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CO N C E N T R AT I E

NK-podium 2012
samen met KNFM

Muzikanten van drumbands, tamboerkorpsen en slagwerkgroepen streden voor het eerst onder de vlag van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden om de kampioenstitels. Voor het evenement hadden zich 115 solisten en ensembles aangemeld. Om het grote aantal inschrijvingen te kunnen
verwerken, moest het programma worden afgewerkt in twee zalen. Van ‘s morgens tot ‘s avonds werd in cultureel centrum Den Durpsherd in Berlicum
in opperste concentratie gemusiceerd. Zoals te zien is op deze actiefoto van het duo Eloy Salden (links) en Patrick Steskens. foto Frans Verboeket

Er komt volgend jaar weer een gezamenlijke landstitelstrijd voor podiumkorpsen. De inhoudelijke commissies voor
slagwerk van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
(KNFM) en de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden (VNM) nemen de organisatie van de kampioenswedstrijd voor
podiumorkesten in de slagwerksector
weer gezamenlijk voor hun rekening. De
wedstrijd wordt op zaterdag 11 februari
2012 gehouden in theater De Storm in
Winterswijk. VNM-bestuurder Jacob
Gorissen, voorzitter van de inhoudelijke
commissie Percussie, spreekt van “een belangrijke doorbraak”. Gorissen: “We zijn er
met de vertegenwoordigers van de KNFM
meteen uitgekomen. Beide commissies
vinden dat de belangen van de verenigingen voorop dienen te staan.” Voor 2012
wordt vooralsnog het reglement van de
voormalige Nederlandse Kampioenswedstrijden gehanteerd. De commissies
hopen in 2012 ook al een gezamenlijke
titelstrijd voor de marssecties te houden.

Friesland schrijft historie
A LG E M E E N
Door onze redactie
Een historisch moment. Zo noemen
de vertegenwoordigers van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen
in Friesland (CBMF) en de afdeling
Friesland van Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
(KNFM) het besluit om hun krachten
te bundelen onder de vlag van een
nieuwe neutrale Friese bond.
Een ruime meerderheid van de verenigingen binnen de KNFM-afdeling
Friesland had aangegeven aansluiting
te willen zoeken bij de zelfstandige
Friese muziekbond. Om deze wens
handen en voeten te kunnen geven
moesten er enkele hindernissen overwonnen worden. Afgelopen maand

werd het laatste obstakel uit de weg
geruimd. Een overgroot deel van de
CBMF-leden stemde in met de wijziging van de christelijke grondslag van
hun bond. Daarmee lag de weg vrij
voor de komst van een neutrale Friese
muziekbond. Met ingang van 1 januari 2012 gaan 55 KNFM-verenigingen
en 165 CBMF-leden hand in hand
met elkaar verder in de Organisatie
van Muziekverenigingen in Fryslân
(OMF). In landelijk verband sluit de
zelfstandige Friese muziekorganisatie
aan bij de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM).
“De verenigingen hebben aangegeven
op deze wijze georganiseerd te willen
zijn. Dat dit gerealiseerd kon worden
is dan ook een prachtige ontwikkeling
waar we erg content mee zijn”, zegt
Ane Peter van Dijk, voorzitter (tot 1
januari 2012) van de KNFM-afdeling
Friesland. “Na honderd jaar geschei-

den van elkaar te hebben geopereerd,
beschikken we nu over een stevige
gezamenlijke organisatie om de belangen van onze leden te dienen. Wat
landelijk niet lukte hebben we hier in
Friesland wel voor elkaar gekregen.”
De samenwerking tussen de beide
organisaties komt niet zomaar uit de
lucht vallen. Om voorbereid te zijn

‘Wat landelijk niet
lukte, lukt hier wel’
op een eventuele samenvoeging van
de drie landelijke muziekorganisaties
zochten de KNFM-Friesland en de
CBMF enkele jaren geleden al toenadering tot elkaar om op allerlei terreinen de handen ineen te slaan. Ook
nadat het landelijke fusieproces op de

klippen liep, bleven de beide Friese
organisaties met elkaar in overleg.
De positieve uitkomst van het
referendum en de statutenwijziging
boden de opening om de samenwerking verder gestalte te kunnen geven.
Ook CBMF-voorzitter Durk Dam is
blij dat aan het al jaren durende partnerschap nu formeel invulling wordt
gegeven. “Twee bonden in een provincie die beide dezelfde activiteiten organiseren gaan nu als één organisatie
verder. Dat werkt overzichtelijker en
efficiënter en is ook naar het publiek
toe veel logischer.
De provincie heeft nu één aanspreekpunt voor de verenigingen.” Vanaf 1
januari 2012 vormt het bestuur van de
CBMF samen met de bestuursleden
van de KNFM-afdeling Friesland het
bestuur van de nieuwe Organisatie
van Muziekverenigingen in Fryslân.

P OLL: concours is een n o o d z a ke l i j k kwa a d. S T E M : w w w. k l a n kw i j ze r. n l
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e nieuwe Commissaris van de Koningin van Limburg, Theo Bovens,
bezocht het bondsconcours in Heerlen.
Een week later was een hele delegatie
Tweede Kamerleden en provinciale
politici van diverse pluimage te gast tijdens
de bondswedstrijd in Roermond. Binnenkort
komen de staatssecretarissen Halbe Dijkstra
en Joop Atsma een kijkje nemen tijdens de
Nederlandse Brassband Kampioenschappen in
Groningen. De amateurmuziek staat nadrukkelijk in de politieke belangstelling. Dat kan
helemaal geen kwaad. We kunnen met zijn
allen wel kommer en kwel jammeren over het
beknibbelen op de subsidies. Veel beter is het
om de mensen die het dichtst bij het vuurtje
zitten met open armen te ontvangen. Het laten
spreken van de noten maakt ongetwijfeld meer
indruk dan met spandoeken naar het Binnenhof trekken.
Zo is de muziekwereld achter de schermen
voortdurend in beweging. Nog net voordat deze
editie van Klankwijzer de pers op ging, kwam
het nieuws binnen dat de beide landelijke muziekorganisaties weer samen een nationale titelstrijd op touw gaan zetten. De slagwerkcommissies van VNM en KNFM pakken in februari
gezamenlijk de Nederlandse kampioenswedstrijd voor podiumorkesten op. Daarmee stapt
de muzieksector twee jaar terug in de tijd. Maar
in dit geval is teruggang juist vooruitgang.
Terwijl u dit leest is de redactie weer aan de
slag gegaan om de decemberuitgave voor te
bereiden. Daarin hopen we een overzicht van
de kerst- en nieuwjaarsconcerten te kunnen
plaatsen. U geeft via het e-mailadres redactie@
klankwijzer.nl en het invulformulier op www.
klankwijzer.nl massaal uw activiteiten aan ons
door. Helaas komt het gros daarvan te laat bij
de redactie binnen. We kunnen ze dan alleen nog op de website vermelden, maar niet
meer meenemen in de krant. Laten we voor de
kerst- en nieuwjaarsconcerten 5 december als
deadline afspreken.
Frank Vergoossen
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inter view

‘Met navelstaren sc
De Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM) heeft vier inhoudelijke commissies ingesteld om de specifieke aspecten
van iedere discipline zo goed mogelijk te
kunnen behartigen. In een miniserie stelt
Klankwijzer aan de hand van een gesprek
met de respectievelijke voorzitters de diverse commissies een voor een aan u voor.
Hoe gaan ze de zaak aanpakken? Wat zijn
hun plannen? Wat gaat u achter de lessenaar ervan merken? In deze laatste aflevering een interview met Jacob Gorissen,
voorzitter van de commissie Percussie.
S L AG W E R K
Door Frank Vergoossen
Hoe is de samenstelling van de inhoudelijke
commissie Percussie verlopen?
“Prima. Heel simpel eigenlijk. Uit elke
aangesloten bond zou één afgevaardigde zitting nemen in de commissie.
Dat verliep vrij vlot. Het zijn bovendien mensen die ter zake deskundig
zijn.”
De commissie is uiteraard al enkele keren
bijeen geweest. Wat is uw eerste indruk?
“We hebben de eerste twee bijeen-

PA S P O O RT J ACOB GORISSEN
Geboortedatum: 30 november 1941
Geboorteplaats: Voerendaal
Woonplaats: Obbicht
Beroep: Oud-algemeen regiodirecteur
Dienst Justitiële Inrichtingen.
Functies in de muziekwereld: Secretaris
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen;
voorzitter Koninklijke schutterij Sint Sebastianus Voerendaal; oud-voorzitter RK
Zuid-Limburgse Schuttersbond; bestuurslid Oud Limburgs Schuttersfeest (voorzitter jurycommissie); oud-instructeur en
oud-muzikant; diverse bestuursfuncties in
de schutterswereld.

komsten vooral gebruikt om te
inventariseren wie we zijn, waarom
we in deze taak als bestuurder willen
investeren en wat we willen. In de
derde bijeenkomst konden we al meteen spijkers met koppen slaan.”
Zoals?
“We hebben onder meer de ranking
bij de afvaardiging naar de kampioenswedstrijd voor solisten en
ensembles aangepakt. Ten tijde van de
NKW (Nederlandse Kampioenswedstrijden, red.) werden de deelnemers
uitgenodigd op basis van een landelijk
klassement per divisie en sectie. Dat
leverde soms vreemde situaties op
waarbij veel muzikanten buiten de
boot vielen. Zo kwam het voor dat een
muzikant uit de ene sectie met 8 punten wel een uitnodiging kreeg, terwijl
een muzikant uit een andere sectie
met 91 punten moest thuisblijven.
Puur alleen door het feit dat de een
in een sterk bezette sectie uitkwam
en de ander in een sectie met weinig
deelnemers. Binnen de commissie is
unaniem besloten om het rankingsysteem af te schaffen. Iedereen die op
de voorafgaande bondswedstrijden
85 punten of meer haalt, krijgt een
uitnodiging voor de landelijke kampioenswedstrijd. Dat heeft tijdens de
afgelopen kampioenswedstrijd
geresulteerd in een deelnemersveld
van 115 kandidaten. Organisatorisch
is dat weliswaar moeilijker te verhapstukken. Maar ons uitgangspunt is
dat als muzikanten willen deelne-

Jacob Gorissen, voorzitter van de inhoudelijke commissie Percussie: “De vraag is of een repertorium voor de

men, we ze ook een podium moeten
bieden. ”

oenswedstrijd voor de pijperfluit weer
een aparte sectie op te zetten.”

Nog meer spijkers met koppen?
“Ja, we hebben de positie van de
pijperfluit heroverwogen. De NKW
schaarde de pijperfluit onder de sectie
van aanverwante instrumenten. We
zijn echter van mening dat de pijperfluit een wezenlijk ander instrument
is. Wanneer een solist op een pijperfluit moeten spelen tegen een muzikant op dwarsfluit, legt de pijperfluit
het altijd af. Bovendien is het ook in
de reglementen altijd een aparte sectie
geweest. We hebben ons hierover
goed laten informeren door vakmensen en op basis van argumenten unaniem besloten om tijdens de kampi-

Heeft u nog reglementsaanpassingen in
petto?
“We hebben de tijdmeting laten vervallen. Wanneer een werk is goedgekeurd voor uitvoering in een bepaalde
divisie en sectie, dan is dat de norm.
Dan is het te zot voor woorden om
daar met de stopwatch in de hand aan
te gaan millimeteren. Ook willen we
de benaming eredivisie bij podiumwedstrijden schrappen. Er is geen
reden te bedenken waarom alleen nog
in deze discipline een eredivisie moet
zijn, terwijl in alle andere sectoren
een eerste tot en met vijfde divisie
van toepassing is. Hiermee trekken
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hiet je niets op’
is. Met blijven navelstaren schiet
je niets op. Desnoods borduren we
in het eerste jaar nog voort op het
reglement van de NKW. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een akkoord.
Op 11 februari 2012 houden we een
gezamenlijke kampioenswedstrijd
voor podiumorkesten. We proberen
dit ook voor de marssecties volgend
jaar al van de grond te krijgen. Dat is
natuurlijk een geweldige doorbraak in
de verhoudingen op landelijk niveau.”

slagwerksecties wel nodig is.” foto FV Media Producties

we ook een lijn met de reglementen
van aanverwante organisaties zoals de
schuttersbonden.”
Bij de blazers wordt voor reglementen, repertoria en jurering samengewerkt met de KNFM.
Hoe zit dat met de slagwerkers?
“We zijn een startovereenkomst
aangegaan met de doelgroep Slagwerk
van de KNFM. Dat betekent dat we
gaan onderzoeken op welke gebieden
het voor de sector beter is om samen
met elkaar optrekken. Dan gaat het in
eerste instantie om zaken zoals jurering, repertoire, reglementen en wedstrijdvormen. We hebben inmiddels al
een eerste bijeenkomst gehad. Daarin
hebben we ieder de kaders aangegeven hoe we daarin gaan bewegen.”

Wat is uw eerste indruk van deze hernieuwde
samenwerking?
“Zondermeer positief. De sfeer was
heel open. Kritisch naar elkaar maar
wel constructief. De vertegenwoordigers van de KNFM zijn eveneens
mensen die van de hoed en de rand
weten. We hebben tijdens de eerste bijeenkomst al eens voorzichtig
gepolst naar de mogelijkheid om al
in 2012 een gezamenlijke kampioenswedstrijd voor podiumensembles te
houden. We hebben eerst gekeken of
dat niet een brug te ver is. Maar van
de andere kant zouden we hiermee
een geweldig signaal afgeven in de
richting van onze leden dat we de
zaak opnieuw oppakken en niet stil
blijven staan waar het schip gestrand

De blaasmuziekcommissies van de beide
landelijke muziekorganisaties en de grote
muziekevenementen werken op het gebied
van de repertoireontwikkeling nauw samen
binnen het Repertoire Informatie Centrum
(RIC). Hoe gaat de slagwerksector binnen het
RIC participeren?
“Dat is op dit moment nog niet
duidelijk. Een optie is om op dezelfde
wijze als de blaasmuziek in het RIC te
participeren. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Er is namelijk
ook een ander model denkbaar. De
slagwerksector zit net als blaasmuziek
met niet-gekeurde en -ingedeelde
werken. Aan de andere kant bevat het
bestaande repertorium werken die er
al vijftig jaar in staan en nooit meer
gespeeld worden. Er is dus sprake
van een enorme achterstand. Dat er
iets moet gebeuren, staat vast. Maar
hoe? Je kunt die taak onderbrengen
bij het RIC, waar deskundige mensen
daar naar gaan kijken. Daar is niets
mis mee. Er zijn echter ook mensen
die daar anders over denken. Die zich
afvragen of je wel een repertorium
nodig hebt. Waarom zou je dat keurslijf niet van je afgooien en de zaak volledig vrijlaten? Zodat de verenigingen
hun eigen stukken uitkiezen en die
alleen nog ter goedkeuring voorleggen aan de repertoriumcommissie.
Zonder dat ze vervolgens in een repertorium worden opgenomen. Voor
velen zou dit een verademing zijn.
Mogelijk bevorder je hiermee ook de
ontwikkeling van nieuw repertoire.
We zullen deze discussie de komende
tijd onbevangen aangaan.”

