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Deadline voor Klankwijzer 
van december 
Op 13 december verschijnt alweer de volgende uitgave van Klankwijzer. Aan-
kondigingen van activiteiten tussen 16 december en 5 februari 2017 worden 
uiterlijk maandag 14 november bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt 
voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, 
concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bij-
zondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een 
zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering 
van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

Internationale wedstrijd voor 
jeugdorkesten in Oostenrijk
De organisatie Österreichische Blasmusikjugend houdt zaterdag 28 oktober 2017 in het 
Brucknerhaus in Linz in het kader van het 8e Oostenrijkse Jeugdorkestenfestival voor de 
tweede keer een internationale wedstrijd voor jeugdorkesten in de categorie Superieur. 
Deelname staat open voor verenigingsorkesten, bondsorkesten, muziekschoolorkesten 
en selectieorkesten in de harmoniebezetting. De deelnemers spelen naast het verplichte 
werk Symphonic Metamorphosis (on Themes from Saint-Saëns’ 3rd Symphony) van 
Philip Sparke een keuzeprogramma. Informatie: www.blasmusikjugend.at.

Fenntaler Musikanten 
succesvol op festival in Italië
De Veenendaalse Egerländerkapel Die Original Fenntaler Musikanten heeft 
tijdens het Südtiroler Festival für Böhmische und Mährische Blasmusik in 
Rio di Pusteria (Italië) de tweede plaats behaald in de Oberstufe, de hoogste 
klasse voor amateurorkesten. Aan het festival namen 22 kapellen uit zeven 
landen deel. De Fenntalers eindigden met 96 van de 100 punten op de 
vierde plaats in het totaalklassement. 
Iedere kapel speelde een programma van een halfuur dat beoordeeld werd 
door een vierkoppige internationale jury. Voor de rubriek ‘stijlgevoel’ kreeg de 
kapel van alle juryleden een 10. Opmerkelijk voor Nederlandse muzikanten bij 
wie deze muziekstijl van nature niet in het bloed zit. De kapel gaf verder een 
concert op het 2.000 meter hoog gelegen panoramaterras van Bergrestaurant 
Jochtal. Informatie: www.fenntaler.nl.

Website mondstukspecialist 
Rensink vernieuwd 
De website van mondstukspecialist Henk Rensink heeft een facelift gekregen. Op 
de vernieuwde site vindt de bezoeker heldere informatie en duidelijke antwoorden 
op al zijn vragen. Behalve informatie over de aanmeting van mondstukken en een 
rubriek ‘veelgestelde vragen’ verwijst de site onder meer naar bevindingen van 
anderen, praktische tips, publicaties en tevredenheidsonderzoeken. De lezer kan 
meteen aanklikken wat hij wil. Het adres van de website is www.henkrensink.nl of 
www.mondstukaanmeting.nl. 

Schrijfworkshop voor regeling 
Impuls Muziekonderwijs
Donderdag 14 december (19.30 uur) organiseert de Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen een schrijfworkshop voor de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. 
Hanneke Suilen (DOOR!) en Max van Alphen (Kunstbalie) ondersteunen instanties 
bij het schrijven van een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling. De 
workshop vindt plaats in Eindhoven (exacte locatie wordt nog bepaald). Informatie: 
www.brabantse-muziekbond.nl.

Inschrijving voor NK Show 
jeugd 2017 geopend
De inschrijving voor het Nederlands kampioenschap voor jeugdkorpsen 2017 is 
geopend. De titelstrijd wordt gehouden op 27 mei 2017 op het sportpark aan de 
Irislaan te Vlissingen. Deelnemers kunnen inschrijven voor de onderdelen mars, 
marsparade en show. De mogelijkheid bestaat om op meerdere onderdelen uit te 
komen. De inschrijftermijn sluit op 1 maart 2017. Het kampioenschap wordt 
georganiseerd door de stichting Nationaal Jeugd Festival in samenwerking met 
de KNMO en de Zeeuwse Muziekbond. Informatie: www.nationaaljeugdfestival.nl. 
Foto: Ben Boekwijt.
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Hype
Je kunt geen lokaal krantje openslaan of je 
leest wel een bericht over het opstarten van 
muzieklessen op school of de oprichting van een 
schoolorkest of -koor. Bij vrijwel al die initiatieven 
zijn lokale muziekverenigingen actief betrokken. 
Programma’s, masterplannen en acties, zoals 
Kinderen Maken Muziek, Méér Muziek in de Klas, 
Ieder Kind een Instrument, DOOR!, Cultuureducatie 
met Kwaliteit, Muzyk Puls, Orkest in de Klas, Er zit 
Muziek in ieder Kind, etc. missen hun doel niet. 
Elke zaterdagavond om 19.00 uur is het feest met 
Jetske en Pepijn tijdens de BZT Muziek Show op 
NPO 3. Uit 400 schoolklassen uit het hele land 
worden er 31 gekozen om in tien verschillende 
soundcategorieën (onder andere zang, orkest, 
bodypercussie, popband, rap, fluiten en blazen) te 
strijden voor een felbegeerde plek in de BZT Band 
XXL. BN’ers zoals Kenny B, Maan, Tania Kross, Jan 
Kooijman, Roel van Velzen en Gers Pardoel wor-
den als ‘helden’ ingezet om de jeugd enthousiast 
te maken. In de week na iedere uitzending staat 
een laagdrempelig lespakket online voor een 
muziekles gebaseerd op de sound van de week 
uit de BZT Muziek Show. 
Inmiddels zijn 542 basisscholen in het kader van 
de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van 
start gegaan om de kwaliteit van het muziekon-
derwijs te verbeteren. Met het door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie beschikbaar gestelde bedrag 
kunnen ze drie jaar vooruit. Nieuwe scholen kun-
nen zich weer aanmelden om er vanaf volgend 
schooljaar mee aan de slag te gaan.

