUR

Concert Dindua Enkhuizen en percussie-ensemble Sint Caecilia Lutjebroek.

Za 11

ZAANDAM, ZAANTHEATER

10.00 UUR

Concertconcours Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht.

Za 11

HILVERSUM, MCO

Concert harmonieorkest Prinses Irene m.m.v. het Utrechts Operakoor.

Zo 12

AMSTELVEEN, SCHOUWBURG

Concert Harmonie Orkest Amstelveen i.s.m. Stanley Burleson, Renée de Gruijl, Jochem Smit en Muziek- en

West-Friesland Muziekfestival 2017 met 13 orkesten.

			 Dansschool Amstelveen.
Zo 12

AMSTERDAM, DE DUIF

Vr 24 - Zo 26

MIDWOUD, CAFÉ DE POST
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15.00 UUR

Concert harmonieorkest Groot Excelsior Amsterdam.
19de Druiffestival.

Za 25

HAARLEM, PHILHARMONIE

20.00 UUR

Concert Tata Steel Symfonisch Blaasorkest en Koninklijk Harmoniegezelschap OBK uit Zeist.

Za 25

PURMEREND, P3

20.30 UUR

Concert muziekvereniging Kunst na Arbeid en harmonie Crescendo Purmerend.

Za 25

ALKMAAR, DE VEST

20.15 UUR

Najaarsconcert SDG Alkmaar.

D E C E M B E R
Zo 10

MONNICKENDAM, NICOLAASKERK

Kerstconcert fanfarecorps Wilhelmina Volendam m.m.v. de Zangertjes van Volendam.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Reünieorkest speelt bij Irene

van de verenigingen bij onder andere de gemeente

komt met de show Airborne. Herkenbare klassieke mu-

Zaterdag 4 november (19.30 uur) geeft het christelijk

en de muziekschool, het aanspreekpunt bij de media

ziek in een modern jasje is te beluisteren in Concert’O

fanfarekorps Irene Hasselt in sporthal de Prinsenhof

en organiseert de collecte voor het Prins Bernhard

van drum- & showfanfare Oranje IJsselmuiden. Show-

een concert ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

Cultuurfonds. Crescendo speelt verder Old Market

band Jubal Zwolle beeldt in de show 24 een etmaal in

Naast de reguliere verenigingsonderdelen speelt een

square (Joris Bolhaar), terwijl Wilhelmina een werk van

een grote stad uit. Informatie: www.taptoe.info.

reünieorkest met meer dan 75 oud-leden. Informatie:

Alex Poelman uitvoert. Informatie: www.wilhelminagla-

www.irenehasselt.nl.

nerbrug.nl of www.crescendo-neede.nl.

Berget Lewis te gast bij Apollo
De koninklijke muziekvereniging Apollo de Wijk en

FEM besluit 90-jarig bestaan
met première

Gospel Choir ZO! begeleiden donderdag 2 november
(20.00 uur) de zangers Berget Lewis en Humphrey

De Federatie Enschedese Muziekverenigingen sluit

Campbell tijdens het Rabo Regio Concert in De Meen-

zondag 19 november( 15.00 uur) in de kerk aan de

the in Steenwijk. Met Amazing Grace, The Soul Music

Schipholtstraat te Glanerbrug de activiteiten rond het

en nummers van Tina Turner en The Jackson 5 komen

90-jarig bestaan af met een concert van de muziekver-

diverse genres aan bod. Info: www.apollodewijk.nl.

enigingen Crescendo Neede en Wilhelmina Glanerbrug. Uitgevoerd wordt The Metropolis of the East dat

In SHOQ! met SHOT en Auletes

ter gelegenheid van het bestaansfeest is geschreven

Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) en het

door de Enschedese componisten Alex Poelman en

harmonieorkest Auletes van de TU Eindhoven bundelen

Joris Bolhaar. Thema van het werk is: 90 jaar muziek,

Holland Winter Taptoe in Zwolle

is 90 jaar Enschede, is 90 jaar plezier en ellende, van

Zaterdag 25 november (19.30 uur) is in de Lands-

(Oude Markt 32) in Enschede hun muzikale krachten

bommen tot vuurwerk, van textiel tot een bloeiende

tedehal de vierde Holland Winter Taptoe. Het Kamper

voor het concert In SHOQ! De beide studentenorkesten

Oude Markt met prachtige muziekklanken van Harrie

Trompetter Korps Kampen presenteert voor de laatste

brengen in een apart programma onder meer Hanni-

Bannink en met teksten van Willem Wilmink.