COMMISSIE PERCUSSIE
De inhoudelijke commissie Percussie bestaat uit Jacob Gorissen (voorzitter), Wim
van Norel (vicevoorzitter, CBOW), Fred de
Baat (Brabo), Ulbe Boes (CBMF), Herman
Borg (Hollandse Bond/CBOW), Bart Nijs
(LBM), Frans Voermans (LBT).

AU D I T I E

Europese
jeugdbrassband
zoekt muzikanten
Ter gelegenheid van de Europese
Brassband Kampioenschappen van
4 tot 6 mei 2012 in Rotterdam wordt
een Europese Jeugd Brassband geformeerd. Een mooie gelegenheid voor
jonge muzikanten (van 17 tot en met
21 jaar) om in contact te komen met
talenten uit andere landen. Samen
intensief musiceren op hoog niveau
met interessant repertoire en onder
leiding van gerenommeerde dirigenten. Muzikanten op slagwerk, bastuba,
trombone, euphonium, althoorn en
cornet met minimaal C- diploma
of spelend op gelijkwaardig niveau
kunnen zich tot 15 januari aanmelden
voor de auditie via e-mailadres: info@
johnblanken.nl.

SOLISTEN

Toptalent van
Kreato musiceert
Muziekschool Kreato in Thorn houdt
zaterdag 17 december een concert van
toptalenten. Leerlingen die als solist of
ensemble succesvol waren tijdens de
internationale solistenwedstrijd van
het WMC, de Finale Jonge Solisten,
het Prinses Christina Concours,
landelijke kampioenswedstrijden en
diverse bondsconcoursen treden om
19.30 uur op in cultureel centrum De
Mortel in Ittervoort. Kreato wil met
dit initiatief goed muziekonderwijs
bevorderen. Oud-leerling saxofonist
Tom Peeters (meervoudig Limburgs
en Nederlands kampioen) en Sandor
Hendriks (solotrombonist van het
Limburgs Symfonie Orkest) sluiten de
concertavond af. Voor de pianobegeleiding tekent Rolf Préjean.

NIEUW

Federatie in
Súdwest-Fryslân
Ruim zestig koren en korpsen in
Súdwest-Fryslân vormen met ingang
van 1 januari 2012 de nieuwe Federatie van Muziek- en Zangverenigingen Súdwest-Fryslân. In het nieuwe
verbond fuseren de muziekfederatie
Wymbritseradiel, zangfederatie
Wymbritseradiel en de zang en muziekfederatie Wûnseradiel. De nieuwe
organisatie wil op lokaal niveau de
belangen van de korps- en korencultuur behartigen. De fusie is een een
logisch vervolg op de gemeentelijke
herindeling. De activiteiten bestaan
uit het organiseren van festivals voor
koren, korpsen en jeugdverenigingen.
Verder blijft het solistenconcours op
de kalender.
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Pearl Quantz 505
De parel voor beginners:

Heldere, krachtige klank gecombineerd met
perfekte aanspraak van laag tot hoog.

Meer dan 10 jaar vertrouwd en bestendig in klank
en kwaliteit. De gepunte klepdeksels verenigen
stabiliteit met een hoogstaand design.
Voor een stralende glans zijn alle 505 Quantz fluiten
uit nieuwzilver vervaardigd en verzilverd. Het
E-mechaniek zorgt voor lichtere aanspraak van e3.
Inclusief koffer, gevoerde beschermhoes en
accessoires voor onderhoud en opberggemak.
- kortom, een kompleet & zorgeloos pakket!

www.pearlflute.com

CD OPNAMESTUDIO VOOR KOREN EN ORKESTEN

www.sonoris.nl

The Instrument of your Imagination
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concer t van d e m a a n d

Totaaltheater als trekpleister
In de serie Concert van de maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering blikken we terug op
de tweede editie van de Rabo Music Sensation waarmee harmonie Semper Unitas uit Sambeek vierduizend (!)
bezoekers trok.
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

I

n een entourage van kosmische
geluiden en beelden uit het
universum waant de toeschouwer
zich als een ruimtevaarder kort
voor de landing op moeder aarde.
Synchroon aan het multimediale
geweld klinkt het spectaculaire derde
deel uit de symfonie Planet Earth
van Johan de Meij. Twintig kinderen
leggen al spelend de ontbrekende werelddelen van een grote wereldbol op
hun plaats. Oorverdovend slagwerk
kondigt een naderend onweer aan. De
orkestleden simuleren met handen
wrijven, knippen met de vingers en
roffelen op de benen een regenbui die
ontaardt in een knetterend onweer
compleet met angstaanjagende donderslagen en felle lichtflitsen. Onder
de tonen van de finale van Planet
Earth klaart het langzaam op en is de
Earth Song van Michael Jackson het
startsein voor een spetterend muzikaal en visueel spektakel.
Over de artistieke invulling van de
avond kan na deze overweldigende
opening geen misverstand meer bestaan. Rabo Music Sensation II is geen
veredeld promsconcert, maar mag
met recht het predicaat totaaltheater
dragen. In een non-stop showprogramma houden 170 muzikanten,
zangers, dansers, acteurs en licht- en
geluidstechnici het publiek drie uur
lang op het puntje van de stoel. En
dat vier avonden op een rij. “Music
Sensation is niet alleen muziek en
zang”, legt regisseur Gertie Mooren
uit. “Er is ook dans- en acteerwerk bij.
Ook zorgen we voor bijzondere crossovers. Zoals deze keer de Sensation
Cheerleaders uit Boxmeer en TeamTwisted uit Nijmegen. Speciaal voor
het optreden van deze free runninggroep is een slagwerknummer gecomponeerd. Het geheel wordt aangekleed
met de mooiste kostuums, decors en
rekwisieten.”
Twee jaar is Semper Unitas met
de voorbereidingen bezig geweest.
Nadat de plannen met hoofdsponsor
Rabobank besproken waren, werd in
de tweede helft van vorig jaar het programma samengesteld. De muzikanten konden hiervoor zelf voorstellen

Tijdens de Rabo Music Sensation klonk een medley uit de musical Les Miserables. foto hakvoortfoto.nl

indienen. Er kwamen 180 ideeën binnen, waarvan 28 nummers de eindstreep haalden. Popsongs van Anouk,
Pink, Rowwen Hèze, Bruce Springsteen en Queen, Duitse schlagers,
Hollandse hits en medleys uit musicals zoals Les Miserables, Wicked,
Mary Poppins en Joseph. In december
vorig jaar vonden de audities voor
zang, rapper en combo plaats. Daarna
werden de arrangementen gemaakt
en kon het instuderen beginnen. Voor
de uitvoeringen sloeg het orkest uit
het 1700 zielen tellende Sambeek een
week zijn tenten op in de sporthal van
het naburige Boxmeer.
Rabo Music Sensation is onderdeel
van het vierjarenplan van harmonie
Semper Unitas. Naast het spelen van
concerten op hoog niveau hecht het
muziekgezelschap ook grote waarde
aan een goede relatie met de achterban. Music Sensation is een uitstekend middel om mensen met elkaar
te verbinden. Niet alleen binnen de
eigen gelederen, maar ook binnen het
dorp, de gemeente, de regio en zelfs
ver daarbuiten. Ook wil de concertdivisievereniging er de blaasmuziek
mee in de etalage zetten bij een breed
publiek. “Met dit soort concerten

bereik je een grote groep mensen”,
vertelt dirigent Geert Mooren. “De
vier voorstellingen trekken in totaal
vierduizend bezoekers. Dat levert
natuurlijk enorm veel pr op voor de
vereniging. Ouders, kinderen, sponsoren en andere belangstellenden voelen
zich daardoor meer tot de vereniging
aangetrokken. Daarnaast willen we er
ook de eigen leden mee motiveren.”
De hele Semper Unitas-familie werkt
mee aan het project. Diverse zangen acteerrollen worden ingevuld
door eigen leden. Ook leerlingen en
kinderen van muzikanten hebben
een rol toebedeeld gekregen. “Dat is
een wezenlijk facet van de formule”,
legt Gertie Mooren uit. “We proberen
een zo groot mogelijke verbinding te
creëren tussen alle medewerkers, hoe
groot of klein hun rol ook is. Iedereen
krijgt een persoonlijk draaiboek. Als
je mensen waardeert, krijg je zoveel
meer van ze gedaan. Bij de eerste
grote doorlooprepetities voel je al hoe
iedereen er als een grote familie bij
betrokken is. Dat enthousiasme straalt
uiteindelijk ook tijdens de uitvoeringen van het podium af.”
Ook voor sponsor Rabobank is het
concept extra aantrekkelijk. Mooren:
“De Rabobank wil haar leden graag

iets bieden. Dat zou ook een concert
met Nick en Simon kunnen zijn. Met
deze avonden creëert de bank echter
meer regionale betrokkenheid. Een
toporkest krijgt de kans om zo’n programma te kunnen neerzetten, terwijl
ook regionaal talent de mogelijkheid krijgt om zich te profileren. Dat
spreekt mensen erg aan.”

TIPS VOOR DEZE RUBRIEK

I

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

•

redactie@klankwijzer.nl
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.... moet u bij ons zijn. Dan bent u verzekerd van
scherpe prijzen, een goed advies en uitstekende
service! Wij hebben een ruime voorraad van o.a.

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

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

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

Adv Rimskys horns 77x112:Advertentie Rimskys horns

08-11-2010

10:55

PPERMAN
AUDIO VISUELE COMMUNICATIE

Rimskys-Horns
Hét betrouwbare adres voor uw
nieuwe en gebruikte hoorn:
Alexander, Paxman, Yamaha,
Jungwirth e.a.
•
•
•
•
•

Uitstekende service
Ruim, steeds wisselend aanbod
Deskundige reparateurs
Advies op maat
Goede prijs/kwaliteit verhouding

www.rimskys-horns.com

CD-opnamen op locatie tegen vriendelijke prijzen

Eric Borninkhof
Diependaalselaan 133
1214 KA Hilversum
Tel.: 035 6220221
06 51278301
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• Orkesten
• Koren
• Ensembles
• Solisten
• 2 - 24 kanalen
• Editing en Mastering
• CD - productie
• STEMRA afdracht
Klaphekweg 15 • 6713 HL EDE • T 0318 300985 • M 06 53761055 • E info@auvico.nl
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‘Ik ben een melodiecomponist’
toch origineel is. Verder probeer ik elk werk zijn
eigen invulling te geven, waardoor mijn composities
zeer verschillend zijn. Ik zal ook wel typische akkoordverbindingen hebben die terugkeren, dat lijkt
me logisch.”

Wie zijn de creatieve geesten achter
de muziekwerken die iedere week
op de lessenaars verschijnen? In de
serie De Componist leert u de mens
achter de noten kennen. In deze
tiende aflevering maakt u kennis
met Bert Appermont, componist
van blaasmuziek.

Hoe zou je je stijl willen omschrijven?
“De essentie van mijn muziek is steeds uitdrukkingskracht. Expressie vind ik het allerbelangrijkste.
Om dit te bereiken, schrijf ik zowel tonaal, modaal
als atonaal, afhankelijk van wat ik wil uitdrukken.
Ik hou ervan om verschillende stijlen te hanteren
in functie van de opdracht en van wat ik precies wil
weergeven.”
Waaraan moet een goede compositie voldoen?
“Ze moet ambachtelijk goed gemaakt zijn met
veel vakmanschap, de structuur moet goed zijn en
het compositorische materiaal moet sterk zijn en
ontwikkeld worden door de hele compositie. ‘Een
slechte componist schrijft steeds nieuwe dingen, een
goede werkt met zijn materiaal’, vertelde Daan Manneke me een keer. Hij heeft helemaal gelijk.”

BLAASMUZIEK
Door onze redactie
Wie is Bert Appermont?
“Een in Belgisch Limburg geboren componist die
opgroeide in een omgeving vol muziek. Mijn muziek wordt wereldwijd uitgevoerd en opgenomen. Ik
componeer een brede waaier aan stijlen en bezettingsvormen: van muziek voor televisie tot opera.”
Verdere hobby’s buiten de muziek?
“Ik beoefen Tai-chi, een Oosterse bewegingskunst.
Het brengt me rust en evenwicht. De parallellen met
dirigeren en componeren zijn zeer interessant. Ik
zou niet meer zonder kunnen.”
Hoe ben je in de muziekwereld terecht gekomen?
“Mijn vader was secretaris en spelend lid van de
plaatselijke muziekvereniging. Van hem kreeg ik
de eerste klarinetlessen. Via de muziekhumaniora
van Hasselt belandde ik op het Lemmensinstituut
Leuven. Onder de impulsen van Jan Van der Roost
ben ik me als componist gaan ontplooien.”
Hoe ben je tot componeren gekomen?
“Het begon puur voor het plezier. Samen met een
vriend experimenteerde ik met synthesizers en
computers. We componeerden popnummers, een
eerste werk voor harmonieorkest en enkele delen
van een requiem. Later ben ik alleen doorgegaan.”
Wat betekent componeren voor jou?
“Het is iets dat ik moet doen. Een soort hoger doel
in mijn leven. Oms heb je momenten dat je niet verder raakt en dan weer momenten van flow waarbij
alles vanzelf gaat. Het mooiste is de ontroering als je
voelt dat je iets heel bijzonders hebt gemaakt. Daar
kan ik heel emotioneel van worden. Zonder die momenten zou ik het wellicht niet kunnen opbrengen
om steeds de allerhoogste kwaliteit na te streven.”
Voor welke bezettingen schrijf je?
“Ik schrijf veel voor blaasorkest, maar ook voor
symfonieorkest. Recent nog voor de BBC-Philharmonic. Verder voor koor en kamermuziek. Grote
bezettingen liggen me enorm. Kamermuziek is ook
een uitdaging. Je moet dan anders componeren.”
Ben je fulltime componist?
“Nee, al zijn er periodes dat ik bijna uitsluitend

Bert Appermont. foto Vic Hendriks

Bert Appermont
Geboortedatum: 27 december 1973.
Geboorteplaats: Bilzen (België).
Woonplaats: Herk-de-Stad (België).
Instrumenten: Klarinet, hoorn, cello, piano.
Muziekopleidingen: Master in Music optie Muziekpedagogie; Master in Music optie Hafabra-directie; MA-Music
Design for Film & Television; privéles compositie bij Daan
Manneke.
Amateurverenigingen of- ensembles: Koninklijke Harmonie Ons Verlangen Beverst (muzikant); fanfare De ware
Vrienden Bommershoven (dirigent); harmonie Broederkring Houthalen (dirigent); KHLimax-orkest Hasselt
(dirigent).