Na jaren in het verdomhoekje te hebben gezeten, 
is muziekonderwijs plotseling ‘hot’. Fascinerend 
om te zien wat er nu ineens allemaal kan en hoe 
ook de houding  tegenover muziekeducatie als 
een blad aan de boom is omgeslagen. Het kan 
niet anders dat ook de amateurmuziek hier de 
vruchten van gaat plukken. 
Toch zijn er ook mensen die bedenkingen 
hebben bij deze ontwikkelingen. Bij al die 
initiatieven zijn plezier, leuk, laagdrempelig en 
enthousiasme de sleutelwoorden. Maar om het 
peil van de blaascultuur in Nederland in stand 
te houden, is meer nodig dan alleen plezier en 
enthousiasme. Op een bepaald moment zal de 
knop toch omgezet moeten worden naar een 
hoger level. De kunst is ervoor te zorgen dat 
het allemaal geen hype wordt die vanzelf weer 
overwaait als Jetske en Pepijn ‘dag’ zeggen en 
alle subsidiepotjes leeg zijn.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Inschrijving voor Zomerfestival geopend
De christelijke muziekvereniging Beatrix Doezum houdt zondag 25 juni 2017 voor de achtste keer het Zo-
merfestival voor brassbands, fanfares en harmonieën. Het seizoen afsluiten met een muzikale uitdaging in 
een gezellige setting is het uitgangspunt van het muzikale treffen. De deelnemers spelen een programma 
dat door een jury beoordeeld wordt. WMC-deelnemers kunnen deelname aan het Zomerfestival gebruiken 
als try-out. Informatie: info@beatrixdoezum.nl. 

De Muziekwedstrijd voor kinderen van start
De tweede editie van De Muziekwedstrijd is van start gegaan. Met deze online wedstrijd daagt het Prinses 
Christina Concours (PCC) kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit om via de website of de gratis app een 
muzikaal filmpje in te sturen. Kinderen kunnen alleen of samen met hun muzikale vriendjes meedoen, met 
elk instrument en in iedere muziekstijl. Het PCC wil hiermee kinderen stimuleren om muziek te gaan of 
blijven maken. Doordat alle filmpjes online staan, kunnen kinderen elkaar ook inspireren. Bovendien maakt 
iedereen kans op een mooie prijs, zowel beginners als muzikanten die al een tijdje les hebben. Nieuw dit 
jaar is dat ieder kind een persoonlijke mail krijgt van een jurylid met een reactie op het ingestuurde filmpje. 
Informatie: www.demuziekwedstrijd.nl of download de gratis app. Op de foto een sfeerbeeld van de finale 
in 2015, gepresenteerd door Edwin Rutten. Foto: Aanlevering Prinses Christina Concours.

Himalaya Music daagt jeugd uit
Himalaya Music wil muziekverenigingen uitdagen om jeugdleden meer verantwoordelijkheid te geven. De 
uitgeverij van muziek voor jeugdorkesten is ervan overtuigd dat jongeren minder vlug bij een muziekvereni-
ging afhaken wanneer ze meer ingezet worden bij allerlei organisatorische activiteiten. De uitgeverij nodigt 
verenigingen uit om een kinderconcert op touw te laten zetten door jeugdleden. Wie mee wil doen, kan 
voor 31 maart 2017 een verslag met foto’s vanaf het begin van de organisatie tot en met het uiteindelijke 
concert insturen. De leukste, creatiefste en origineelste inzending wint drie muziekstukken van Himalaya 
Music voor het jeugdorkest. Informatie: www.himalayamusic.nl

Klankwijzer als cadeau voor de feestdagen
Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen? Wellicht doet u familie, vrienden of kennissen een 
plezier met een abonnement op Klankwijzer. Een los jaarabonnement van acht nummers kost 37,00 euro. 
Opgave via: www.klankwijzer.nl/abonneren.
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Trombonedag met Jos Jansen
Blaasinstrumenten Import Nederland/Willson Europe houden zaterdag 12 november 
een interactieve Willson Trombonedag in brassatelier De Wilde in IJsselmuiden. 
Jos Jansen (oud-bastrombonist van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en 
internationaal solist) heeft voor tenor- en bastrombonisten met drie jaar of meer 
speelervaring een interessant programma samengesteld. 
Onder meer wordt aandacht besteed aan de functie van de trombone binnen 
diverse orkestbezettingen, het specifieke repertoire voor de trombone, ademhaling, 
embouchure, techniek, klank en moderne technieken. Met de deelnemers wordt 
een trombonechoir gevormd, dat onder leiding van Jos Jansen een programma 
instudeert. De benodigde bladmuziek wordt vooraf toegezonden. Informatie: www.
willson-europe.com of info@selmer.nl.