keer de succesvolle show Carpe Diem. De Deltaband

bal (Mario Bürki) en Festival Overture on the Danish

De FEM is het overkoepelend orgaan van hafabra-or-

Vlissingen laat de show Under the Sea zien en een

National Anthem (Tchaikovsky). Een gezamenlijk optre-

kesten in Enschede en vertegenwoordigt de belangen

programma in Franse stijl. Excelsior Renkum (foto)

den vormt het sluitstuk. Informatie: shot.utwente.nl.

vrijdag 17 november (19.30 uur) in de Grote Kerk

O K T O B E R
Za 28

STEENWIJK, DE MEENTHE

11.00 UUR

3. Fest der Blasmusik met doorlopende optredens van 20 blaaskapellen op 5 podia en avondconcerten

			 van Die Neuen Oberkraïner, De Bonkenbargkapel en Tufaranka.
Za 28

OMMEN, DE CARROUSEL

20.15 UUR

Concert door A-orkest SDG Ommen m.m.v. Margriet Eshuis.

N O V E M B E R
Do 02

STEENWIJK, DE MEENTHE

20.00 UUR

Concert Apollo de Wijk m.m.v. Berget Lewis en Humphrey Campbell.

Za 04

ZWOLLE, DE SPIEGEL

20.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met CMH Hatten en Oranje Grootegast.

Za 04

HASSELT, DE PRINSENHOF

19.30 UUR

Concert fanfarekorps Irene Hasselt.

Wo 08

STEENWIJK, DE MEENTHE

20.00 UUR

Relatieconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. gastdirigent Henrie Adams.

Za 11 / Zo 12

ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM

13.00 UUR

Concertconcours Overijsselse Bond van Muziekverenigingen.

Vr 17

ENSCHEDE, GROTE KERK

19.30 UUR

Concert Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT) en Auletes TU Eindhoven.

Za 18

OMMEN, DE CARROUSEL

15.00 UUR

Najaarsconcert SDG Ommen.

Zo 19

GLANERBURG, KERK SCHIPHOLSTRAAT

15.00 UUR

Concert Federatie Enschedese Muziekverenigingen met Crescendo Neede en Wilhelmina Glanerbrug.

Za 25

WILSUM, MFC DE TOEKOMST

20.00 UUR

Jubileumconcert Euphonia Wilsum.

Za 25

ZWOLLE, LANDSTEDEHAL

19.30 UUR

Holland Winter Taptoe.
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PROVINCIE UTRECHT
Jubilarissen bij MNHU

bestaan in evenementenlocatie De Fabrique in Utrecht

De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht

het concert SDG 95 jaar jong! Het orkest speelt

Najaarsconcert door
Onderling Genoegen

(MNHU) heeft enkele jubilarissen gehuldigd.

originele werken, arrangementen van klassieke stukken

Zaterdag 28 oktober (20.00 uur) speelt muziekvereni-

Zestig jaar: Cees Blom (Door Wilskracht Sterk Achter-

en eigentijdse en lichte muziek. Solisten zijn Noortje

ging Onderling Genoegen Benschop een najaars-

veld); R.H.G. Wagenvoort (Ons Genoegen Amerongen);

van Doorn (fagot) in het 3de deel van Sonate (Camille

concert in Dorpshuis XXL. Zowel de harmonie als de

Frits van Hussel en Ries van Keken (KAMV Amersfoort).

Saint Saens) en Martijn Boom (marimba) in Czardas

slagwerkgroep is te horen in stukken zoals Santana,

Vijftig jaar: Anton Veenendaal (Lisiduna Leusden).