Wat is jouw beste werk tot nu toe?
“Ik heb er drie: mijn oratorium Mater Aeterna, mijn
opera Katherina von Bora en mijn 2de symfonie
The Golden Age. De ironie wil dat bijna niemand
deze werken voorlopig nog kent, maar het zijn werken met een enorme diepgang en schoonheid. Van
de symfonie verschijnt volgende jaar een opname en
waarschijnlijk van de opera ook.”
Wie zijn je favoriete componisten?
“Ik ben een grote Mahler-aanhanger, omdat hij
verder gaat dan de menselijke ervaring. Iets wat
ik ook probeer te doen in de grote werken die ik
creëer. Verder zijn het meer meesterwerken waar ik
naar opkijk. De passies van Bach, het Requiem van
Mozart en Brahms, symfonie nr. 5 en 6 van Tsjaikowsky en Petroechka en de Vuurvogel van Strawinsky. Daarnaast een aantal andere schitterende
werken van Respighi, Rachmaninov, Sjostakowitch,
Debussy en Ravel.”
Hebben ze invloed op je eigen werk?
“Ontegensprekelijk hebben ze een grote invloed. Ik
probeer te peilen waarom ze zo sterk zijn en vaak
vormen ze een inspiratie om het beste uit jezelf te
halen.”

componeer. Ik ben nog actief als docent schoolmuziek aan de Katholieke Hogeschool Limburg in
Hasselt.”

Gebeurt dat bewust of onbewust?
“Zowel bewust als onbewust. Vaak wil ik een
bepaalde sfeer oproepen en daarvoor kan ik me
soms baseren op een techniek of werkwijze die een
grote meester reeds gevonden heeft. Ik zal nooit
iets kopiëren, het is eerder een voedingsbodem
om iets te maken dat even krachtig inwerkt of dat
functioneert. Waarom zou je de kennis van het
verleden verloochenen? Het is een rijkdom die heel
veel waarde bezit. Al wil je natuurlijk wel je eigen
verhaal vertellen. Dat blijft steeds het belangrijkste.”

Waar is jouw muziek aan te herkennen?
“Aan sterke, meeslepende melodieën, al heb ik ook
werken die ritmischer of harmonischer gericht zijn.
Maar in wezen ben ik een melodiecomponist. Ik
hou van een sterke melodie die herkenbaar maar

Wat zou je nog eens graag willen componeren?
“Een requiem en een ballet. Dat zou fantastisch zijn.
En nog een aantal opera’s en symfonieën, ook voor
symfonieorkest. Ik heb nog wel wat voor de boeg,
denk ik!”

Beroepsorkesten: Gastdirigent bij onder meer De Gidsen,
Tokyo Kosei Wind Orchestra, Banda Municipal de Palma de
Mallorca en Polizeimusikkorps Baden-Württemberg.
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MARGRIET ESHUIJS
ALS SPECIALE MUZIKALE GASTE BIJ UW CONCERT

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

Margriet Eshuijs neemt mee
Singer-songwriter Maarten Peters
en pianist Co Vergouwen
professionele adviezen
een zorgvuldige voorbereiding
een ontspannen repetitie
zorgen voor een fantastisch,
bruisend gezamenlijk concert

vrijblijvende informatie

info@margrieteshuijs.nl
075-6161307
www.margrieteshuijs.nl
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Op veler verzoek organiseert Adams Muziekcentrale
te Ittervoort op 28 januari 2012 weer de befaamde
Pauken Clinic.
Deze interessante clinic geeft u o.a. antwoord op:
Hoe vervang je een paukenvel en stel je deze af?
Wat moet je doen als het pedaal gaat ‘lopen’?
Wanneer zijn vellen aan vervanging toe?
Hoe stem je de pauken en stel je de toonaanwijzers af?
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Voor meer informatie en deelname-aanmelding
bezoek onze website: www.hititdrums.nl
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Ook vindt deze dag de ‘Aan de Slag’ Clinic plaats.
Dit is een initiatief van een aantal studenten slagwerk
van het Amsterdams Conservatorium. Zij reiken u de
vaardigheden aan in het bespelen van o.a. grote trom,
bekkens, tamboerijn, triangel en ander klein slagwerk.
Welke stokken gebruik je bij welk instrument, enz.
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Graag nemen wij u de pr professioneel uit handen.
Vraag naar de mogelijkheden (06 234 007 69) of kijk op onze website

www.hititdrums.nl
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9301 NZ RODEN

T (050) 501 58 10

INFO@HITITDRUMS.NL

www.dith-design.nl
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inter view

‘Het gaat om de beleving’
Met het nummer House for Sale maakte Nederland 36 jaar geleden kennis met
het unieke stemgeluid van Margriet Eshuijs. Naast haar eigen theaterconcerten deelt
de Zaanse zangeres, samen met singer songwriter Maarten Peters en toetsenist Co
Vergouwen regelmatig het podium met amateurblaasorkesten en koren. “Met elkaar
muziek maken. Dat is de essentie.”
A LG E M E E N
Door onze redactie

M

uzikaliteit en professionaliteit, gekoppeld aan
een innemende persoonlijkheid en een stem uit
duizenden. Dat is Margriet Eshuijs. Na veertig jaar behoort
ze nog steeds tot het selecte rijtje van
topzangeressen in Nederland. Ze
kreeg drie Edisons, de Gouden Harp
en werd voor haar verdiensten voor
de Nederlandse popmuziek geridderd
in de Orde van Oranje Nassau. Haar
visitekaartje voor het grote publiek
is het lied House for Sale. Elf weken
stond de single in 1975 in de Top 40.
Het betekende de doorbraak van de
groep Lucifer met Margriet Eshuijs
als zangeres. “Er is niks mis mee dat
mensen me nu nog steeds in een
adem noemen met House for Sale”,
zegt de zangeres. “Het is nog altijd een
geniaal liedje. Juist omdat ik bekend
ben geworden door zo’n kwaliteitssong heb ik daarna altijd gezocht
naar goede teksten, mooie melodielijnen en de beste muzikanten. Bovendien heb ik vanaf dag één de relatie
met mijn publiek goed onderhouden
door altijd te presteren en iets neer te
zetten op het podium.”
Margriet Eshuijs groeide op in een
muzikaal gezin. Haar ouders waren
beiden muzikant. Ze runden een
muziekwinkel en een muziekschool.
Al op jonge leeftijd leerde Margriet
accordeon spelen. Later kwam daar
gitaar en orgel bij. Met blaasmuziek
kwam ze in haar jeugdjaren niet
in aanraking. Dat is inmiddels wel
anders. Tegenwoordig treedt ze in alle
uithoeken van het land als gastsoliste
met haar vaste muzikanten op met
harmonieën, fanfares en brassbands.
“Behalve dat het heel leuk is om op te
treden met orkesten, vind ik ook de
klank erg mooi. Of dat nu een harmonie, fanfare of brassband is. Ik verbaas
me er telkens over hoe verschillend
de klankkleuren van die bezettingen
zijn.”
Margriet Eshuijs voelt zich thuis in

Margriet Eshuijs: “Het verenigingsleven ontroert me.” foto Patricia Steur

de wereld van de blaasmuziek. “Het
verenigingsleven heeft iets unieks”,
zegt ze. “De oudere meneer die in
het orkest is opgeschoven naar de
achterste rij, terwijl zijn kleinkind
op klarinet vooraan aansluit. Dat
ontroert me. Als we op toer zijn, deel
je je leven voornamelijk met de vijf
mensen waarmee je op het podium
staat. De samenwerking met het
verenigingsleven zorgt voor contacten
die ik erg waardevol vind.” Ook over
het niveau van de orkesten is ze erg te
spreken. “Dat is eigenlijk altijd boven
verwachting. Het wisselt natuurlijk
wel eens. Maar er is altijd heel erg
hard gerepeteerd en die intentie vind
ik veel belangrijker dan de noten. En
mochten er foute nootjes tussen zitten
dan kunnen we die tijdens de generale
repetitie nog altijd verbeteren.”
Vooral het verenigingsaspect spreekt
haar erg aan. “Het is ontroerend om

te zien dat er telkens weer mensen
zijn die zich sterk maken voor deze
verenigingen. Die tegen de wind en
storm in zich blijven inzetten om kinderen een kans te geven om muziek te
maken.”
Voor de concerten met de blaasorkesten heeft ze zeven nummers laten
arrangeren waaruit de orkesten een
selectie kunnen maken. Het repertoire
is geschikt voor verschillende gelegenheden, variërend van promsconcerten
tot minder grootschalige concerten
die meer gericht zijn op een luisterpubliek. Naast bekende eigen nummers
zoals House for sale en God is asleep
zijn er spektakelstukken zoals Eloise
en Music. De arrangementen zijn
geschreven voor zowel grote harmonie- en fanfareorkesten als kleinere
bezettingen zoals een brassband.
“We verzorgen naast de gezamenlijke
stukken als muzikale gasten ook een

aantal liedjes in de setting zoals we in
de theaters spelen. Zo creëer je een uiterst gevarieerde muzikale avond met
elkaar. Mijn uitgangspunt is dat ik me
als zangeres toevoeg aan een orkest
en aan de gelegenheid. Dat ik er met
mijn muziek en kennis een meerwaarde aan kan geven.” Alle arrangementen zijn aangevuld met partijen voor
gitaar en piano, die door haar eigen
muzikanten bespeeld worden. “Dat
garandeert dat de basis staat als een
huis. Dat geeft rust en zorgt ervoor
dat er eigenlijk weinig mis kan gaan.
Dat geldt ook voor geluid en podium
en de presentatie. Op het moment dat
we gaan repeteren mogen we geen
beren meer op het pad tegenkomen.
Dan gaat het er alleen nog om hoe we
samen de muziek beter kunnen laten
klinken. Want dat is de basis waar het
om gaat. De beleving om met elkaar
muziek te maken.”
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ANTEUN HOESEN RECORDINGS

een klasse apart
in CD proDuCties

Wij geven u de zekerheid
van een juist afgestemd product.
Voor helder advies of
het aanvragen van een offerte
kunt u vrijblijvend contact
met ons opnemen
Vlinderslag 34
4286 GK Almkerk
0031(0)183-405135
0031(0)6-53571432
info@hoesen.com
www.hoesen.com
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Friezen in underdogpositie
De jaarlijkse volksverhuizing van brassbandfreaks
staat weer voor de deur.
Koperblazers uit alle
gaten en kieren stemmen op 2 en 3 december
hun TomTom massaal af
op Martiniplaza in Groningen. Daar strijden 42
bands om de Nederlandse
kampioenstitels in vijf
divisies. Na de desastreus
verlopen NBK 2010 zijn
de Friese bands erop
gebrand het geschonden
blazoen op te poetsen.
BLAASMUZIEK
Door onze redactie

D

e Friese brassbandscene
beleefde vorig jaar een historisch dieptepunt. Geen enkele band uit Friesland eindigde in de Kampioensdivisie op
het podium. Dus mag je verwachten
dat de Friezen uit zijn op revanche.
“Ik moet je teleurstellen”, antwoordt
de Groningse dirigent Rieks van der
Velde van de Friese titelkandidaat De
Wâldsang uit Buitenpost. “Volgens
mij leeft het revanchegevoel niet zo.”
Veertienvoudig kampioen De Wâldsang eindigde vorig jaar pardoes op de
laatste plaats. Dat vlekje wil Van der
Velde uiteraard wel wegwerken. “We
proberen de rode lantaarn dit jaar niet
weer mee naar Buitenpost te nemen”,
zegt de musicus. Brassband Schoonhoven was vorig seizoen een klasse
apart, erkent Van der Velde . “En ook
dit jaar zijn ze titelkandidaat nummer
één.”
Jappie Dijkstra kent de brassbandwereld als zijn broekzak. Hij verwacht
dat de Friezen wel alle zeilen zullen
bijzetten om zich weer aan de top
te nestelen. Maar of dat ook lukt?
Dijkstra: “Realiteit is dat Oenkerk A
de bezetting niet rond kan krijgen en
heeft afgezegd. Soli Brass zal er zeker
alles aan doen om een goed resultaat
te behalen maar is als band nog niet
sterk genoeg om bij de eerste drie te
komen.” Blijft alleen nog De Wâldsang over. “Zeker een kanshebber. Het
verplicht werk ligt de dirigent wel.

Insiders dichten Brassband Schoonhoven opnieuw goede kansen toe. foto Joop van Dijk

Rieks van der Velde zal zorgen voor
een degelijke en doorzichtige uitvoering met indien mogelijk de nodige
aanpassingen in de instrumentatie”,
aldus Dijkstra, die ook de Provinciale
Brassband Groningen met dirigent
Russell Gray niet uitvlakt.
NBK-voorman Durk Dam houdt zich
wijselijk op de vlakte. “Als voorzitter
van de stichting NBK heb ik vrede
met iedere kampioen, waar die ook
vandaan komt. Maar dat de Friezen
revanche willen nemen, staat als een
paal boven water. De beste moet winnen.”
Voetbalcoaches hebben er aan de
vooravond van een belangrijke wedstrijd een handje van om zichzelf in
een underdogpositie te manoeuvreren. Erik Janssen, dirigent van titelverdediger Brassband Schoonhoven, sluit

niet uit dat die tactiek is overgewaaid
naar de brassbandwereld. “Reken er
maar op dat alle bands in de kampioensdivisie de afgelopen maanden
hard en met frisse moed gewerkt
hebben. De uitslag van vorig jaar is
beslist niet van invloed geweest op het
repetitieniveau. Dat weten we al jaren
van elkaar. We zijn allemaal aan elkaar
gewaagd.”
Janssen meldt dat de titelverdediger
op stoom raakt. De succesformatie
van vorig jaar is vrijwel intact gebleven. Alleen twee derde cornettisten
en de paukenist zijn vervangen. “Het
gaat lekker in Schoonhoven. Maar er
is nog genoeg te doen.” De dirigent
beseft dat vooral in de brassbandsector resultaten uit het verleden geen
garantie zijn voor de toekomst. “Het

verplicht werk Variety of Skills van
Hermann Pallhuber is lastig om mooi
af te werken. In combinatie met de
doorzichtigheid kan dat toch wel problemen opleveren. Ook al ben je nog
zo goed voorbereid, het zal toch op
het podium moeten gebeuren.”
Behalve om de eer en kampioensbokalen strijden de bands om een
prijzenpot met een totale waarde van
bijna twintigduizend euro. De NBK
kan bovendien rekenen op politieke
belangstelling. De staatssecretarissen
Halbe Zijlstra (VVD, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Joop Atsma
(CDA, Milieu en Infrastructuur) hebben hun komst toegezegd.

•

Kaarten (zolang de voorraad strekt) zijn
verkrijgbaar via www.enbk.nl.