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

Verplichte werken voor ONFK 
2017 in Drachten bekend
De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) heeft 
de verplichte werken voor 2017 bekend gemaakt. Op advies van en in samenspraak 
met het Repertoire Informatie Centrum in Arnhem is in de eerste divisie de keuze ge-
vallen op Trias Politica waarin Jan Bosveld de leer der machtenscheiding verklankt. 
Kandidaten in de tweede divisie spelen 
Symphonic Variations waarbij Jacob de Haan zich liet inspireren door de pas-
sacaglia voor orgel in C mineur van J.S. Bach. Het driedelige Friendly Takeover, door 
Oliver Waespi gecomponeerd voor het Eidgenössisches Musikfest van 2016 in het 
Zwitserse Montreux, is het verplichte werk in de derde divisie. De deelnemers in de 
vierde divisie buigen zich over Les Memoires de Moresnet van Thom Zigterman, over 
het voormalige ministaatje Moresnet over de grens bij Vaals. Testpiece in de vijfde 
divisie is Three Klezmer Miniatures van Philip Sparke. Het ONFK wordt gehouden op 
12 en 13 mei 2017 in De Lawei in Drachten. Informatie: www.onfk.nl.

Internationaal jeugdmuziekconcours in Zwitserland
Van 6 t/m 10 juli 2017 wordt in Zürich (Zwitserland) voor de zesde keer een internationaal jeugdmuziekfestival georganiseerd. Deelname staat open voor harmonie- en 
fanfareorkesten, brassbands en bigbands. Ook is er een categorie voor drumbands, parade en show. Toegelaten worden jeugdorkesten met leden tot maximaal 25 jaar. Drie 
personen mogen maximaal 28 jaar oud zijn. Naast deelname aan het concours, zijn er ook concerten in de openlucht, een optocht, een groot openingsfeest in het Hallen-
stadion en een gezamenlijke afsluiting. Informatie: www.wjmf.ch. 

Nederland staat centraal tijdens 
Saxofoondag in Manchester 
Het Westland Saxofoon Orkest is uitgenodigd om zondag 22 november een concert 
te verzorgen op de saxofoondag in Manchester (Engeland). De saxofoondag aan 
The Royal Northern College of Music staat in het teken van Nederland. Er zijn work-
shops van Niels Bijl, Erik-Jan de With en het Artvart Saxofoonkwartet. Het Westland 
Saxofoon Orkest speelt met werken van Jacob ter Veldhuis, Douwe Eisenga, Louis 
Andriessen, Bart Wirtz en Benjamin Herman een Nederlands programma. Informatie: 
www.westlandsaxofoonorkest.nl. 

IJsselfestival in Zwolle 
als try-out voor WMC
Muziekvereniging Excelsior Westenholte houdt zaterdag 10 juni voor de twintigste 
keer het IJsselfestival in Het Anker in Zwolle. Het festival is bedoeld voor harmonie-, 
fanfare- en brassbandorkesten op alle niveaus. Voor deelnemers aan het Wereld 
Muziek Concours wordt zaterdag 10 juni het speciale try-outconcert WMC - Bre-
athing the World gehouden. De beoordeling omvat naast een verslag tevens een 
mondelinge toelichting van de jury. Informatie: www.excelsior-westenholte.nl

KORT NIEUWS
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Klarinettendag met 
Arno Piters als docent
Arno Piters, solo-klarinettist van het Koninklijk Concertgebouworkest, leidt zaterdag 
10 december in ’t Aad Raodhoes in Melick een klarinettendag. Deelname als actieve 
deelnemer staat open voor klarinettisten vanaf hafa-C-niveau. Deelnemers worden 
geacht een etude of solowerk voor te bereiden en (deels) ten gehore te brengen. 
Aan bod komen thema’s zoals ademhaling, houding en embouchure. Aanmelding 
als toerhoorder is eveneens mogelijk. De organisatie is in handen van de koninklijke 
harmonie Lentekrans Linne. Informatie: klarinettendagkhl@gmail.com.

Inschrijving voor ZomerOrkest
Nederland 2017  geopend
Het ZomerOrkest Nederland (ZON) is volop bezig met de voorbereidingen voor de 
tournee van 2017. Zowel muzikanten als dirigenten kunnen zich inschrijven via 
zomerorkest.nl. Het ZON heeft als doel om blaasmuziek in Nederland te promoten. 
In een casual outfit worden de concerten gegeven op terrassen, in parken, op 
pleinen, braderieën of midden in een winkelcentrum. Het ZON is qua muziekstijl 
van alle markten thuis, van Barok tot rock. ZON 2017 start zondag 11 juni met een 
inzeepdag. Zaterdag 8 en zondag 9 juli is er een repetitieweekeinde. De tournee is 
van woensdag 19 juli tot en met zondag 30 juli. 