(Vittorio Monti). Beiden namen met succes deel aan

The Greatest War Themes, The Lord of the Rings, Child-

Veertig jaar: Edgar lerk (KAMV Amersfoort).

het Prinses Christina Concours. Oud-lid Thijs van Otter-

ren’s march en Concerto d’Amore.

loo (foto) arrangeerde speciaal voor SDG het nummer
De Fabriek, geschreven door Thijs’ vader Rogier die in

Dubbelconcert met
solist Michael Engelbrecht

Tienhoven woonde. Informatie: www.sdgtienhoven.nl

Harmonie Amicitia IJsselstein en Klaaswaals symfo-

May it Be (Enya). Ook klinkt de tune van de tv-serie

Vive la France bij Linfano

SDG Tienhoven 95 jaar jong!

nisch blaasorkest Na Lang Streven delen zondag 19
november (14.30 uur) het podium in het Fulcotheater

Zaterdag 4 november speelt muziekvereniging Linfano

in IJsselstein. Hoogtepunt is de uitvoering van het

Linschoten in dorpshuis De Vaart een najaarsconcert in

Euphonium Concert (Vladimir Cosma) door Michael

Franse sferen. Vanaf een gezellig ingericht Frans terras

Engelbrecht, dirigent van beide verenigingen. Amicitia

kan het publiek onder het genot van Franse wijn en hap-

speelt onder meer Ricercare (Hendrik Andriessen).

jes genieten van muziek zoals Les Misérables, Une Belle

Informatie: www.fulcotheater.nl.

Histoire en A tribute to Gilbert Bécaud. Speciale gast is

Fanfare Orkest SDG Tienhoven geeft zaterdag 25

de chansonnier Edouard. Ook de melodypercussion-

november (20.00 uur) in het kader van het 95-jarig

band geeft acte de présence. Informatie: www.linfano.nl.

O K T O B E R
Za 28

BENSCHOP, DORPSHUIS XXL

20.00 UUR

Concert muziekvereniging Onderling Genoegen Benschop.

N O V E M B E R
Za 04

LINSCHOTEN, DE VAART

Concert Muziekvereniging Linfano Linschoten.

Za 04

UTRECHT, BARTHOLOMEUS GASTHUIS

Fluitdag door de Nederlandse fluitacademie met docenten Gerda Thorn, Emily Beynon, Jeroen Bron en

			 Wieke Karsten.
Za 18

VLEUTEN, VLEUTERWEIDE

09.30 UUR

Jeugdfestival voor jeugdorkesten. Organisatie: Harmonie Orkest Vleuten.

Zo 19

IJSSELSTEIN, FULCOTHEATER

14.30 UUR

Concert harmonie Amicitia IJsselstein en Klaaswaal Symfonisch Blaasorkest.

Za 25

UTRECHT, DE FABRIQUE

20.00 UUR

Concert fanfare Orkest SDG Tienhoven.

Di 28

AMERSFOORT, DE FLINT

20.00 UUR

Benefietconcert stichting Hulphond door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso m.m.v. Peter van

			 Uhm en Erica Yong.

PROVINCIE ZEELAND

Jubilarissen bij ZMB

hij ook twee jaar in het muziekkorps van de Militaire

Music for Friends in Heikant

Politie op Curaçao. Uit handen van ZMB-bestuurslid

Muziekvereniging Heikant presenteert zaterdag 18

Riet van der Weijde ontving hij de jubileumspeld.

november (19.30 uur) in gemeenschapshuis ’t Heike

De overige jubilarissen:

de concertavond Music for Friends. Te gast is de zan-

Zeventig jaar: Piet van Hulle (EMM Koewacht).

geres Marjon van Iwaarden. Ze schrijft nummers in het

Zestig jaar: Jaap van de Vijver (Muziekvereniging Bres-

Nederlands, treedt op met haar band op festivals en is

kens-Groede); Johan Geluk (Oefening en Uitspanning

werkzaam als zangcoach. Fanfare en zangeres treden

Kattendijke).

zowel samen als apart op. Informatie: fanfareheikant@

Vijftig jaar: Catja Haartsen (Muziekvereniging

zeelandnet.nl.

Breskens-Groede); Adrie van der Jagt (Accelerando
Sint-Annaland).

De Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) heeft Adrie de Bil

Veertig jaar: Rinus Vermeulen (Sint Caecilia ‘s-Hee-

(foto) gehuldigd vanwege zijn tachtigjarig jubileum bij

renhoek); Maurice Hart (Oefening en Uitspanning

muziekvereniging Crescendo Dreischor. De 95-jarige

Nieuwerkerk); Wendy Borgt en Martin de Koning

jubilaris begon op 15-jarige leeftijd op cornet en stap-

(Muziekvereniging Heikant).

te later over op bugel. Behalve bij Crescendo speelde
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PROVINCIE
Apollo presenteert:
Google op de Schuuftegel

Euterpe Heinkenszand
opent jubileumjaar

fanfare en het leerlingenorkest onder de titel Walking

De titel van de jaaruitvoering van muziekvereniging

Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand opent zondag

winterse sferen. Medewerking verlenen de toneelver-

Apollo Brouwershaven op zaterdag 28 oktober (19.30

26 november (14.30 uur) in De Stenge de viering van

eniging ’s Heer Hendrikskinderen, zangeres Vera de

uur) in het Tonnenmagazijn is Google op de schuufte-

het 125-jarig bestaan met een slagwerkfestival met

Koster en dansschool Move with Nicky.

gel. Brassband, drumband, leerlingen en blokfluitgroep

medewerking van Stichting Dansz. Ook de groepen 6

nemen met twee vertellers het publiek mee in de

en 7 van de basisschool Jan van Schengen werken

wondere wereld van Google.

mee. Zondag 10 december (14.00 uur) geven de

in a Winterwonderland in De Stenge een concert in

O K T O B E R
Za 28

BROUWERSHAVEN, TONNENMAGAZIJN

19.00 UUR

Concert muziekvereniging Apollo Brouwershaven.

Zo 29

GOES, MYTHE

14.00 UUR

Concert Brass4BooBs door projectfanfare bestaande uit vrouwen.

N O V E M B E R
Vr 03

ZIERIKZEE, NIEUWE KERK

20.00 UUR

Relatieconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. gastdirigent Henrie Adams.

Za 04

TERNEUZEN, SCHELDETHEATER

13.00 UUR

Concertconcours Zeeuwse Muziekbond met zes deelnemers.

Za 04

HEINKENSZAND, DE STENGE

19.30 UUR

Relatieconcert door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. Henrie Adams.

Zo 26

HEINKENSZAND, DE STENGE

14.30 UUR

Slagwerkfestival slagwerkgroep Euterpe Heinkenszand m.m.v. Stichting Danz.

14.00 UUR

Concert fanfare en leerlingenorkest Euterpe Heinkenszand m.m.v. toneelvereniging ’s Heer Hendriks-

D E C E M B E R
Zo 10

HEINKENSZAND, DE STENGE

			 kinderen, zangeres Vera de Koster en dansschool Move with Nicky.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Muzikale komedie
Coup in Gouda

ladyspeaker. Nog één keer wil Els stralen in de spot-

Wat zit er in de ijskar van Antonia... alleen ijs? Waarom

onvergetelijke avond wordt. Maar of Els het op deze

lijkt een levend standbeeld opeens zo dood als een

manier voor ogen had...? Kunst voor het Volk is een

pier? Wie heeft er belang bij de nieuwe ijssalon? Wat

theaterfanfare die muziek en poëzie over een bepaald

doen al die Napolitanen plots in Gouda? Speelt Mario

thema combineert door zelf een verhaal te maken en

van Mario’s Pizzeria een vuil spelletje? Zijn die amb-

dat met muziek en acteerwerk te vertellen. Informatie:

tenaren wel te vertrouwen? Het festival op de Markt

www.kunstvoorhetvolk.nl.

lights. Ze zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat het een

is nog maar net begonnen of het gebakkelei begint
al. Voor je het weet, heb je een Coup in Gouda... een