PROGRA MMA NBK
Vrijdag 2 december
Vierde divisie,14.00 uur.
Verplicht werk: Evolution, Philip Sparke.
Jury: Jan de Haan, Tom Brevik, Herman
Pallhuber.
Deelnemers: Blaast de Bazuin Oude/Nieuwebildtdijk; Soli Deo Gloria De Tike; Concordia
Buitenpost; Ere zij God Damwâld; Soli Deo
Gloria Rinsumageest; De Bazuin TriemenWestergeest; Euphonia Ternaard; Immanuël
Eemsmond.
Derde divisie, 18.00 uur.
Verplicht werk: Sinfonietta no. 1, Johan de
Meij.
Jury: Jan de Haan, Tom Brevik, Herman
Pallhuber.
Deelnemers: Brassband Middelburg;
Blaast de Bazuin Surhuisterveen; Excelsior
Veenwoudsterwal; Constantijn Huygens

Appingedam; Looft den Heer Beetgumermolen; Apollo Grou; Gereformeerde Brassband
Groningen; De Bazuin Ureterp; Backum
Brass Castricum; Gloria Dei Gerkesklooster/
Stroobos; Soli Deo Gloria Blije.
Zaterdag 3 december
Tweede divisie, 10.00 uur.
Verplicht werk: Fanfare and Love Songs,
Gavin Higgins.
Jury: Jan de Haan, Tom Brevik, Herman
Pallhuber.
Deelnemers: De Lofklank Ureterp; Excelsior
Ferwert; De Bazuin B Oentsjerk; Martini
Brassband Groningen; Euphonia Wolvega;
Brassband Gelderland Arnhem; Wâldbrass
Kollum.
Eerste divisie, 13.00 uur.
Verplicht werk: Alhambra, Jan de Haan.

Jury: Tijmen Botma, Johan de Meij, Robert
Childs.
Deelnemers: Excelsior Zalk; De Spijkerpakkenband Opsterland; Kunst naar Kracht De
Goorn; Brassband Breukelen; Brassband
Merum Roermond; Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg; Pro Rege Heerenveen;
Heman Zuidwolde.
Kampioensdivisie, 19.00 uur.
Verplicht werk: Variety of Skills, Hermann
Pallhuber.
Jury: Tijmen Botma, Johan de Meij, Robert
Childs.
Deelnemers: De Wâldsang Buitenpost; Soli
Brass Leeuwarden; Brass Band Schoonhoven A; Provinciale Brassband Groningen;
Brassband Rijnmond Rotterdam; Amsterdam
Brass; Van de Kreeke Brass Band Limburg
Geleen; Altena Brass Andel.
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festival

Op concours gaan is
★★ ★★ ★★
Concoursen en jongeren. De muziekwereld creëert vaak zelf het
beeld dat deze twee begrippen lijnrecht tegenover elkaar
staan. Jongeren zouden niets
hebben met concoursen. De
terugloop van leden wordt er
soms zelfs aan toegeschreven. Maar klopt dat beeld
wel? Kijkt de jeugd inderdaad zo negatief aan tegen
een concours? Een rondje
langs enkele repetitielokalen.
A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

W

at het leuke is van een
concours? “Je ontdekt
opeens dat je eigenlijk
veel meer kunt dan dat
je voorheen dacht”, zegt
Marijn Rombouts van Pro Honore
et Virtute uit Son en Breugel. “Ook
als groep groei je. Ik had echt nooit
gedacht dat we op zo’n niveau konden
spelen. Je leert veel beter hoe je aspecten zoals intonatie en stemming zelf

kunt verbeteren.” De
15-jarige basklarinettist heeft zijn pianolessen
drie weken afgezegd om
zich volledig op de harmonie te kunnen concentreren.
“Doordat je vaker samen bent, leer
je de andere muzikanten ook beter
kennen. Dat zorgt voor een leuke
sfeer.” Uitgeblazen aan de concourswerken is hij nog lang niet. “Je wordt
continu verrast door nieuwe dingen
die je hoort tijdens het repeteren. Op
een gegeven moment merk je dat het
niveau stijgt en dat de lat steeds hoger
wordt gelegd.” Uiteraard is het vele
repeteren niet altijd even leuk. Marijn:

JUBILEUM

Eurofestival voor jeugdorkesten
Op zaterdag 14 en zondag 15 april 2012 vindt in Heel de jubileumeditie van het jaarlijkse Eurofestival voor jeugdorkesten plaats. Het Eurofestival heeft de afgelopen vijftien jaar een stevige positie verworven in de wereld van de jeugdmuziek. Gemiddeld doen twintig orkesten
uit binnen- en buitenland mee. Dit succes is vooral te danken aan de opzet van het festival en
de positieve manier van jureren. Zowel grote jeugdorkesten als leerlingenorkesten kunnen
met gelijke kansen meedoen. Voor de deelnemers is er verder een percussieworkshop met als
afsluiting een workshop bodypercussie. Op zaterdagavond is er een feestavond met barbecue
en DJ. Plaats van handeling is cultureel centrum Don Bosco in Heel, een moderne en goede
concertzaal. Op loopafstand van de concertlocatie is een overnachtingsmogelijkheid. Meer
weten? www.euro-festival.nl

Jongeren bepalen voor een belangrijk deel het beeld van de concoursen voor harmonieën, fanfares en brassbands. Uit onderzoek van Klankwijzer blijkt dat één op de drie
muzikanten op het concourspodium nog geen 25 jaar is. foto’s FV Media Producties

“Na twee uur intensief spelen, ben ik
grotendeels op en de dag erna meestal
ook moe. Vooral als je twee dagen
na elkaar repetitie hebt.” Ook zijn
clubgenote Anouk Zenden (16) kan
het drukke repetitieschema nog goed
combineren met haar andere activiteiten. De trompettiste heeft het wel
bijna gehad met de concourswerken.
“Drie keer per week repeteren aan
twee stukken begint toch wel saai te
worden. We zijn al vanaf de zomervakantie bezig.” Toch verheugt ze zich
op het concours. “Ik vind het leuk dat
we met zijn allen een doel voor ogen
hebben en daarvoor gaan. Hopelijk
kunnen we het afronden met een
mooi resultaat. Ik heb er veel zin in en
kijk er ook zeker naar uit.”

De training bij de sportclub schiet
er bij in. Het avondje stappen met
vrienden moet worden afgeblazen.
Vaak moeten ze zich in allerlei bochten wringen om school en repetities
te combineren. Voor lekker onderuitgezakt chillen op de bank is nog
maar weinig tijd. Deelname aan een
concours vergt heel wat opofferingen.
Toch blijkt dat veel jongeren het er
voor over hebben. De jeugd vindt een
concours vaak lang niet zo suf en saai
als menigeen veronderstelt.
Ook Desiree Wanders (15) van
muziekvereniging De Bazuin uit
Schoonebeek ziet het concours als
een uitdaging. “Je hoopt erkenning te
krijgen voor alle tijd en energie die je
erin hebt gestoken. Een divisie hoger
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s zo suf nog niet!
★ ★★ ★★ ★ ★ ★
ambitieus. Dat vind ik
vervelend. Zelfs een
beetje frustrerend af
en toe.”

DETAILS

spelen,
dat zou
ik wel erg leuk
vinden.” De bugelspeelster heeft de extra repetities goed
kunnen combineren met haar school.
“Het valt best wel mee. Hier en daar
heb ik mijn planning moeten omgooien. Eigenlijk ben je het hele jaar
door wel bezig om je ergens op voor
te bereiden. Is het geen concours dan
is het wel een kerstconcert of onze
showavond. Alleen is dit spannender omdat er iets te halen valt.” Een
concoursvoorbereiding heeft zeker
ook gezellige kanten, merkt Desiree
op. “Een poosje geleden hebben we
van een try-out concert een dagje uit
gemaakt. Erg gezellig! Je leert elkaar
dan ook eens op een andere manier
kennen.” Jammer vindt Desiree dat
soms niet alle neuzen dezelfde kant op
lijken te staan. “Niet iedereen is even

Karlijn Leemans
(16) speelt al acht
jaar mee bij De
Bazuin. “Aan de
ene kant beginnen
de concourswerken
na een bepaalde tijd
wel te vervelen, maar
het is wel leuk om ze
tot in de details uit te
werken.” De trompettiste
vindt vooral het met de
vereniging toegroeien
naar een belangrijk
moment een
mooie ervaring.
“Het vervelendste van
een concours vind
ik de zenuwen die er
bij komen
kijken.”
Het mooiste
van een concours? “Dat
je als groep zo
naar elkaar toe
groeit”, zegt Stephanie Cremers (19)
van fanfare Eendracht uit
Nieuwenhagerheide. “Iedereen leeft met elkaar mee.”

D

e voorbereiding op het
concours is voor de altsaxofoniste best wel heavy
geweest. Vooral de laatste weken voor de wedstrijd moest
ze op haar tenen lopen. Vanuit haar
studentenkamer in Utrecht pendelde
ze extra op en neer naar het diepe
zuiden om de repetities bij te wonen.
Ze heeft het er graag voor over gehad.
“Als je dan op het podium zit, ga je er
voor de volle honderd procent voor.
Daar doe je het voor.” Eendracht heeft
het concours al achter de rug. Kelsey
Wiss (17) is blij dat de klus geklaard
is. “Maar meer in de betekenis dat een
last van me is afgevallen.” Deelname
aan een concours vindt de hoorniste

helemaal niet zo vervelend. “Beginnen aan de voorbereidingen om op
het concours het hoogste niveau te
behalen is telkens weer een nieuwe
uitdaging.” Toch is ze opgelucht dat
het karwei erop zit. “Fijn dat we weer
aan iets nieuws kunnen beginnen.”
Haar clubgenoot Kenneth Martens
(18) heeft eveneens geen hekel aan
een concours. De slagwerker ziet
het als een muzikale stimulans. “Het
schept voldoening om aan het eind
van de rit te laten horen hoe al die
repetities hebben uitgepakt.”

ADRENALINE

Mariël Verhoeven (17) verheugt zich
op haar concoursdebuut eind deze
maand met fanfare Aurora uit Heesch.
“De druk om te presteren, een beetje
adrenaline, daar hou ik wel van. Het
is natuurlijk best spannend. Gelukkig
hoef ik niet al te moeilijke stukken
te spelen want dan zou ik de druk te
groot vinden.” Wat ze vervelend vindt

aan een concours? Mariël: “De extra
lange repetities. Die gaan soms wel
tot half 11 door, terwijl ik de dag erna
weer vroeg op moet.” Ook de vele
try-out concerten en extra repetities
brengen haar wel eens in een lastig
parket. “De ene keer moet ik een
concert afzeggen, de andere keer een
wedstrijd van mijn waterpoloclub. Het
is soms best wel lastig om iedereen
tevreden te houden.” Ook haar verenigingsgenoot Goof Windmuller (18)
ontkomt er niet aan om af en toe een
feestje af te zeggen voor de repetitie.
Ook van lekker languit relaxen op de
bank komt de laatste tijd weinig. Het
maar telkens blijven herhalen van de
concourswerken komt Goof langzaam
zijn neus uit. Toch heeft de bugelspeler er nog niet de balen van. “Het tijd
vrijmaken is wel eens vervelend maar
als ik er eenmaal ben, vind ik het toch
altijd wel leuk. Je bent er met z’n allen
intensief mee bezig en leeft er erg naar
toe. Dat spreekt me wel aan.”

WIE WAT WAAR WANNEER

Wie:

Djimmer Vos (18)
Fries Jeugd Harmonie Orkest

Wat:

Opus Pandora

Waar:

Sneker Sporthal
Sneek

Wanneer:
29 oktober 2011

F

errek, wat doch ik hjirre?’ vroegen ze zich in de herfst van 2010 bij Keunstwurk
Friesland hardop af. ‘Wat doe ik hier?’ Aanleiding voor deze introspectie waren de bezuinigingen op cultuur. Die hakken er behoorlijk in. Worden we als cultuursector nog wel
serieus genomen? Dit thema vormde de inspiratiebron voor Opus Pandora, een theatrale
muzikale voorstelling met dans, drama, film, cabaret en veel muziek om te laten zien wat
de cultuursector allemaal in huis heeft. In de herfstvakantie werd de voorstelling door 250
muzikanten, dansers, zangers en acteurs op de planken gezet. Circa vierhonderd mensen
woonden de uitvoering bij. Het Fries Jeugd Harmonie Orkest tekende voor de muzikale
omlijsting. Verder verleenden het MUZT (musical opleiding) en het kindermuziektheater
van het CvK Sneek, een popband en het Laboranten-project van Keunstwurk medewerking.
Jaap Oosterwijk schreef de tekst en vertelde met Guido Dijkstra (jeugd theaterschool ’n
Meeuw in Leeuwarden) het verhaal. foto Akke Kooistra
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MEIJEL

ONDERSCHEIDING

46e Peeltoernooi

Jubilea in Brabant

Op 16, 17, 23 en 24 juni 2012 gaat in
zalencentrum D’n Binger in Meijel het
46e Peeltoernooi over de bühne. Jaarlijks nemen veertig tot vijftig blaasorkesten en slagwerkorkesten uit heel
Nederland deel aan dit beoordelingstoernooi. De hafabra-orkesten worden
beoordeeld door Jan Van der Roost en
de slagwerkorkesten door Rob Janssen. Inschrijven: www.peeltoernooi.nl.

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft in oktober diverse
jubilarissen gehuldigd. Bart Polman
kreeg een onderscheiding voor zijn
zestigjarig jubileum bij fanfare en
drumband Juliana uit Haps. Antoon
van de Ven vierde zijn zestigjarig
jubileum bij fanfare en drumband Sint
Cecilia uit Vessem. Zie voor overige
jubilarissen www.klankwijzer.nl

D R AC H T E N

TILBURG

Euro Brass 2012

Infodag Kunstbalie

Na het succesvolle tienjarig jubileum
van Euro Brass Drachten heeft de
organisatie besloten om het muziekevenement ook in 2012 te verdelen
over twee dagen. Op 8 en 9 juni is de
Drachtster Schouwburg De Lawei opnieuw het decor voor het internationale brassbandfestival. Inschrijven kan
via pr@eurobrassdrachten.nl. Meer
info: www.eurobrassdrachten.eu.

Kunstbalie in Tilburg houdt zaterdag 3 december een informatiedag.
Tijdens verschillende sessies wordt
antwoord gegeven op veelgestelde
vragen op het gebied van de hafabraexamens, raamleerplannen, receptieve
vorming, het nieuwe raamleerplan
slagwerk, repertoirecentrum en het
digitale inschrijfsysteem voor examens. Inschrijven:www.kunstbalie.nl.

DEN HAM

OPSTERL AND

Slagwerk SAMO

Nieuwe brassband

Onder het motto Ritme leeft in Overijssel houdt SAMA-Overijssel op 4 februari een slagwerkdag in Hervormd
Centrum De Rank in Den Ham.
Docenten zijn Charles van Zanten
en Michiel Gerringa. Zowel gestemd
als ongestemd slagwerk komt aan
de orde. Deelname staat open voor
slagwerkers met minimaal B-diploma
of gelijk niveau. Deelnemers dienen
zelf te beschikken over een instrument en ander materiaal. Bladmuziek
wordt vooraf toegestuurd. Kosten per
deelnemer 15,00 euro inclusief twee
consumpties en lunch. Inschrijven via
e-mail: secretaris@sam-overijssel.nl.

Op initiatief van de Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO)
is de Brassband Opsterland opgericht.
In het nieuwe gezelschap bundelen
muzikale dorpsbewoners van Bakkeveen en muzikanten van de brassband
De Sjofaar uit buurdorp Frieschepalen
hun krachten. Brassband Opsterland repeteert op maandagavond
van 20.00-22.00 uur in De Mande te
Bakkeveen. Het orkest staat onder
leiding van Gerk Huisma uit Surhuisterveen en Ido Gerard Kempenaar uit
Buitenpost. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Johan Talman,
tel. 06 41117431.