NBTA kampioenschappen 
verdeeld over vier weekenden

NBTA Nederland is gestart met de 
voorbereidingen voor de kampioen-
schappen 2016-2017. Gedurende vier 
weekenden worden diverse wedstrijden 
georganiseerd. Allereerst zijn er de 
voorrondes op 26 en 27 november in 
Hoofddorp. Omdat de beginnersklasse 
bij NBTA Nederland groot is, wordt voor 
deze twirlers op 10 en 11 december in 
de Topsporthal in Almere het runner-up 

kampioenschap gehouden. De intermediate- en advanceklassen strijden op 14 en 
15 januari om de Nederlandse titels. Tijdens dit weekend vindt ook de kwalificatie 
plaats voor het Europese kampioenschap Twirl 2017 in het paasweekend in Kroatië. 
Voor de showtwirlonderdelen is op 11 maart 2017 een apart kampioenschap in 
Almere. Zij kunnen zich kwalificeren voor het Europese kampioenschap Majorette in 
oktober 2017 in Almere. Informatie: www.nbta.nl. 

Play-in voor jonge muzikanten
De jaarlijkse play-in van muziekvereniging Harmonie Slikkerveer krijgt volgend jaar 
een feestelijk tintje. Omdat de vereniging 125 jaar bestaat, wordt gedurende de 
dag gewerkt aan een heuse theatershow met Bamboo Bill, bekend uit Ouwehands 
Dierenpark en van de televisie. De play-in wordt gehouden op zaterdag 11 februari 
in het Farelcollege in Ridderkerk. Onder leiding van Jurgen Nab en Peter de Kluijver 
wordt overdag een programma ingestudeerd. Vanwege het jubileum hoopt de 
vereniging op een symbolisch aantal van 125 deelnemers. Deelname door zowel 
harmonie- als fanfareorkesten is mogelijk. Informatie: jcslikkerveer@hotmail.com.

Basklarinetfestijn met 
workshops en concerten
It’s all about the Bass Clarinet is 
in het laatste weekeinde van no-
vember het thema van een festival 
met de basklarinet in de hoofdrol. 
In Maastricht en Heerlen worden 
concerten en workshops gegeven 
door professionele specialisten 
op de basklarinet zoals Tobias 
Klein (jazz/improvisatie), Fie 
Schouten, Petra Stump-Linshalm, Heinz-Peter Linshalm en Jacques Dubois (klassiek/
hedendaags). Ook zijn er concerten door verschillende ensembles. Informatie: www.
bassclarinet.nl.  Foto: Elisabeth Melchior.

Benefietevenement voor MS
Muziekvereniging Crescendo Harderwijk roept harmonieën, fanfare en brassbands op om zaterdag 11 februari 2017 deel te nemen aan een benefietavond voor de stichting 
MS Research. Doordat een van de bestuursleden aan MS lijdt, ervaart de vereniging van dichtbij de gevolgen van deze slopende ziekte. Ieder orkest krijgt een halfuur de 
beschikking over het podium van theater Harderwijk om een optreden te verzorgen. De bedoeling is dat alle deelnemers aan het einde van de dag gezamenlijk een werk 
spelen. De initiatiefnemers hopen dat elke vereniging via een actie vanuit haar vestigingsplaats al een donatie kan meebrengen. Informatie: www.crescendoharderwijk.nl.

Klankwijzer richt schijnwerper 
op bijzondere concerten
In de serie Concert van de Maand belicht Klankwijzer bijzondere concerten of 
optredens met opmerkelijke cross-overs, medewerking van verrassende (professio-
nele) solisten, gebruik van bijzondere (niet-eigen) instrumenten of een opvallende 
programmakeuze. Ook concerten met een zeer lange traditie, een bijzondere aanlei-
ding of bij een opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde geldt voor originele 
of aansprekende manifestaties om de interesse van de jeugd te wekken voor de 
amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig naar: redactie@klankwijzer.nl. 
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De jaarlijkse inspiratiedag voor de show-, mars- 
en slagwerksector wordt dit jaar uitgebreid naar 
de doelgroep blaasmuziek. Het programma van 
het KNMO Congres omvat maar liefst zestien 
inhoudelijke sessies. Voor instructeurs, arran-
geurs, choreografen, dirigenten, bestuurders en 
muzikanten, voor iedereen zitten er meerdere 
interessante thema’s bij. Zo zal onder meer een 
vertegenwoordiging van het Wereld Muziek 
Concours (WMC) uitleggen wat de achter-
liggende gedachte is om tijdens het komende 
WMC in de Concertdivisie het verplichte werk 
te schrappen en extra-muzikale elementen in de 
beoordeling mee te wegen. Het aspect beleving 
(wat doet het met mij?) wordt volgend jaar de 
belangrijkste graadmeter tijdens de concerten 
bij de harmonieën en fanfares in de hoogste 
klasse. Deze revolutionaire benadering geldt 
vooralsnog alleen voor de Concertdivisie, maar 
wellicht in de toekomst ook voor andere divisies. 
Ook op de onderdelen mars, marsparade en 
show en tijdens de concertwedstrijden voor 
slagwerkensembles ligt het accent tijdens het 
WMC 2017 veel meer op het eindproduct als 
totaalplaatje. Zo zal de jury bij de marsparade 
en show alleen nog vanuit de box jureren en op 
het onderdeel mars vanuit vier vaste punten aan 
de rand van het wedstrijdterrein. De vraag is wat 
het werkveld van al deze rigoureuze wijzigingen 
vindt. Het Nationaal Congres is de plek bij uit-