Excelsior presenteert
Please don’t stop the music

achter de muzikale komedie die het Gouds Muziekthe-

Klaaswaals onderonsje met
première voor euphonium

ater en Stedelijke Harmonie Caecilia zaterdag 11 no-

Zaterdag 11 november (20.00 uur) concerteren het

zaterdag 18 november (19.00 uur) de sporthal van

vember (20.00 uur) en zondag 23 november (14.30

Klaaswaals symfonisch blaasorkest Na Lang Streven

zalencentrum De Waard om tot een concertzaal voor

uur) opvoeren in De Goudse Schouwburg. Ruim zestig

en de christelijke harmonievereniging Prinses Juliana

het avondvullende programma Please don’t stop the

muzikanten, zangers, zangeressen en spelers voeren

in sportzaal De Bongerd tijdens een Klaaswaals

music. Zowel het fanfareorkest en als de melody-

het publiek mee naar het Goudse Marktplein voor een

onderonsje. KSB begeleidt dirigent Michael Engel-

percussionband komen in actie. Informatie: www.

voorstelling met een Italiaans tintje. Informatie: www.

brecht (foto) tijdens de Nederlandse première van het

excelsiorbergambacht.nl.

caeciliagouda.nl.

euphoniumconcert van Vladimir Cosma. Trompettist

ijskoude verrassing! Dat is in vogelvlucht het verhaal

50 jaar Drechtstad
Muziekvereniging
Zaterdag 28 oktober (20.00 uur) verzorgt de Drechtstad Muziekvereniging in de zaal van het Leger des

Muziekvereniging Excelsior Bergambacht tovert

Maarten van der Linden brengt met begeleiding van

KH Delft rolt de loper uit

Prinses Juliana het trompetconcert van de Armeense

Zaterdagavond 25 november (20.00 uur) geven de

componist Alexander Arutunian. Informatie: www.

twee orkesten van de Koninklijke Harmoniekapel Delft

nlsklaaswaal.nl.

(KHD) een concert in de Vredeskerk in Delft. Met stukken uit The Sound of Music, Titanic, The Godfather,

jubileum wordt herdacht met de hoogtepunten uit de

Kunst voor het Volk met
voorstelling Doodsnoot

themaconcerten van de afgelopen tien jaar. Informatie:

Muziekvereniging Kunst voor het Volk Den Haag

rode loper, galajurken, paparazzi en een flitsend pre-

www.drechtstadmuziek.nl.

presenteert zaterdag 4 november (20.00 uur) en

sentatieduo maken de Oscarbeleving compleet. Infor-

zondag 5 november (15.00 uur) in theater De Vaillant

matie: www.harmoniekapel.nl. Dinsdag 14 november

in Den Haag de voorstelling Doodsnoot. Het verhaal:

(20.00 uur) speelt de KHD enkele Oscarstukken in de

Ladyspeaker Els presenteert al jaren met passie en

Nieuwe Kerk in Delft.

Heils in Dordrecht haar jaarconcert. Het vijftigjarig

plezier de concerten van haar zo geliefde fanfare.
Maar het orkest wil wel eens wat anders, zonder
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Out of Africa, ET en La La Land brengen de kleine
harmonie en de kapel muziek uit bekroonde films. De

Eerste lustrum Westland
Saxofoon Orkest
Het Westland Saxofoon Orkest bestaat vijf jaar. Het
lustrumfeest wordt zaterdag 25 november (20.00 uur)
gevierd met een concert in de Noviteit in Monster.
Saxofonist en componist Andy Scott vergezelt het
jarige orkest als solist in een variatie van muziekstijlen.
Informatie: www.westlandsaxofoonorkest.nl.

VS inspireren Arti Alphen

Top 2000-concert Excelsior
met dj Gerard Ekdom

Jubal in Passie voor Muziek

Zaterdag 25 november (20.00 uur) geeft harmonie Arti

Muziekvereniging Excelsior Papendrecht presenteert

Jubal drum & bugle corps Dordrecht treedt zondag 5

Alphen aan den Rijn een concert in theater Castellum

zaterdag 28 oktober in Theater De Willem het Top

november in schouwburg Kunstmin op tijdens de twee-

met de Verenigde Staten als centraal thema. Groot

2000-concert met een selectie van tophits door

de editie van Passie voor Muziek. In deze concertserie

Arti speelt onder andere A Movement for Rosa (Mark

de jaren heen. Grote namen zoals Queen, Michael

worden korpsen en koren uit de regio Drechtsteden

Camphouse), de traditional Ellis Island Lament en een

Jackson en Earth, Wind & Fire komen voorbij. Radio-dj

met elkaar in verbinding gebracht. Naast een eigen

deel uit Symphony on Themes of John Philip Sousa

Gerard Ekdom verzorgt de after-party. Informatie: www.