VAC AT U R E B A N K

De Bazuin Brunssum zoekt dirigent

De Christelijke muziekvereniging De Bazuin uit Brunssum (Zuid-Limburg) zoekt per 1
december 2011 een dirigent (m/v) voor het harmonieorkest van circa 40 muzikanten. Het
orkest komt uit in de 2e divisie. Repetitieavond zaterdag van 18.00 – 20.00 uur. Voor uitgebreide info en/of sollicitatie: www.harmoniedebazuin.nl of www.dirigentvacature.nl.

Oranje Harmonie Hilversum zoekt dirigent

De Chr. Muziekvereniging Oranje Harmonie is een fanfare-orkest in Hilversum.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en inspirerende dirigent voor ons orkest (aanstelling medio maart/april 2012). Het orkest heeft een bezetting van 44 muzikanten en heeft
de 3e divisie als niveau. Wij repeteren iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22.30 uur.
Op onze website www.oranjeharmonie.nl vindt u een profielschets van zowel de te benoemen dirigent als van onze vereniging. Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 31 december 2011
zenden naar onze secretaris, Aardjesberg 8, 1223 KM Hilversum (tel. 035-685 22 33).
Proefdirecties zullen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Fanfare Erato Spanbroek zoekt dirigent

Erato zoekt voor haar fanfare (3e divisie / 36 leden) en jeugdorkest ALLES KIDS (8 kids) een
dirigent. We repeteren op maandagavond. Voor uitgebreide info en sollicitatie: www.
erato-spanbroek.nl. Reageren voor 1 januari 2012, in dienst per 1 augustus 2012.

MINI-INTERVIE W
Een groot aantal leden van
de Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) afdeling
Friesland gaat per 1 januari
2012 samen met de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland
(CBMF) verder als Organisatie van Muziekverenigingen
in Fryslân (OMF). (Voormalig) KNFM-afdelingsvoorzitter Ane Peter van Dijk over
het hoe en waarom.

‘Verenigingen staan dichter bij elkaar’
door onze redactie
Het gaat om 55 verenigingen. Welke soort verenigingen zijn dat?
“Dat zijn voornamelijk blaasorkesten en één drumband. Majorette- en twirlverenigingen
blijven bij de KNFM. Vanwege de aansluiting van de KNFM bij de National Baton Twirling Association (NBTA) is dat voor deelname aan landelijke en internationale wedstrijden wellicht
ook beter. Ook enkele showbands en kleinere hafabra-orkesten blijven bij de KNFM.”
De fusie heeft in Friesland veel stof doen opwaaien. Toch is het eigenlijk een
logisch gevolg van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
“Ja, dat klopt. Bij de plannen voor de landelijk fusie is destijds vanuit de stuurgroep
opgeroepen om alvast op provinciaal niveau te gaan samenwerken zodat een eventuele
samenvoeging soepel kan verlopen. Dat heeft in Friesland geresulteerd in allerlei gezamenlijke overlegconstructies. Ook na het mislukken van de landelijke fusie zijn we in dat
stramien verder gegaan.”
Op deze wijze verder gaan was geen optie?
“Op den duur werd het toch lastig om gezamenlijke plannen binnen twee clubs gestalte
te moeten geven. Daarom hebben we onze verenigingen gevraagd wat ze graag willen.
Vervolgens zijn de voor- en nadelen van een eenwording onderzocht. Naderhand werd
bovendien duidelijk dat bij de aanstaande reorganisatie van de KNFM de afdelingen gaan
verdwijnen. Uiteindelijk gaven 55 verenigingen aan meer voordelen te zien in een zelfstandige provinciale bond.”
Wat waren voor de leden de belangrijkste argumenten om te kiezen voor aansluiting bij de zelfstandige bond?
“Deels de financiële voordelen. Door de gehanteerde heffingssystematiek ligt de contributie
bij de KNFM hoger. Maar nog belangrijker voor de leden is het voornemen om de afdelingen
op te heffen. In Friesland, maar ook bij andere KNFM-afdelingen, bestaat de angst dat de
onderlinge contacten gaan verzwakken. Binnen een provinciale bond staan verenigingen
dichter bij elkaar.”
Speelde de overgang naar een christelijke bond nog een rol?
“Dat is wel even een punt van discussie geweest. Voorwaarde was dat een samengaan zou
moeten gebeuren binnen een neutrale organisatie. De leden zelf kunnen hun christelijke
grondslag uiteraard gewoon behouden. Alleen de provinciale organisatie zou neutraal
moeten zijn. Uiteindelijk bleek negentig procent van de CBMF-leden daar geen bezwaar
tegen te hebben.”
Door de samenvoeging maken de KNFM-leden ook automatisch de overstap naar
de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Is dat nog aanleiding geweest tot
discussie?
“Nee, daar zijn geen opmerkingen over gemaakt. Voor veel verenigingen staat een landelijke organisatie toch ver af. Ze willen vooral goed op zorg zijn in de provincie.”
Het algemeen bestuur van de KNFM heeft u en een aantal medebestuurders
geschorst. Wat vindt u van deze maatregel?
“Met ons pleidooi voor provinciale eenwording dienden we wel de belangen van de
verenigingen, maar niet die van de KNFM. Dan loop je natuurlijk het risico dat je kop wordt
afgehakt. Na twintig tot dertig jaar bestuurswerk hadden we liever op een andere manier
afscheid genomen. Maar we hebben er geen slapeloze nachten van. Uit onderzoek is
overigens gebleken dat het algemeen bestuur niet tot schorsing bevoegd was. Dat recht is
voorbehouden aan de ledenraad.”
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b est prac tice

Een smaakvol debuut
Ingrediënten: een plaatselijke muziekvereniging, een school en twee enthousiaste jonge beroepsmusici.
Recept: mix een kilo amateurmusici met de twee eetlepels beroepsmusici, voeg een snufje kinderen eraan toen,
even mixen, drie weken laten sudderen (op hoog vuur!) en… klaar is Kees: Mijn Eerste Concert dampt, geurt en
is klaar voor consumptie.
A LG E M E E N
Door Cécile Rongen

E

lk amateurorkest kent tegenwoordig het probleem van
leegloop: hoe werf je nieuwe leden… het liefst jeugdige leden?
“Je moet het actief doen”, zegt
Rolf Hogenberg. “Wat erg stimulerend
werkt is als kinderen meteen mogen
spelen op een instrument, dus niet
eerst zingen maar hup, na drie lessen
op het gekozen instrument meteen
Hun Eerste Concert spelen”.
Topkoks, dat zijn het, initiatiefnemers
Rolf Hoogenberg en Thomas Geerts
met respectievelijk een trombone- en
trompetachtergrond. Ze studeerden
beiden aan het Conservatorium van
Amsterdam en breidden hun instrumentale menukaart uit met hafadirectie en compositie. Veelzijdige chefs,
die voor elk wat wils bereiden. De
porties zijn op maat natuurlijk, maar
het driegangenmenu van “Mijn eerste
concert” blijft altijd overeind.
Plezier bij de deelnemers aan Mijn eerste concert. foto Henk Parthesius

Het voorgerecht: een presentatie
van een uur, tijdens schooltijd, op
een basisschool waarin de kinderen
verschillende instrumenten kunnen
horen en uitproberen. De presentatie
wordt gegeven door Rolf en Thomas, aangevuld met minimaal twee
tot drie musici van het plaatselijke
blaasorkest. Na dit voorproefje kunnen kinderen zich opgeven om mee
te doen met het project en drie lessen
krijgen op een instrument. Instrumenten die ze kunnen kiezen zijn nu
nog trompet, cornet, bugel, klarinet
en clarineo (kinderklarinet van plastic) maar binnenkort ook dwarsfluit.
In de toekomst staan andere blaas- en
zelfs strijkinstrumenten op de lijst van
mogelijkheden.
Het hoofdgerecht: drie lessen in
groepjes van vier of vijf kinderen op
het gekozen instrument door een professionele muziekdocent. Deze lessen
vinden niet tijdens schooltijd plaats,
in tegenstelling tot de muzieklessen
van bijvoorbeeld het Bijlmer Leerorkest: een soortgelijk initiatief waarbij
de kinderen juist wel tijdens schooltijd verplicht worden om mee te doen

aan het project. “Dat is veeleisend
voor een deelnemende school dus die
drempel hebben wij weggenomen.
Tevens is het goed als de drie lessen
plaatsvinden in het verenigingsgebouw, dus niet op school, om meteen
een binding aan te gaan met het
plaatselijke orkest”, zegt Rolf. In deze
drie lessen leren de kinderen enkele
noten en een paar eenvoudige ritmes
spelen vanuit een klein lesboek. Dat
lesboek is ontwikkeld door professionele musici en vraagt niet meer van de
kinderen dan ze ‘normaal’ in de eerste
drie instrumentale lessen zouden
leren. Het lestempo is dus heel reëel
en het boek oogt hip en jong. Waar
bij huidige lesmethodes vaak een
meespeel-cd wordt geleverd, kun je bij
dit lesboekje meespelen met een begeleiding die je kunt vinden op internet.
Kinderen krijgen een login waarmee
ze niet alleen die begeleiding kunnen afspelen maar waarmee ze ook
digitaal les kunnen krijgen. Een soort
digitale muziekschool dus, naast de
drie ‘live lessen’. Thomas: ”Ook ouders
vinden het interessant om op deze

manier heel precies mee te krijgen wat
hun kind moet leren gedurende de
drie weken dat de kinderen het instrument in huis hebben”.
Het nagerecht: na drie lessen kunnen
de kinderen een eenvoudig lied spelen
dat ze in een concert mogen uitvoeren. Hun Eerste Concert. Hierbij is
altijd de muziekvereniging, die het
project heeft aangevraagd, betrokken. Eerst worden alle instrumenten
getoond, dan speelt het volwassenenorkest een stuk, vervolgens spelen de
kinderen de oefeningen uit het boek
en als kers op de slagroom wordt
het laatste lied uit het boek samen
gespeeld met het volwassenenorkest.
Uiteraard zijn er voor het volwassenenorkest uitdagende en virtuoos
klinkende partijen, terwijl de kinderen trots mee kunnen spelen met de
enkele noten en eenvoudige ritmes die
ze in drie lessen hebben geleerd. Rolf:
“Daar hoort natuurlijk een diploma
bij!” Bijkomend aspect: Het concert
speelt zich af voor een nieuw publiek.
De ouders van deelnemende kinderen

zouden wellicht normaal gesproken
nooit voor een blaasinstrument kiezen
maar worden door dit programma
toch verbonden met het plaatselijke
blaasorkest.
Inmiddels hebben 15 orkesten deelgenomen aan het project, voornamelijk
in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Flevoland maar Rolf
en Thomas schuwen er niet voor om
naar Zuid-Limburg te rijden om het
project in gang te zetten. Ze komen
zelf uit de blaasmuziekwereld voort en
hebben er hun hart liggen. Hun dagelijkse bezigheden concentreren zich
nog steeds in de hafa-wereld: lesgeven
en orkesten dirigeren. Tevens zijn het
handige jongens op het gebied van
composities en arrangementen schrijven, het vormgeven van de lesboeken
én het opzetten van een stichting met
de bijbehorende subsidieaanvragen.
Het mag duidelijk zijn dat dit naar
meer smaakt!

•

Meer informatie: www.mijneersteconcert.nl.
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www.weersel.nl

Muziekhandel
H.v. Weersel & Zn
Muziekinstrumenten
Reparatie atelier
Bladmuziek

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

Voor een
stijlvolle
performance

Orchestral Excerpts for Timpani door Randy Max
Solo-paukenist Rotterdams Philharmonisch
• Bevat 57 van de meest bekende
orkestpassages voor pauken
• Inclusief audio-CD met alle passages,
gespeeld door toporkesten
• Commentaar en suggesties van Randy Max

Maak kennis met ons assortiment van meer dan
300 verschillende uniformen voor concert, harmonie

• Nog veel meer!

en showband. Comfortabele uniformen met een
perfecte pasvorm voor een herkenbare identiteit
en een stijlvolle performance.

Meesters in maatwerk

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

www.seezo.nl

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

Kadotip: Geef dit ultieme paukenboek aan je favoriete paukenist!
“Een onmisbare bron voor elke student of professional.”
Matt Perry, Royal Philharmonic

www.randymax.com
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Zoektocht naar ideale klank
Weertenaar Sjoerd Ceelen
onderzocht in het kader
van zijn masterstudie
Klassiek Slagwerk hoe
professionele paukenisten
omgaan met het aspect
klank. Voor zijn onderzoek
ging hij op bezoek bij
negen paukenisten van
Nederlandse symfonieorkesten. Zijn conclusie:
de opvatting over klank
verdeelt het gilde van
paukenisten in Nederland
in twee kampen.

S L AG W E R K
Door onze redactie

N

a de dirigent is de paukenist
binnen het orkest wellicht
degene die het meest zijn
eigen muzikale koers kan
volgen. Hem een Einzelgänger noemen gaat nog net wat te
ver. Maar tot op zeker hoogte heeft
de muzikant achter de koperen ketels
een behoorlijke vrijheid van handelen.
Paukenist Mark Voermans van Het
Gelders Orkest heeft er een treffende
omschrijving voor. “Vanaf je eigen
eiland met de rest van het orkest

PA S P O O RT S J O ERD CEELEN
Geboortedatum: 27 augustus 1987.
Geboorteplaats: Weert.
Woonplaats: Weert.
Opleidingen: InternSint Job LeukenWeert; Academie voor Muziek en Dans
Weert; Fontys Conservatorium Tilburg.
Verenigingen/orkesten (heden en
verleden): Sint Job Leuken-Weert; Sint
Joseph 1880 Weert; L’Union Heythuysen;
Percussie Ensemble Weert; Nationaal
Jeugd Slagwerk Ensemble; Ligeti Academy
Asko Schönberg Ensemble Amsterdam;
remplaçant bij onder andere Het Brabants
Orkest, Orkest van het Oosten en het Fanfareorkest van de Koninklijke Landmacht.
Overige functies: docent en dirigent slagwerkgroep Weert-Zuid en slagwerkgroep
Koninklijke Harmonie Waspik; docent
muziekschool Aalst-Waalre.

Sjoerd Seelen onderzocht hoe paukenisten omgaan met het aspect klank. foto FV Media Producties

meespelen.”
De bijzondere rol als kloppend hart
van het orkest was ook voor Sjoerd
Ceelen (24) uit Weert een belangrijk
motief om te kiezen voor de pauken.
“Als paukenist kun je veel meer je
eigen ding doen dan andere leden
van het orkest. Hij is het middelpunt
van het orkest. Neemt het orkest op
sleeptouw. Kan zelfs een ontspoord
orkest weer op de rails zetten. Het is
ook het slagwerkinstrument waarbij je
vanuit je speelmanier het meeste kunt
variëren in klank.”
Wat hem tijdens zijn masterstudie
Klassiek Slagwerk bleef fascineren was de vraag hoe professionele
paukenisten hun eigen idee van klank
vertalen naar hun instrument. Welke
slagtechnieken gebruiken symfonische paukenisten om in de klankvoortbrenging zo veelzijdig mogelijk
te zijn? Hij greep de afstudeerscriptie
voor zijn masteropleiding aan om een
antwoord te vinden op zijn prangende
vraag. Ceelen ging op bezoek bij de
beste paukenisten van Nederland en
kwam thuis met een karrevracht aan
informatie. “Het was geweldig om al
die verhalen te horen”, blikt hij terug
op zijn onderzoek. “Telkens als ik in
de trein of auto terugkwam van een
interview ging het gesprek nog eens
door mijn hoofd. Iedereen zonder
uitzondering wist iets interessants te
vertellen. Ook al was ik het niet altijd
met iedereen eens.”