stek om daar met z’n allen vanuit verschillende 
invalshoeken over van gedachte te wisselen.
Ook zijn er tal van informatieve presentaties. 
Paul Doop legt uit hoe showkorpsen door meer 
planmatig te werken structureel tot een hoger 
niveau kunnen komen. Jurist Mark Jansen wijst 
op de auteursrechtelijke aspecten bij het gebruik 
van YouTube en Facebook. Edwin de Jong vertelt 
hoe met het gebruik van software tot dertig 
procent effectiever gerepeteerd kan worden. 
Alex Schillings gaat in op de professionalisering 
van de dirigent in een breder perspectief en het 
behoud van ons muzikaal erfgoed, terwijl Rob 
Balfoort en René van Dijke de meerwaarde van 
het indoor wedstrijdcircuit belichten.
Verder zijn diverse organisaties, onder meer de 
Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkor-
kesten (FASO), de Open Dutch Showcorps 
Championships (ODSC) en de Stichting 
Combinatie Van Korpsen (SCVK), aanwezig om 
zich te presenteren. De initiatiefnemers van de 
Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen 
(ONFK) leggen uit waarom de open formule zo 
aanslaat. De Sesam Academy draagt bij met een 
presentatie over fondsenwerving.
Het KNMO Congres vindt plaats op zaterdag 19 
november in Van der Valk Hotel De Witte Ber-
gen aan de Rijksweg A1 te Eemnes. De opening 
is om 10.30 uur. De toegang is gratis. Informatie 
en opgave: www.knmo.nl. 

Wordt de X-factor in de toekomst het belangrijkste element bij de beoordeling 

van concoursen voor muziekverenigingen? En wat is het geheim achter het grote 

succes van de open kampioenswedstrijden? Deze en nog veel meer inhoudelijke 

thema’s komen zaterdag 19 november aan bod tijdens het Nationaal Congres 

van de KNMO in Eemnes.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

X-factor gevoelig  thema 
op KNMO Congres

ALGEMEEN NIEUWS
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Hij onderhoudt contacten met dirigenten, 
muzikanten en componisten over de hele 
wereld. Struint het internet af naar interessante 
composities of vernieuwende projecten. Weet 
haarfijn wat er zowel nationaal als internationaal 
te koop is in de muzieksector. Daarbij reikt zijn 
interesse verder dan de vier muren van de blaas-
muziek. De nieuwe voorzitter van de doelgroep 
Blaasmuziek heeft niet alleen als bestuurder de 
nodige bagage. Ook muzikaal inhoudelijk kan 
hij gewicht in de schaal leggen. “Ik heb het altijd 
leuk gevonden om in de muzieksector actief te 
zijn”, zegt de 44-jarige Stellendammer. “Het is 
een interessante wereld. Ik denk ook dat ik wel 
ideeën heb om wat dingen van de grond te tillen. 
Ik zie deze taak als een uitdaging.”

Johan Jansen is voorzitter, bibliothecaris 
en hoornist van fanfareorkest De Hoop uit 
Stellendam. Ook is hij vicevoorzitter van de 
Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigin-
gen, bestuurslid bij het Repertoire Informatie 
Centrum (RIC) en voorzitter van het Muziekge-
bouw Goeree-Overflakkee. Een inwerkperiode 
om het werkveld te verkennen, heeft hij niet 

Johan Jansen (44) uit Stellendam is sinds 

afgelopen zomer de nieuwe voorzitter van de 

doelgroep Blaasmuziek. Hij volgde Michiel 

Dijkman op, die de generieke commissie PR & 

Communicatie gaat leiden. Jansen is al vele 

jaren in allerlei hoedanigheden actief binnen 

de blaasmuzieksector. Hij vertelt over de plan-

nen die de komende tijd op de rol staan.

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

‘We moeten niet 
bang zijn voor 
 vernieuwingen’

Doelgroep-voorzitter Johan Jansen: “Door diversiteit creëer je een 

breder veld dat naar je kijkt.”
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nodig. Hij weet waaraan hij begint. “De amateur-
blaasmuzieksector houdt erg vast aan traditio-
nele vormen”, karakteriseert hij de wereld van 
de amateurmuziek. “Maar mensen houden niet 
meer zo vast aan tradities. Ze willen nieuwe din-
gen proberen. Vroeger ging je naar een restau-
rant omdat ze daar goed kookten, ook al was het 
interieur oubollig. Tegenwoordig is de inrichting 
van een eetgelegenheid ook heel bepalend of je 
er naar binnen stapt. Dat moeten we in de blaas-
muziek ook meer inzien. De traditie moeten we 
zeker niet uit het oog verliezen, maar we moeten 
niet bang zijn voor vernieuwingen. Je kunt 
gerust eens een keer iets uitproberen.” Janssen 
is vast van plan om in zijn functie als voorzitter 
van de doelgroep Blaasmuziek regelmatig zijn 
hoofd uit het raam te steken. Kijken hoe verge-
lijkbare organisaties inspringen op de telkens 
veranderende wensen van de consument. “Ik 
ben onlangs naar een concert van het London 
Symphony Orchestra geweest. Het programma 
was gebaseerd op muziek van computerspelle-
tjes. Helemaal uitverkocht. Het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest presenteerde vorige week 
een serie concerten waarbij het voltallige orkest 
de film Harry Potter and the Philosopher’s Stone 
live begeleidde. Voor de drie uitvoeringen was 
twee dagen na de aankondiging geen kaart meer 
te krijgen. Terwijl bij een concert met Bruckner 
5, wat ook prachtig is, de zaal niet vol zit. Mensen 
hebben dat misschien te vaak gehoord. Ze willen 