programma vertolken de verenigingen ook enkele

(Ira Hearshen). Trompettist Samuel Schelling soleert in

theaterdewillem.nl.

gezamenlijke stukken. Behalve Jubal treden de koren

Manhattan (Philip Sparke). Het tienkoppige koperen-

La Luna, Happy Voice en Albert Swings op. Andere

semble Brazzled vertolkt het vijfdelige werk Londoner

Streekfestival in Bodegraven

in New York (Jim Parker) waarin de stadse geluiden

Zaterdag 4 november (10.00 uur) organiseert Stich-

maart met een slotconcert op 15 april. Ook daaraan

van New York doorklinken. Ook Jong Arti komt in actie.

ting Streekfestival in het Evertshuis in Bodegraven

zal Jubal met verschillende onderdelen deelnemen.

Informatie: www.arti-alphen.nl.

het 22ste Streekfestival voor HaFaBra-orkesten. Twaalf

Informatie: www.kunstmin.nl.

Muziekfestival in Schoonhoven

orkesten worden beoordeeld door Joop Boerstoel en

voorstellingen in deze serie zijn op 11 februari en 18

Danny Oosterman. Deelnemers zijn harmonie Sint

Drukke tijd voor Wild Geraas

Vrijdag 3 (19.15 uur) en zaterdag 4 november

Carolus Montfoort, fanfare Wilhelmina Zwammer-

De Papendrechtse Zwarte Pietenband Wild Geraas, on-

(10.45 uur) vindt in Het Bastion in Schoonhoven het

dam, Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps Nijkerk, harmo-

derdeel van muziekvereniging Excelsior Papendrecht,

Muziekfestival T.A.V.E.N.U. plaats. Op vrijdag komen

niekapel Crescendo Noordwijk, fanfare Crescendo

maakt zich weer op voor enkele drukke weken. Naast

slagwerkensembles uit Zegveld, Linschoten en

Nieuwveen, leerlingenorkest DSS Aarlanderveen,

optredens bij allerlei sinterklaasvieringen organiseert

Geldermalsen in actie. Op zaterdag spelen orkesten

Vaassens Fanfare Corps, Ameide’s Fanfare Korps,

de band in het verenigingsgebouw ook compleet

uit onder meer Oosterwolde, Culemborg, Kerkweg,

harmonie Sint Joseph Oldenzaal, harmonie Am-

verzorgde sinterklaasfeesten voor bedrijven. Informatie:

Aalsmeer en Driebruggen.

brosius Schiedam, fanfare Sint Caecilia Heemskerk

www.wildgeraas.es.

en fanfare Concordia Middelstum. Meteen na het
optreden wordt het juryrapport overhandigd aan de

Harpe Davids goes pop

dirigent met een korte mondelinge toelichting van

Het harmonieorkest van Harpe Davids Schiedam

de jury. Informatie: www.streekfestival.nl.

maakt zich op voor een (pop)concert met popkoor
Pleasure Schiedam. Zaterdag 4 november (20.00 uur)
presenteren beide gezelschappen in het Wennekerpand samen en apart een selectie van popsongs van
toen en nu. Informatie: www.harpedavids.nl.

O K T O B E R
Vr 27

DE LIER, VREDEKERK

Za 28

PAPENDRECHT, THEATER DE WILLEM

Za 28

DORDRECHT, LEGER DES HEILS

20.00 UUR

Najaarsconcert harmonievereniging Excelsior De Lier.
Top 2000-concert Excelsior Papendrecht i.s.m. dj Gerard Ekdom.

20.00 UUR

Concert Drechtstad Muziekvereniging.