Ceelen legde de negen paukenisten
fragmenten uit zes bekende orkestwerken voor. Aan de hand van allerlei
gerichte vragen probeerde hij te ontdekken hoe professionele paukenisten
de pijnpunten uit de verschillende
meesterwerken te lijf gaan. Op welke
pauk wordt deze passage gespeeld?
Wordt dit deel met één hand of met
twee handen gespeeld? Wat is hier
de beste speelmanier met betrekking
tot gebruik van arm, pols en vingers?
Etc. Uit het onderzoek komt unaniem
naar voren dat bij alle ondervraagden
het klankbeeld het belangrijkste facet
is van hun spel. Maar wat Ceelen
vooral verbaasde was dat er onder de
crème de la crème van de Nederlandse
paukenisten totale verdeeldheid
bestaat over hoe de ideale klank dan
uiteindelijk moet klinken. De diepe
ronde klank heeft binnen het selecte
kringetje van professionele paukenisten ongeveer net zoveel aanhangers
als de heldere klank met een kern in
de aanslag. Die laatste groep maakt
meer gebruik van de pols waardoor de
aanslag duidelijker en directer wordt,
maar de klank aan diepte verliest. Een
kleine meerderheid gebruikt echter
meer de arm om zo een diepe ronde
klank te creëren. Ook vragen over
het gebruik van één of twee handen,
het type stokken, dempgedrag en
de grootte van de pauken leverden
uiteenlopende visies op. “De verschillende opvattingen hebben ook de pau-

kenisten zelf verbaasd”, vertelt Ceelen.
“Ik denk dat het te maken heeft met
de opleiding. Je merkt wie in de
Duitse stijl les heeft gehad en wie niet.
Ik had wel op verschillende meningen
gerekend, maar dat er echt twee zo
duidelijk verschillende groepen zijn,
had ik niet verwacht.”
De verdeeldheid maakt het onderzoek
juist extra interessant. Het geeft een
prima indruk hoe professionals door
te variëren in speelwijze hun optimale
klankbeeld weten te creëren. Gedetailleerd wordt beschreven hoe door
het aanpassen van de slagtechniek en
in mindere mate door stokkenkeuze,
paukenkeuze en dempgedrag de ideale klank wordt gerealiseerd.
Ceelen stelt dat ook paukenisten van
amateurorkesten wat kunnen opsteken van zijn onderzoek. “Er zijn
ontelbare boeken waarin technieken
staan beschreven, maar niet waar
zo nauwkeurig vanuit de ervaring
van professionele paukenisten wordt
aangeven hoe je door een aanpassing van je speelwijze de klank kunt
beïnvloeden. Bij amateurorkesten
wordt vaak een andere klank gezocht
in het gebruik van andere stokken. De
kennis om met een aanpassing van
de speelmanier een ander resultaat te
krijgen, ontbreekt veelal.”

•

Belangstellenden kunnen het onderzoek
Sound of Timpani van Sjoerd Ceelen aanvragen via sjoerdceelen@hotmail.com.
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Bundeling van best pra
Er moet een landelijk netwerk komen van
projecten om kinderen in contact te brengen met muziek. Dat is de slotsom van
de Internationale Ronde Tafel Conferentie (IRTC) in het kader van het zestigjarig
bestaan van het Wereld Muziek Concours
Kerkrade.

A LG E M E E N
Door Frank Vergoossen

O

f dat nu wel zo tactvol is?
Een hele horde belhamels
van Gelderse basisscholen
bezoekt Music Sacrum in
Arnhem om een kijkje te
nemen in de keuken van een echt
symfonieorkest. Meteen bij binnenkomst krijgen ze al te horen dat
ze vooral muisstil moeten zijn. “We
moeten elke kleine noot goed kunnen
horen”, verwelkomt dirigent Jakub
Hrusa de kinderen op de repetitie van
Het Gelders Orkest. Even later laat
muzikaal coach Joep Everts zien hoe
je basisschooljeugd wel enthousiast
kunt maken voor muziek. Zijn ritmische oefeningen zorgen voor louter
vrolijke en uitbundige gezichtjes. Eens
te meer blijkt hoeveel plezier kinderen beleven zodra ze met muziek aan
de slag gaan. Als even later ook nog
allerlei slagwerkinstrumenten van stal
worden gehaald, is het helemaal feest
bij de Gelderse schooljeugd.
Het hierboven beschreven tafereel
maakt deel uit van een promotiefilm
voor Muziek in de klas. Een project
dat bedoeld is om muziekeducatie
bereikbaar te maken voor ieder kind
in Gelderland. Bert Aalders, directeur
van het Muziekuitleen- en Informatiecentrum (MUI), vertelt erover tijdens
de Internationale Ronde Tafel Conferentie (IRTC) ter gelegenheid van het
zestigjarig jubileum van het Wereld
Muziek Concours (WMC). Het
symposium is een vervolg op de IRTC
van 2009. Toen werd nog met jaloerse
blikken gekeken naar aangrenzende
landen als Duitsland en België. Onze
ooster- en zuiderburen kregen het
destijds wel al voor elkaar om het

muziekonderwijs terug te brengen in
de schoolbanken. De conferentie van
vandaag is bedoeld om te kijken of
Nederland er inmiddels in is geslaagd
iets van die achterstand in te lopen.
Het project in Gelderland is een van
de voorbeelden waaruit in ieder geval
blijkt dat ons land de afgelopen twee
jaar niet nog verder is ingedut.
Muziek in de klas is een project van
de Gelderse kunst- en cultuurinstellingen EDU-ART en KCG. Ook
hogeschool voor de kunsten ArtEZ en
het MUI verlenen medewerking. Het
Gelders Orkest is betrokken bij projecten en uitvoeringen. De projecten
Het Leerokest in Amsterdam en Ieder
Kind een Instrument (IKEI) in Rotterdam stonden model voor Muziek
in de klas. De Gelderse variant richt
zich echter meer op de blaasmuziek.
Het project is dit jaar van start gegaan
met als doel om tweeduizend leerlingen van de groepen 1 tot en met 3
voorbereidende muzieklessen te geven. Nog eens tweeduizend kinderen
van de groepen 4 tot en met 6 leren
op school een muziekinstrument be-

Iedereen probeert
het wiel opnieuw
uit te vinden
spelen. De pilot voorziet verder in de
bijscholing en coaching van (muziek)
docenten. Ook is er nog een project
in de maak dat zich richt op de jeugd
van twaalf tot zestien jaar. Het is een
popmusical waarin hoofdrolspeelster
Julia de vergankelijkheid van succes
ervaart als ze na het winnen van een
populaire talentenjacht al haar vrienden kwijtraakt. “We willen er graag
nog wat meer verenigingen bij betrekken”, zegt Aalders over de vorderingen

Muziekonderwijs op de basisschool was het centrale thema tijdens de Internationale Ronde Tafel Conferentie

van het project.
Ook Klinkend Perspectief toont aan
dat het muziekonderwijs in Nederland
stappen maakt. Toon Peerboom legt
uit dat dit project in Kerkrade en omgeving alle records breekt. Klinkend
Perspectief is gebaseerd op samenwerking tussen de bekende gouden
driehoek muziekschool, basisschool
en vereniging. Het project is in 2009
van start gegaan op één basisschool
in de drie betrokken gemeenten
Landgraaf, Brunssum en Kerkrade.
Inmiddels doet vijftig procent van de
scholen in het verzorgingsgebied mee.
“We streven naar een deelname van
tachtig procent”, zegt Peerboom. Hoewel Kerkrade deel uit maakt van de
grootste krimpregio van Nederland is
de plaatselijke muziekschool een van
de weinige in ons land die stijgende
leerlingenaantallen kan noteren. Dat
is op zijn zachts gezegd opmerkelijk.
Stuk voor stuk dus interessante
voorbeelden van initiatieven om
muzieklessen terug te brengen in
het basisonderwijs. Des te jammer
dat de belangstelling voor de IRTC
ronduit bedroevend is. Amper vijftien

personen wonen de bijeenkomst bij.
Diverse organisaties laten volledig
verstek gaan. De voertaal is Engels
omdat de Britse musicus Frank Renton als enige de Nederlandse taal niet
machtig is. En laat dat nu uitgerekend
de dagvoorzitter zijn. De internationale inbreng blijft verder beperkt tot
Pieter Meuwissen, directeur van de

Mooie projecten
omzetten in vaste
programma’s
Vlaamse Amateurmuziekorganisatie
Vlamo. De discussie na de presentatie
van de best practices is er echter niet
minder boeiend om. In tegendeel
zelfs, de beperkte omvang van het gezelschap nodigt uit tot een levendige
gedachtewisseling. Er rollen zowaar
twee concrete plannen uit waarop in
de aanloop naar de volgende IRTC
op voortgeborduurd kan worden.
Zo concluderen de congresgangers
dat er overal in het land activiteiten
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Blaasmuziek in de
etalage op de Floriade
De Limburgse blaasmuziek krijgt
volgend jaar op de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Venlo een
prominente rol. De Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM) en
de Commissie Cultuur Floriade gaan
nauw samenwerken bij de invulling
van het culturele programma. “De
Floriade is heel selectief met de keuze
van zijn partners. We zijn daarom
erg blij dat we de blaasmuziek op dit
internationale podium kunnen promoten”, zei LBM-voorzitter Raymond
Knops bij de bekendmaking van
het nieuws. Het partnerschap houdt

onder meer in dat tijdens de halfjaar
durende tentoonstelling tal van activiteiten op touw worden gezet waarbij
de blaasmuziek een belangrijke functie krijgt toebedeeld. Zo zwaait op het
centrale plein een harmonie, fanfare
of brassband iedere werkdag om vier
uur de vertrekkende bezoekers uit met
een Meet Again Concert. De organisatie verwacht dat rond dit tijdstip
dagelijks vijftien- tot twintigduizend
bezoekers de concertlocatie passeren.
Daarnaast worden orkesten uitgenodigd om op de zondagen thematische
lunchconcerten te verzorgen. Ook zal
de Limburgse blaasmuziek op 4 april
met 125 blazers vertegenwoordigd
zijn tijdens de openingsmanifestatie
met het Limburgs Symfonie Orkest en
Rowwen Hèze. In het weekeind van
15 tot en met 17 juni krijgt de LBM

de gelegenheid om op de terreinen
van de Floriade het Limburgs Blaasmuziek Festival te organiseren. “De
gekozen thematiek van het culturele
programma is ‘De wereld in Limburg
en Limburg in de wereld’. Dat komt
hierin volledig tot zijn recht”, zegt
Nard Reijnders die belast is met de invulling van het culturele programma.
“Zowel de LBM als de Floriade ziet in
deze samenwerking een grote meerwaarde voor beide partijen.” Floriade
2012 wordt gehouden van 5 april tot
en met 7 oktober. De organisatie gokt
op minimaal twee miljoen bezoekers.
Voor de uitzwaaiconcerten hebben
zich al negentig verenigingen aangemeld. Orkesten die mee willen doen,
kunnen voor informatie terecht bij
Nard Reijnders Music, e-mail info@
nardreijnders.nl.

JUBILEUM

ENTERTAINMENT

ADVIES

Euro Muziek
Festival in Thorn

TEMA 2012 met
nieuw reglement

Verplichte werken
ONFK 2012 bekend

Op Pinksterzondag 27 mei 2012 wordt
in Thorn het Euregionaal Muziek
Festival gehouden. Aanleiding is het
tweehonderdjarig bestaan van de
Koninklijke Harmonie van Thorn.
Muziekgezelschappen uit Nederland,
België, Luxemburg en Duitsland
concerteren op diverse podia en
muziekpleinen tegen het historische
en monumentale decor van het Witte
Stadje. Het festival opent met een feestelijke intocht van alle deelnemende
gezelschappen. De concertmiddag
sluit met een gezamenlijk optreden.
Verdere informatie via e-mail: KHT.
jubileum2012@gmail.com.

Tielen Entertainment en Music Award
2012, beter bekend als het lichte muziektoernooi TEMA, vindt plaats op
17 en 18 maart. De organisatie heeft
de data naar voren gehaald om concurrentie met andere activiteiten te
ontlopen. TEMA hanteert een nieuw
reglement dat de waardering voor
muzikaliteit en entertainment beter
inzichtelijk maakt. Voor het muzikale
gedeelte geldt het reglement dat de
KNFM hanteert voor de wedstrijden
in de lichte muziek. Inmiddels hebben
al vijftien orkesten waaronder drie
Belgische ingeschreven. Meer informatie: www.TEMA2012.

Stichting Frysk Fanfare Festival heeft
de verplichte werken vastgesteld
voor de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen (ONFK) op 27 en
28 april 2012 in De Lawei in Drachten. Bij de keuze is het advies van de
muziekcommissie van het Repertoire
Informatie Centrum (RIC) overgenomen. Eerste divisie: Spectrum of the
Sky van Jan de Haan; tweede divisie:
Hellehonden van Jan Bosveld; derde
divisie: De Kwelgeest van Rob Goorhuis; vierde divisie: Voyage to Victory
van John Blanken; vijfde divisie: Flashes for Band van Jean Segers. Meer
informatie: www.onfk.nl.

DIREC TIEBEURS

TUBA

Jos Schroevers
wint Kersjes-prijs

Perry Hoogendijk
werkt aan solo-cd

Het Kersjes Fonds heeft de directiebeurs 2011 toegekend aan dirigent
Jos Schroevers uit Breda. De jury
omschrijft Schroevers als een jonge
ambitieuze dirigent, met een heldere, analytische blik op de partituur.
“Zijn ondernemingszin en zijn brede
belangstelling voor verschillende
kunstdisciplines maken hem tot
een bevlogen, leergierige dirigent”,
aldus de jury. De prijs bestaat uit een
bedrag van 15.000 euro, te gebruiken
voor een buitenlandse studie. De
Amsterdamse dirigent Anton Kersjes
stimuleerde tot aan zijn dood in 2004
het Nederlandse muziekleven.

Tubaspeler Perry Hoogendijk werkt
komend seizoen aan een solo-cd.
De solotubaïst van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest wil nieuw
repertoire ontwikkelen voor solotuba
en blaasorkest. Hoogendijk hoopt
hiermee inspiratie te geven aan zowel
professionele tubaïsten als amateurs.
Op de cd komen vijf nieuwe composities te staan voor de combinatie
solotuba en blaasorkest. De opnames
vinden verspreid over 2011/2012
plaats met medewerking van de
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’, Soli Brass Leeuwarden
en Fanfare Kempenbloei Achel België.