iets nieuws. Door afwisseling en diversiteit cre-
eer je een breder veld dat naar je kijkt. Je ziet dus 
dat ook de professionele wereld op zoek is naar 
nieuwe vormen. We moeten niet de ogen sluiten 
voor de dingen om ons heen.”

Jansen stapt in op een moment dat de sector 
volop in beweging is. De komende tijd staan 
allerlei plannen op stapel. Zo buigt de doelgroep 
Blaasmuziek zich momenteel over een beleids-
plan, staat het jurybeleid in de steigers, moeten 
de reglementen van de concertwedstrijden 

ge-update worden, vinden er allerlei verande-
ringen plaats rond het repertoirebeleid, gaat het 
lichte muziekproject met het Metropole Orkest 
van start en vragen de regels voor de solisten-
wedstrijden om aandacht. “We zijn druk in de 
weer om prioriteiten te stellen”, legt hij uit. “We 

gaan de komende tijd 
kijken wat de hoogste 
urgentie heeft.”

Laten we het lijstje 
eens aflopen. Te be-
ginnen met het lichte 
muziekproject. Het 
Metropole Orkest, 
de KNMO en het 
Landelijk Kennisinsti-
tuut Cultuureducatie 
en Amateurkunst 

(LKCA) starten dit najaar met een grootschalig 
programma om de ontwikkeling van de lichte 
muziek onder klassiek opgeleide blaasmuzikan-
ten een stevige impuls te geven. Via een speciale 
app kan straks iedere individuele hafabramuzi-
kant in Nederland zomaar begeleiding krijgen 
van een musicus van het Metropole Orkest. 
Ook kunnen instrumentgroepen, orkesten en 
 dirigenten persoonlijke begeleiding krijgen in 
de vorm van workshops en clinics. In Klank-
wijzer nummer 5 hebben we hierover reeds 
uitvoerig bericht. 

Het is niet de eerste keer dat pogingen 
worden ondernomen om blaasorkesten bij 
te spijkeren in het spelen van lichte muziek. 
Niet alle initiatieven op dit gebied waren 
succesvol. Waar is de hoop op gebaseerd 
dat dit project wel slaagt?
Jansen: “Initiatieven op dit gebied waren tot nu 
toe vooral gericht op dirigenten. Dit keer begin-
nen we aan de onderkant van de piramide, bij de 
muzikanten. Als een individuele muzikant ge-
interesseerd raakt, zal hij proberen om ook zijn 
club er warm voor te krijgen. Met de ontwikke-
ling van apps zetten we bovendien nieuwe tools 
in die zeker ook jongeren aanspreken. Er blijkt 
nu al veel interesse voor te zijn. Vanuit diverse 
provincies zijn al aanvragen voor verschillende 
pakketten binnen. Samen met het LKCA gaan 
we kijken hoe we dit kunnen combineren met 
bijvoorbeeld de raamleerplannen.”

Je noemt ook aanpassing van de regle-
menten voor de concertwedstrijden. Wat 
gaat er veranderen?
“Bij de nota Groei en Bloei van de Blaasmuziek 
zijn verschillende nieuwe concoursvormen 
ingevoerd, zoals festivaldeelname en ‘jury aan 
huis’. Tot nu toe waren dit pilots. We gaan ze nu 
definitief invoeren. Dat moet in het reglement 
geformaliseerd worden. Ook de mogelijkheid 
om twee jaar uitstel van de concoursverplichting 
te krijgen bij deelname aan erkende festivals 

Johan Jansen met Romano Diederen, de topscorer van het NK voor solisten.

‘ We moeten niet de 
ogen sluiten voor de 
dingen om ons heen’
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zoals de ONFK en NBK moet nog formeel gere-
geld worden. Bij ‘jury aan huis’ zijn we er altijd 
vanuit gegaan dat slechts één vereniging per 
keer hieraan kan deelnemen. Die regel halen we 
eruit. Voortaan kunnen meerdere verenigingen 
gezamenlijk gebruikmaken van deze alternatie-
ve concoursvorm. Sommige mensen zijn bang 
dat we daarmee concurrentie voor de reguliere 
concoursen in de hand werken. Maar als het veld 
het klaarkrijgt om met vijf verenigingen samen 
in een mooie concertzaal een prachtige dag met 
veel publiek te organiseren, is dat alleen maar 
mooi. Het geld dat de bond hiermee bespaart, 
kan dan mooi aan andere belangrijke zaken 
worden uitgegeven. Het belangrijkste is dat de 
orkesten aan kwaliteitsverbetering doen. Dat is 
immers het doel waar de concoursen voor zijn 
opgezet. De enige beperking is dat ‘jury aan huis’ 
niet in november aangevraagd kan worden om-
dat er dan mogelijk geen juryleden beschikbaar 
zijn. Ook kan ‘jury aan huis’ nooit op dezelfde 
dag gehouden worden als in dezelfde provincie 

een concours plaatsvindt.
Verder gaan we kijken naar de mogelijkheden 
om voor orkesten met afwijkende bezettingen 
een aparte categorie te creëren. Bijvoorbeeld 
een vereniging met klarinetten, bugels en twee 
violen die aan een festival wil deelnemen. Daar 
hebben we eigenlijk geen reglement voor. We 
gaan bekijken om daar een soort vrije klasse 
voor in het leven te roepen.”