N O V E M B E R
Vr 03 / Za 04

SCHOONHOVEN, HET BASTION

Za 04

BODEGRAVEN, EVERTSHUIS

Za 04

SCHIEDAM, SPORTHAL MARGRIET

09.30 UUR

Marching & Music Contest en Showconcours Schiedam.

Za 04

SCHIEDAM, WENNEKERPAND

20.00 UUR

Concert harmonie Harpe Davids Schiedam m.m.v. popkoor Pleasure Schiedam.

Za 04

DEN HAAG, DE VAILLANT

20.00 UUR

Muzikale voorstelling Doodsnoot door muziekvereniging Kunst voor het Volk Den Haag.

Za 04

HOOGMADE, DE SCHUUR

20.00 UUR

Popconcert van slagwerkgroep en orkest DHH Hoogmade i.s.m. zangeres Hilgoniek Vlieger.

Zo 05

DORDRECHT, SCHOUWBURG KUNSTMIN

Muziekfestival T.A.V.E.N.U. Schoonhoven met diverse slagwerkgroepen en blaasorkesten.
22e Streekfestival voor hafabra-orkesten.

Concert Jubal drum & bugle corps m.m.v. La Luna, Happy Voice en Albert Swings

Zo 05

DEN HAAG, DE VAILLANT

15.00 UUR

Muzikale voorstelling Doodsnoot door muziekvereniging Kunst voor het Volk Den Haag.

Za 11

KLAASWAAL, DE BONGERD

20.00 UUR

Concert Klaaswaals Symfonisch Blaasorkest NLS met harmonieorkest Prinses Juliana Klaaswaal.

Za 11

SOMMELSDIJK, HET PRIEEL

19.30 UUR

Concert Sempre Crescendo Middelharnis.
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Za 11

GOUDA, GOUDSE SCHOUWBURG

20.00 UUR

Concert Stedelijke Harmonie Caecilia Gouda.

Zo 12

GOUDA, GOUDSE SCHOUWBURG

14.30 UUR

Concert Stedelijke Harmonie Caecilia Gouda.

Di 14

DELFT, NIEUWE KERK

20.00 UUR

Concert Koninklijke Harmoniekapel Delft.

Za 18

BERGAMBACHT, DE WAARD

19.00 UUR

Concert muziekvereniging Excelsior Bergambacht.

Za 25

MONSTER, DE NOVITEIT

20.00 UUR

Concert Westland Saxofoon Orkest m.m.v. Andy Scott.

Za 25

DELFT, VREDESKERK

20.00 UUR

Concert Koninklijke Harmoniekapel Delft.

Za 25

ALPHEN A/D RIJN, CASTELLUM

20.00 UUR

Concert harmonie Arti Alphen.

14.00 UUR

Concert Dagorkest Vlietstreek.

D E C E M B E R
Zo 03

DEN HAAG, GEBOUW MARCANTO

Za 16

CAPELLE AAN DE IJSSEL, DE SCHENKELSTEE 17.00 UUR

Concert Winter Wonderland fanfare Ons Genoegen Wijdenes.

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

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

sen, themadagen en andere (openbare) activiteiten voor de provinciepagi-

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

na’s in de periode van 14 december 2017 en 11 februari 2018 worden

voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden

uiterlijk MAANDAG 13 NOVEMBER bij de redactie binnen te zijn. Het redactie-

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

adres is: redactie@klankwijzer.nl
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DIT NAJAAR
IN DE

Bekijk de gehele agenda op ziggodome.nl /agenda

December 2017

November 2017

2|3|4
8
11
12
13
14
17|18
21
22|23|24
25|26

De Lama’s
Jamiroquai
SpaceXperience-LIVE
Queens of the Stone Age
Queen + Adam Lambert
Shakira
Let’s Dance
Gorillaz
Kensington
Kensington

1|2
8
9
16
23|24
29
31

Guus Meeuwis Groots - De Wintereditie
Muziekfeest van het Jaar
Golden Earring
538JinlgeBall
The Christmas Show
Univé – A Touch Of Gold
Freaqshow

Januari 2018
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André Rieu