ALGEMEEN
Door onze redactie

van het WMC. foto FV Media Producties

worden ontwikkeld om de jeugd
enthousiast te maken voor muziek.
De indruk bestaat echter dat iedereen
het wiel telkens opnieuw probeert uit
te vinden. Handig zou zijn als er een
netwerk komt van best practices om
ervaringen op dit gebied uit te wisselen. Peerboom: “Overal in het land
worden goede initiatieven opgezet.
Door daarmee in contact te komen,
kunnen we van elkaar leren en elkaar
verbeteren.” Het in kaart brengen van
goede voorbeelden maakt het bovendien mogelijk om met elkaar een
front te vormen dat zich inzet voor
goed muziekonderwijs. En dat moet
uiteindelijk leiden naar het ultieme
doel: al die mooie projecten omzetten
in programma’s. Projecten zijn leuk
en aardig, maar hebben nu een maal
een eenmalig of tijdelijk karakter.
Het is dus zaak om van al die pilots
vaste programma’s te maken. Muziek
moet op school straks in een adem
genoemd worden met aardrijkskunde,
sport en computerles. Een mooie
uitdaging voor muziekorganisaties en
onderwijsinstellingen, maar ook voor
de verenigingen. Op naar de IRTC in
2013!

LEZERSSERVICE
Gratis adverteren voor abonnees
(maximaal 50 woorden). Niet-abonnees
betalen € 14,00 per advertentie. Geen
vacatures. Opgave via de knop ‘Advertenties’ op de website www.klankwijzer.nl.
TE KOOP AANGEBODEN
Twee pauken 26 en 29 inch. Merk: Adams
serie Professional. In zeer goede staat.
Informatie: Fanfare Nij Libben Witmarsum, e-mail: lieuweypma@hetnet.nl.
GEVRAAGD
Studiemarimba en Adams pauk serie
Professional Big Sound 32. Informatie:
Muziekvereniging Sint Caecilia America,
e-mail: pm.deckers@zonnet.nl.
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Fusion

Suecepmeberr

Met medewerking van:
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
Friso’, Fries Jeugd Fanfareorkest,
Fries Jeugd Harmonie Orkest en
PCC Koper- en strijkersensemble

D
n!
a a n b ie d in ge

(Gast)docenten: Rune Bergmann,
Philip Curtis, Jan-Ype Nota, Tijmen Botma
en Klaas van der Woude

More than just a gig bag!
Kijk voor alle producten en decemberaanbiedingen op:
www.tools4winds.com

www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
meer informatie via w.t.de.jong@pl.hanze.nl

INFORMATIE & BESTELLEN
telefoon: 035 622 39 93 | mobiel: 06 12 42 5222
e-mail: info@tools4winds.com

www.tools4winds.com
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p or tret
Half musicerend en zingend Sint Anthonis leerde het klappen van de zweep van Jo de Jong. Al tachtig jaar zit
de 89-jarige Brabander in de muziek. “Ik doe ze nog allemaal de broek aan.” Portret van een muziekliefhebber
in hart en nieren.

‘Muziek is alles voor mij’
A LG E M E E N
Door onze redactie

O

m te bewijzen wat hij nog in
zijn mars heeft, neemt Jo de
Jong plaats achter zijn piano.
Hij slaat een bundel met
Napolitaanse liefdesliederen
open. Even later schalt de klassieker
Core ‘Ngrato van Salvatore Cardillo
door de huiskamer. Een lied met een
bijzonder betekenis, zo blijkt. “Het
is het lijflied van mijn vrouw en mij.
Ik heb het ooit gezongen tijdens een
uitstapje van het koor naar Valkenburg. Door dit lied zijn we bij elkaar
gekomen.”
Vorige maand vierde Jo de Jong een
opmerkelijk jubileum. Muziekvereniging Sint Cecilia in zijn woonplaats
Sint Anthonis huldigde hem voor
zijn tachtigjarig lidmaatschap. Bij die
gelegenheid bracht het orkest het muziekwerk Jan van Driek van Grad van
Jo in première. Een stuk dat speciaal
voor zijn jubileum is geschreven. Het
is gebaseerd op de in Sint Anthonis
wereldberoemde carnavalsschlager
Hedde gij Jan van Driek van Grad
vanoavond nie zien schuuve. Een
vrolijke kraker die de jubilaris in 1957
zelf componeerde bij de eerste pronkzitting van de carnavalsvereniging D’n
Utlaot. Nog ieder jaar wordt het lied
tijdens de drie dolle dagen uit volle
borst gezongen.
Want Jo de Jong is meer dan alleen de
harmonie. Een schoolvoorbeeld van
een muzikale duizendpoot. Drukte
decennia lang zijn stempel op het
muzikale en culturele leven in Sint
Anthonis. Dirigeerde de harmonie,
leidde alle plaatselijke koren, voerde
bij zowel de harmonie als de koren
het notenlezen in, bespeelde het
kerkorgel, was muziekdocent op de
regionale huishoudschool, maakte de
harmonie toegankelijk voor vrouwen,
componeerde diverse muziekwerken
en maakte zijn eigen muziekinstrumenten.
Jo de Jong verhuisde in 1928 met
zijn ouders van Boxmeer naar Sint
Anthonis. “Mijn hart klopte voor de
muziek. Maar thuis ontbraken de centen om muziekonderwijs te volgen.”
Het bloed kroop echter waar het niet
gaan kan. Dus ging De Jong zelf aan
de slag om zijn muzikale kennis te
vergroten. Met zelfstudie leerde hij

Jo de Jong (89) vierde zijn tachtigjarig jubileum bij muziekvereniging Sint Cecilia uit Sint Anthonis. foto FV Media Producties

tal van instrumenten te bespelen. De
Jong: “Ik heb mijn kennis allemaal zelf
vergaard. Zo ben ik op latere leeftijd
nog op eigen kracht geslaagd voor de
dirigentenopleiding van de Bond van
Orkestdirigenten. ”
Zijn lange carrière bij Sint Cecilia
begon in 1931. Op tienjarige leeftijd
meldde hij zich als klarinettist bij de
harmonie aan. In 1952 maakte hij
de overstap naar de dirigentenbok.
Ruim drie decennia trok De Jong bij
Sint Cecilia aan de artistieke touwtjes.
“Ik heb het orkest opgetrokken uit de
modder. We zaten met 22 klarinettisten die geen noten konden lezen.
Stukken moesten worden voorgezongen en iedereen speelde het na.
Zo bouwden we een stuk op. Een
lijdensweg was het. Ik wilde les gaan
geven om de theoretische kennis van
de muzikanten bij te spijkeren. Maar

het bestuur vond het flauwekul. Uiteindelijk kreeg ik toch toestemming.
Zo bracht ik het orkest van niks naar
de ere-afdeling.”
Jo de Jong bleek ook over creatieve
gaven te beschikken. Behalve het clublied voor de plaatselijke carnavalsvereniging componeerde hij de mis voor
de Heilige Antonius. Geschreven voor
fluit, hobo, fagot, klarinet en vierstemmig koor. Samen met zijn vrouw en
drie kinderen vormde hij jarenlang
een ensemble gespecialiseerd in muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. Daarbij kwam van pas dat hij
ook nog eens geboren is met twee
rechterhanden. De oude instrumenten zoals een draailier, doedelzakken
en een orgel met blaasbalg, maakte
hij zelf. “Muziek was alles voor mij”,
vervolgt De Jong. “Dat is het eigenlijk
nog steeds. Ik speel nog altijd piano
en zing daarbij. Alles wat ik bezit, heb

ik te danken aan de muziek. Ik heb
nog nooit voor een baas gewerkt.”
Met een voldaan gevoel kijkt hij terug
op zijn lange loopbaan in de muziekwereld. “Het voelt fijn dat ik zoveel
mensen in Sint Anthonis heb kunnen
aansporen om muziek te gaan maken.
Veel jongeren heb ik klaar mogen
stomen voor het conservatorium.
Ik kreeg onbeperkt vertrouwen van
het bestuur. En had het geluk dat het
hier in Sint Anthonis een vruchtbare
bodem is voor muziekbeoefening.”
De muziekwereld volgt hij nog op
de voet. Bij concerten en optredens
van de harmonie en de koren is hij
nog steeds van de partij. Trots vertelt
hij dat Sint Cecilia nog steeds een
bloeiende club is. “Het peil is enorm
veranderd. In mijn begintijd was het
meer blazen en piepen. Het instrumentarium was brandhout. Dat is nu
allemaal wel anders.”
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recensie
Drie muzikanten behaalden maar liefst 95 punten voor hun optreden tijdens de eerste Nederlandse kampioenswedstrijd voor drumbandmuzikanten van de VNM. ’s Ochtends was dat marimbaspeler Jacob van Eijk van muziekvereniging Somerens Lust uit Someren. ’s Middags waren dat marimbaspeler Maikel van den Boomen van
fanfare en drumband Sint Jozef uit Someren-Heide en dwarsfluitiste Lieke Beugels van fluit- en tambourcorps
Sint Paulus uit Schaesberg.

Wisselend peil op eerste NK
.

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

S L AG W E R K
Door Annejaap van Eersel

H

et is even voor half twee
als Max Meertens en Luc
Oberndorff van Sint Agnes
uit Bunde op het podium in
sociaal cultureel centrum
Den Durpsherd in Berlicum hun
instrumenten klaarzetten. Luc achter
het drumstel en Max achter een setup
met bongo’s, conga’s, snaredrum, bassdrum, beatring en crash. Het wachten
is op de juryleden Ruud Böhmer, Rob
Janssen, Theo van Kruistum en Jo
Zinzen. Aan hen de taak om de 115
optredens van vandaag te beoordelen. Max en Luc spelen in de tweede
divisie het stuk Theme and Fragments
for duet. Een werk dat later ook door
Maartje van Zutphen en Peter Bossers van fanfare Sint Willibrord uit
Heeswijk wordt uitgevoerd. Met één
punt verschil is de kampioenstitel
voor de jongens uit Bunde. “Het ging
goed”, blikken Max en Luc (beiden 14)
in de pauze onder het genot van een
frietje en cola terug. Na de zomervakantie hebben ze wekelijks samen
gerepeteerd. “Het was gegaan zoals we
verwacht hadden.”
In de derde divisie kleine trom weet
Luc Oberndorff vier concurrenten
achter zich te houden. Met een kort
maar krachtige uitvoering van Tricky
Metrics behaalt hij eveneens 88 punten. Opvallend in deze divisie is het
optreden van de zusjes Seriana (16) en
Tanicha (12) van de Kruijs van schutterij Sint Willibordus uit Meijel. Op
jachthoorn spelen zij het duet Sister
Act, een muziekstuk speciaal voor hen
geschreven door hun instructeur André Falize. Met 87,5 punten worden ze
kampioen.
Nina Pijpers van fluit- en tamboerkorps Sint Petrus en Paulus uit
Susteren weet in de tweede divisie
sectie dwarsfluit tweemaal Nederlands kampioen te worden. Als solist
en als duo met Ellen Schmeitz. Als

enige deelnemers in hun sectie doen
ze hun best de stukken zo muzikaal
mogelijk uit te voeren. Met tweemaal
87 punten zijn de fluitisten daar zeker
in geslaagd. Met een glimlach op haar
gezicht neemt Sanne Beunen van
fluit- en trommelkorps Wilhelmina
uit Hingen het applaus in ontvangst
nadat ze het stuk Ballet op haar
pijperfluit heeft uitgevoerd. Daarmee
onderschrijft ze waarmee muziek
maken gepaard hoort te gaan: plezier.
Met 86 punten behaalt Sanne de titel
in de derde divisie.
Een eervolle vermelding is er voor de
prestatie van Job Julicher van trommel- en fluiterkorps Heide Swalmen.
Op piccolo voert hij met bijzondere

souplesse het werk Cantabria uit. Ondanks grote sprongen in toonhoogte
speelt hij mooie en zuivere lijnen.
Zijn optreden in de derde divisie is
92 punten waard. In de derde divisie
multipercussion strijden drie Brabanders om het eremetaal. Joke Rooyakkers van harmonie EMM uit Budel
gooit de hoogste ogen. Uit het hoofd
voert ze het werk Jeroen met beleving
uit. Ze beweegt mee met de muziek,
waarbij de slotnoot helaas niet zo
explosief is als ze bedoeld had.
Dat Sint Willibrordus uit Meijel goede
jachthoornblazers heeft, onderstreept
Renie Melssen in de tweede divisie.
Uiterst sfeervol brengt ze het werk
The Sound, ook gecomponeerd door
Falize. In de snelle ritmische pas-

TOPSCORER
Naam: Jacob van Eijk.
Leeftijd: 13 jaar.
Instrument: marimba.
Vereniging: muziekvereniging Somerens
Lust Someren.
Lid sinds: 2008.
Kampioen: Jeugddivisie sectie xylofoon/
marimba.
Score: 95 punten.
Het komt niet vaak voor dat muzikanten uit de jeugddivisie zo’n hoge score
halen. Wist je dat?
“Nee, maar dat hebben al meer mensen
tegen me gezegd. Normaal haal ik ook
niet zoveel punten. Meestal zit ik rond de
negentig. Dat ik er nu 95 kreeg, was een
grote verrassing.”
Was je zenuwachtig?
“Ja, best wel. Vooral omdat ik voor het eerst concurrentie had. Eenmaal op het podium
voelde ik me op mijn gemak.”
Je speelde Malletrix van Jared Spears. Heb je dit werk zelf uitgezocht?
“Nee, dat heeft mijn docent Ronald Gerards gedaan. Het is een mooi stuk om te spelen. Er zit
heel veel variëteit aan muzikaliteit in.”
Wat schreef de jury over je optreden?
“Dat het muzikaal en dynamisch was. Ze vonden het een smaakvolle vertolking.”
Wat betekent muziek voor jou?
“Het is mijn grootste hobby. Behalve marimba speel ik ook drumstel en piano. De marimba
vind ik wel een erg mooi instrument. Hij klinkt zo apart. Het is net een piano waar je op
slaat. Hij ziet er ook indrukwekkend uit. Hij is groter dan mezelf. Ik kijk vaak op YouTube hoe
andere mensen marimbaspelen. Dat motiveert me om ook zo goed te worden.”