Komen we bij het jurybeleid. Er bestaan 
toch al regels waar juryleden aan moeten 
voldoen? Waarom zijn ze aan vernieuwing 
toe?
“De invoering van nieuwe concoursvormen, 
zoals festivaldeelname en ‘jury aan huis’ brengt 
wat nieuwe aspecten mee. Dirigenten kunnen 
onder meer na afloop een gesprek aanvragen 
met de juryleden. Het huidige beleid is geba-
seerd op een standaard concours. Er werd niet 
of nauwelijks uitvoer aan gegeven. Dat heeft ons 
doen besluiten om het jurybeleid toekomstbe-

stendig te maken. Het concept is besproken met 
de bonden en een selectie van de juryleden. Ook 
willen we nieuwe juryleden gaan toevoegen. 
We zijn nu een plan aan het maken om het ten 
uitvoer te kunnen brengen.” 

De herziening van het repertoirebeleid. Wat 
moeten we ons daarbij voorstellen? 
“We zijn bezig met het updaten van de regle-
menten voor de solisten- en ensemblewedstrij-
den. We zijn begonnen met het opschonen en 
vernieuwen van het repertoire. Dat is inmiddels 
achter de rug. De repertoirelijsten zijn vorige 
maand vrijgegeven. De website van het RIC 
is daarvoor aangepast. Het is nu mogelijk om 
selectiever een werk te kiezen. We hebben nu 
een kortere lijst die elk jaar weer verder wordt 
uitgebouwd. 
Ook wat het repertoire voor de orkesten betreft 
is de website van het RIC aangepast. Behalve dat 
je uitgever, tijdsduur, bezetting en divisie kunt 
zien, zijn er onderliggende schermen gemaakt 

De KNMO gaat de positie van concertslagwerkers 

binnen de doelgroep Blaasmuziek bekijken.
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waarop straks vanuit het RIC een korte samen-
vatting van de beoordeling wordt vermeld. 
Ook geven we de uitgeverijen de kans om een 
toelichting erbij te zetten zodat je kunt lezen wat 
de componist met het stuk bedoeld heeft. Als 
vervolgstap gaan we bekijken of je als dirigent 
of muzikant je eigen ervaringen eraan kunt 
toevoegen. Bijvoorbeeld moeilijkheden die je 
ondervindt bij het instuderen van het stuk. Zo 
proberen we met een interactievere website te 
bereiken dat mensen meer te weten komen over 
het repertoire. Ook bekijken we of we dit samen 
kunnen doen met buitenlandse partners.” 

Aan de opzet van het NK voor solisten zit-
ten nogal wat haken en ogen. Door het hui-
dige systeem zijn weliswaar alle bonden 
vertegenwoordigd, maar het werkt enorme 
niveauverschillen binnen de divisies in de 
hand. Hoe kijk jij daar tegenaan?
“Volgens de huidige reglementen kan iedere 
bond een muzikant per divisie afvaardigen. 
Daarmee bereik je een landelijke dekking. Van 
de andere kant moet het wel zo zijn dat de echte 
top kan deelnemen. We hebben muzikanten die 
net niet kampioen zijn geworden uitgenodigd 
om mee te doen aan het fringe-programma rond 
het NK. Daar bleek weinig interesse voor te zijn. 
Toch vind ik dat er iets moet veranderen. Er zijn 
verschillende opties. Je kunt wildcards toeken-
nen aan de nummers twee uit de sterke competi-
ties. Je kunt misschien clusteren: muzikanten uit 
provincies met een beperkte competitie samen-

brengen om te bepalen wie naar het NK mag. Je 
kunt je ook afvragen of je als amateurorganisatie 
wel een categorie conservatoriumdivisie moet 
aanhouden. Deelnemers in de jeugddivisie 
spelen soms al zo lang dat ze voor werken uit een 
hogere divisie kiezen. Ze doen mee in de jeugd-
divisie omdat ze nog geen twaalf jaar zijn. Je 
zou ze ook kunnen laten uitkomen in de divisie 
waar het werk voor beoordeeld is en daarnaast 
een prijs beschikbaar stellen voor muzikanten 
onder de twaalf jaar. Ensembles hebben meestal 

geen concurrentie en worden daardoor vrijwel 
meteen kampioen. Moet je misschien een apart 
ensembleconcours maken? En moet er niet ook 
ruimte zijn voor concertslagwerkers? Zo zijn er 
verschillende mogelijkheden. We hebben een 

inventarisatie gehou-
den onder de bonden 
hoe zij daar tegenaan 
kijken. De uitkomst 
daarvan is zeer divers. 
Een kernteam gaat 
zich nu buigen over 
een nieuwe opzet. Die 
leggen we voor aan de 
bonden en die kunnen 
er dan op schieten.”