sages verliest het wat aan zuiverheid,
maar over het algemeen overheerst de
mooie jachthoornklank, 91,5 punten
voor dit optreden.
Eloy Salden en Patrick Steskens
storten zich vol enthousiasme in het
kleine tromduet Libra. Met mooie
pressrolls en goed dynamisch samenspel scoren de slagwerkers van
harmonie Sint Cecilia 1866 uit Geleen
86 punten én de kampioenstitel in de
twee divisie.
De strijd in de tweede divisie sectie
marimba gaat tussen Peter Bossers
van Sint Willibrord uit Heeswijk
en Patrick Steskens van harmonie
Sint Cecilia 1866 uit Geleen. Beiden
voeren het werk Furioso and Valse in
D-Minor uit. Peter Bossers moet een
enkele keer opnieuw inzetten omdat
hij de mist in gaat met een bepaald
thema. De zachte passage voert hij
sfeervol uit. Het is muisstil in de zaal.
Peter (16) na afloop: “Het ging niet
lekker. Waarschijnlijk door de spanning. Met het inspelen ging het in één
keer goed, nu helaas niet.” Zijn rivaal
Patrick Steskens gaat in een moordend tempo van start. Hij vliegt over
de nootjes heen, haast niet te volgen
zo snel. Een knappe prestatie, maar
iets minder gewaardeerd door de jury.
Peter Bossers wordt kampioen met 85
punten.
In de pauze maakt jurylid Ruud
Böhmer de balans op: “De optredens
van de tweede en derde divisie zijn
van wisselend niveau. Voor plaatsing op dit kampioenschap moesten
de deelnemers minimaal 85 punten
halen. Nu zijn er ook die onder die
85 scoren. Je mag op een kampioenschap wel wat meer verwachten.” Ook
betreurt Böhmer het dat sommige
deelnemers er een wedstrijd ‘wie het
snelst klaar is’ van maken. “Het lijkt
soms één lange roffel met enkele accenten erin.”
Verder met de eerste divisie. Imponerend is het optreden van Maurice
Briels van drumfanfare Sint Oda uit
Boshoven. Op high-tension snare
gaat hij los met het uitdagende werk
Tornado. Vol technische hoogstandjes
zoals rudiments, flamtaps en backstickings. Uit het hoofd spelend waardoor
het zicht op de trom en de stokken
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niet ontnomen wordt door een lessenaar. Met een ferme rimshot als afslag
beëindigt hij zijn vuurwerk. Een kreet
vanuit het publiek, gejuich en applaus
is het antwoord. Met de 93 punten
houdt hij de andere zes deelnemers in
de eerste divisie ruimschoots achter
zich. “Ik wilde nog één keer knallen!”,
vertelt Maurice enthousiast na de
prijsuitreiking. “Volgend jaar ben ik
20 en ga ik studeren aan het conservatorium. Met al m’n agressie sloeg
ik de laatste noot en wist ‘nu is het
afgelopen’. En dan met zeven punten
verschil kampioen worden. Fantastisch!”
Kampioenen, dat zijn ook de drie
leden van fluit- en tambourcorps Sint
Paulus uit Schaesberg. Manon van der
Leegte, Lieke Beugels en Len Jongen
reisden vanuit Limburg naar Brabant
en werden alle drie kampioen. Je
merkt het al tijdens hun optreden. De
rust in hun spel, de beheersing van
hun instrument en de muzikaliteit
waarmee ze het stuk ten gehore brengen. Een genot om naar te luisteren.
Len behaalt 92 punten op kleine trom
in de tweede divisie, Manon 92 punten op pijperfluit in de eerste divisie
en Lieke 95 punten op dwarsfluit, ook
in de eerste divisie. Ode aan leraar
Ferry Logister die zijn leerlingen
Manon en Lieke tot dit niveau heeft
gebracht. En aan de andere deelnemers in hun divisie die meer dan 90

De trotse kampioenen in de hogere divisies. foto Frans Verboeket

punten behaalden.
Voor de derde keer bestijgt Peter
Bossers uit Heeswijk het podium. Dit
keer in de eerste divisie multipercussion. Hij slaat zich met 86,5 punten
naar goud. Bijzonder genieten is het
van de laatste twee optredens. Beiden
in de eerste divisie op marimba. De

getalenteerde slagwerker Maikel van
den Boomen soleert met vier stokken
in het stuk Corrido. Met zichtbaar gemak zet hij een themaatje in waarover
hij de melodie speelt. Muzikaal spel
met natuurlijk klinkende versnellingen en vertragingen resulteren in een
prachtige uitvoering. Het duo Stephan

TO P S CO R E R

TOPSCORER

Naam: Lieke Beugels.
Leeftijd: 19 jaar.
Instrument: dwarsfluit.
Vereniging: fluit- en tambourcorps Sint
Paulus Schaesberg.
Lid sinds: 2004.
Kampioen: Eerste divisie sectie piccolo/
dwarsfluit.
Score: 95 punten.

Naam: Maikel van den Boomen.
Leeftijd: 16 jaar.
Instrument: marimba.
Vereniging: fanfare Sint Jozef Someren
Heide.
Lid sinds: 2003.
Kampioen: Eerste divisie sectie xylofoon/
marimba.
Score: 95 punten.

Was je tevreden over je optreden?
“Het liep niet geheel vlekkeloos. Maar dat
had ik ook niet verwacht. Thuis ging het ook
niet altijd perfect. Toch had ik er een goed
gevoel over.”

Wat is voor jou de kick van het solospel?
“Winnen is natuurlijk leuk. Daar doe je het
toch een beetje voor. Maar het is natuurlijk
ook leuk om muziek te maken. Ook om het
ieder jaar beter te doen, is voor mij een
drijfveer.”

Je speelde Rondo Capriccioso van Johann
Anton Stamitz. Waarom koos je voor dit werk?
“Mijn docent Ferry Logister kwam er mee aan. Hij vond dat het goed bij me paste. Het is een
vrij lang stuk. Het was een uitdaging om de concentratie vast te houden. Ook de ademhaling
vergde de nodige inspanning.”
Wat is voor jou de kick van het solospel?
“Het podium beklimmen en onder spanning spelen voor publiek en jury. Ook intensief puzzelen aan een werk om er het beste uit te halen, trekt me aan. Soms hoor je een werk en dan
denk je ‘is dat alles?’ Als je er dan intensief mee aan de slag gaat, ontdek je dat er veel meer
in zit. Leuk is ook om het commentaar van de jury te horen en om daar je voordeel mee te
doen.”
Toch heb je aangeven te stoppen met deelname aan solistenwedstrijden. Waarom?
“Het is niet zo dat ik het niet meer leuk vind. Maar er gaat veel tijd in zitten. In combinatie
met mijn studie biometrie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen is dat toch vaak lastig. Ik heb
nu alle divisies doorlopen en uiteindelijk de top bereikt. Dit was mijn eerste optreden in de
eerste divisie en meteen ook mijn eerste landstitel. Dat lijkt me een mooi moment om te
stoppen.”

Geelen en Wiek Maessen van fanfare
Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek
vertolkt het werk met de toepasselijke
titel 2-Gather. Het fraaie samenspel
met grote contrasten in dynamiek en
mooie sfeerbeelden mondt uit in 94
punten en het predicaat Nederlands
kampioen.

Was je tevreden over je optreden?
“Ja, eigenlijk wel. Voor zover ik het stuk kon spelen, heb ik het ook gedaan.”
Hoelang doe je al mee aan de solistenwedstrijden?
“Een jaar of vijf. Ik ben begonnen in de jeugddivisie. Daarna heb ik enkele divisies overgeslagen. In iedere divisie ben ik kampioen geworden. Dit is mijn eerste titel in de eerste divisie.”
Waarom viel de keuze op Corrido van Matthias Schmitt?
“In de eerste divisie worden vaak dezelfde werken gespeeld. Dit stuk is echter nog nooit
eerder op een concours gespeeld. Het leek me leuk om iets nieuws te proberen. Het is een
compositie met een fris begin, vrolijke melodieën, een rustig middenstuk en een spetterend
slot. Alles wat muziek kan hebben, zit er in.”
Je draait ondanks je jeugdige leeftijd al vele jaren mee. Je zult inmiddels wel op de
automatische piloot het podium betreden?
“Nee, dat wordt het nooit. Optreden voor publiek is iedere keer opnieuw spannend. Je leert
er wel beter mee omgaan. Je kunt thuis nog zoveel oefenen, dat is niet te vergelijken met
een optreden voor publiek. Van ieder openbaar optreden word je beter.”
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hrfstwnd
5 jaar blaasorkesten
in concert

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

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

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

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

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

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

Nijmegen • De Vereeniging • zondag 11 december 2011 • 15.00 uur

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

Grafisch ontwerp: Kees de Bruijn, Giesbeek

Philharmonie Gelre
Toonkunst Zutphen
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AG E N DA
BL A A S M U Z I E K
Woensdag 23 november
APPINGENDAM | SPORTHAL EELWERD | 20.00 UUR

concert door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met medewerking van Alex Vissering.
ROOSENDAAL | DE KRING | 20.00 uur

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

Korpsconcert ter gelegenheid van het 346-jarig
bestaan van het Korps Mariniers in concertgebouw
De Doelen.
Donderdag 24 november
STEENWIJK | DE MEENTHE | 20.00 UUR

Relatieconcert door de Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso met bastubaïst Perry Hoogendijk
(Koninklijk Concertgebouworkest) als solist. Kaarten:
www.demeenthe.nl.
Vrijdag 25 november
TER AAR | SPORTHAL DE VLINDER | 20.00 UUR

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Kaarten via www.dice-musica.nl.
WEERT | MUNTTHEATER | 20.15 UUR

Orkest Zuid Eindhoven speelt op 11 december met Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel het slotconcert van HRFSTWND. foto Bart Boumans

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

Zondag 27 november

BARNEVELD | SCHAFFELAAR THEATER | 20.00 UUR

AMERSFOORT | DE FLINT

ZUTPHEN | HANZEHOF | 20.00 UUR

Najaarsconcert door NS-Harmonieorkest.

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

ARNHEM | MUSIS SACRUM | 15.00 UUR

Concert door de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso ter gelegenheid van 100-jarig bestaan
KNFM.

Vrijdag 25 november - zaterdag 26 november

BERGEN Op ZOOM | DE MAAGD | 14.30 UUR

Winterconcert door de Christelijke Muziekvereniging
Looft den Heer Garyp en het slagwerkensemble van
Muziekschool De Wâldsang.

BANHOLT | HARMONIEZAAL | 20.00 UUR

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

Zondag 11 december

BRUNSSUM | FATIMAKERK | 15.00 UUR

BLIJE | GEREFORMEERDE KERK | 20.00 UUR

Adventconcert door Harmonie Orkest Concordia
Treebeek o.l.v. Björn Bus met medewerking van
zangkoor Jokola en solisten Adrie Bisschop (fagot) en
Leon Dijkstra (orgel).

Kerstconcert door brassband Soli Deo Gloria Blije.

EELDE | MUSEUM VOSBERGEN | 12.00 UUR

HULST | DEN DULLAERT | 18.30 UUR

Concert door ensembles van Clarinets Unlimited o.l.v.
Karin Vrieling. Kaarten: www.museumvosbergen.nl.

The Young Ones presenteert Winter Wonderland Dinnershow met gastsolisten Mathieu van Bellen & Jos
Jansen. Kaarten: www.the-young-ones.com.

Harmonie Amicitia Banholt presenteert het themaconcert ‘Ik hou van Holland’. Kaarten: g.lardinois@
hetnet.nl
Zaterdag 26 november
ALKMAAR | THEATER DE VEST | 20.15 UUR

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

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

ELSLOO | MAASLANDCENTRUM

AMERSFOORT | DE FLINT

LBM Jeugdpodium voor jeugd- en schoolorkesten in
de categorieën proms en concert.

Najaarsconcert door NS-Harmonieorkest.

ROERMOND | DE ORANJERIE | 11.00 UUR

GRONINGEN | PRINS CLAUS CONSERVATORIUM | 20.15
UUR

Matineeconcert Movie in Concert door de Koninklijke
Harmonie Thorn. Reserveringen: www.kht.nl.

Jubileumconcert door Clarinets Unlimited o.l.v. Karin
Vrieling met gastoptreden van klarinettist Claudio
Puntin en marimbaspelers Arjan Jongsma en Coen
Dijkstra. Kaarten: www.clarinetsunlimited.nl.

ETTEN LEUR | DE NOBELAER

Maandag 28 november

Concertwedstrijd hafabra. Organisatie Brabantse
Muziekbond.

LOKATIE NOG NIET BEKEND

ITTERVOORT | DE MORTEL | 19.30 UUR

Concerten door leerlingen van muziekschool Kreato,
die succesvol waren op diverse solistenwedstrijden.

Algemene ledenvergadering LBM.
Zaterdag 3 december
TILBURG | KUNSTBALIE | 9.30 UUR

Informatiedag over hafabra-examens, raamleerplannen, receptieve vorming, nieuwe raamleerplan
slagwerk en repertoirecentrum. Inschrijven:
www.kunstbalie.nl.

NIJMEGEN | DE VEREENIGING | 15.00 UUR

Zie voor de meest actuele agenda:
www.klankwijzer.nl

SNEEK | MARTINIKERK | 16.00 UUR

31e Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Fanfare Harmonie Sneek o.l.v. Piet Visser brengt
samen met Teater Snits een muzikale vertolking van
Charles Dickens Scrooge. Regie: Matthie Silvius. Meer
informatie: www.harmoniesneek.nl.

K E R S T- E N N I E U WJ A A R S CO N C E RT E N I N D E AG E N DA

Zondag 25 december

lankwijzer publiceert in de
uitgave van december een overzicht
van de kerst- en nieuwjaarsconcerten.
Meldingen van activiteiten tot en met
half februari kunt u voor 5 december
opgeven. Dit geldt ook voor berichten
voor de website en redactionele tips.

Vrijdag 2 december
MEERKERK | DE LINDE | 20.00 UUR

Concert door showband DOS m.m.v. gospelgroep
Young Spirit.

Zaterdag 3 december
HAARLEM | PHILARMONIE

Zaterdag 26 november – zondag 27 november

A LG E M E E N

GRONINGEN | MARTINIPLAZA

ULRUM | GEREFORMEERDE KERK | 20.00 UUR

Concertconcours van de CBOW.

Zaterdag 10 december
ETTEN LEUR | DE NOBELAER
Podiumwedstrijd van de Brabantse Muziekbond.

Vrijdag 2 december - zaterdag 3 december

Jubileumconcert Zederik met Ameide’s Fanfare Korps,
Muziekvereniging Euphonia Meerkerk en diverse
lokale artiesten. Kaarten: www.nightofthepromszederik.nl.

IJSSELSTEIN | FULCO THEATER

GARYP | IT GEAHÛS | 20.00 UUR

Concertserie HRFSTWND met Harmonie Koningin
Wilhelmina Wamel en Orkest Zuid Eindhoven. Info:
www.hrfstwnd.nl

GRONINGEN | SYNAGOGE | 20.00 UUR

Donateursconcert van Fanfareorkest CWO met
saxofoonkwartet Ferdivedaasje. Kaarten: concertcie@
fanfarecwo.nl.

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

VELDHOVEN | DE SCHALM

Concert door de Marinierskapel der Koninklijke
Marine.

Concertwedstrijd hafabra. Organisatie Brabantse
Muziekbond.

Zaterdag 10 december

LEENS | SPORTHAL LEENS | 20.00 UUR

Relatieconcert door de Koninklijke Militaire Kapel
Johan Willem Friso.

SL AGWERK
Vrijdag 9 december - zaterdag 10 december
AMERSFOORT | HET ICOON | 20.00 UUR

•

K
•

redactie@klankwijzer.nl
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