Nog meer ideeën?
“Ja, onder de doelgroep Blaasmuziek vallen 
ook de blaaskapellen. Zij hebben ieder jaar een 
festival in Steenwijk. Daarbij werken ze samen 
met een theatereigenaar. Kapellen treden er in 
meerdere zalen en op meerdere podia op. Qua 
kosten en opzet heel interessant. Het spreekt 
een groot publiek aan. Dat zijn voorbeelden 
die wellicht ook voor andere orkestvormen 
interessant kunnen zijn. 
Zo zijn er nog meer mogelijkheden om samen 

met andere organisaties wat te doen. Bijvoor-
beeld het Prinses Christina Concours en het 
Nederlands Blazers Ensemble. Beide hebben 
een link met de blaasmuziek. Maar we hebben 
eigenlijk nooit bekeken of we daar in een of 
andere vorm mee kunnen samenwerken. Het 
NBE blijkt bijvoorbeeld moeite te hebben om 
voor het jongNBE en jongNBEregionaal koper-
blazers te vinden. Vandaar dat we tijdens het NK 
voor solisten een aantal muzikanten hebben ge-
selecteerd voor een ensemble dat een dag onder 
leiding van musici van het NBE aan de slag gaat. 
Voor het nieuwe reglement voor solisten hebben 
we contact gehad met het Prinses Christina Con-
cours, een landelijk bekend evenement met een 
professionele organisatie. Ook zij hebben heel 
veel moeite om blazers aan de start te krijgen. 
Wij van onze kant zouden graag zo’n professio-
nele organisatie achter onze solistenconcoursen 
kunnen zetten. We gaan bekijken of we wat voor 
elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld dat wij 
muzikanten leveren, terwijl wij gebruik kunnen 
maken van hun expertise om zo’n wedstrijd goed 
in de markt te zetten. Dat zijn samenwerkings-
vormen in een wat breder verband. Het gaat er 
daarbij niet alleen om dat je je markt vergroot, 
maar ook dat je het aantrekkelijker maakt voor je 
eigen jeugd.”  

‘ Door afwisseling en  
diversiteit creëer je 
een breder veld’

Johan Jansen is samen met hoornist Pieter Hunfeld de inspirator van het lichte muziekproject 

met het Metropole Orkest.
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Grote orkesten, grootse concerten

     HRFSTWND wordt gefaciliteerd door MuziekPlatform Oost in samenwerking met 
Musidesk, Cultuurmij Oost en de deelnemende orkesten en podia

hrfstwnd.nl

Grafisch ontwerp: Sjoerd de Vos - Fotografie: Francet van Mackelenberg  

Het Groot HRFSTWND Orkest
Orkest van het Oosten

Enschede • Muziekcentrum • woensdag 9 november 2016 
20.00 uur

OBK Bennekom
Amsterdam Brass

Wageningen • Junushoff • zaterdag 12 november 2016 
20.00 uur

Gelders Fanfare Orkest
Frysk Fanfare Orkest

Nunspeet • De Veluvine • zondag 13 november 2016 
14.30 uur

Euphonia Wilsum
Brassband Excelsior Zalk

Kampen • Stadsgehoorzaal • zaterdag 10 december 2016 
20.15 uur

Koninklijke Harmonie Oosterbeek
Koninklijke Biltse Harmonie

Arnhem • Stadstheater • zondag 11 december 2016 
15.00 uur

HRFSTWND Soundtrip Experience XXL
Arnhem • Eusebiuskerk • zaterdag 15 oktober 2016 

20.15 uur

Achterhoeks Fanfare Orkest
Eendracht Winterswijk

Ulft • DRU Cultuurfabriek • zaterdag 22 oktober 2016
20.00 uur

Wilhelmina Glanerbrug
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest

Enschede • Muziekcentrum • zondag 23 oktober 2016
14.30 uur

Excelsior Westenholte
CMH Hattem

Zwolle • De Spiegel • vrijdag 4 november 2016 
20.00 uur

Gruno’s Postharmonie Groningen
Hoogeveense Harmonie

Hoogeveen • De Tamboer • 
zondag 6 november 2016

14.30 uur



Behalve Symfonisch Blaasorkest Gaanderen zijn 
er optredens van Laura van Kaam (The Voice 
Kids), Rutger de Vries (Una Voce Particolare), 
de band Catch20 (bestaande uit twintig zangers) 
en dansers van dansschool Aventus Dans. Ook is 
speciaal voor dit concert het uit meer dan tachtig 
leden bestaande Groot Help Unlimited!! Kin-
derkoor geformeerd met zangertjes van kinder-
koor Keitof, Musical Producties Gaanderen, de 
Gaanderense basisscholen en de jeugdleden van 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Gastvrouw 
is tv-presentatrice Carrie ten Napel. 
3FM Serious Request zet zich dit jaar in om 

de kindersterfte door longontsteking tegen 
te gaan. Jaarlijks sterven wereldwijd meer 
dan 900.000 kinderen aan longontsteking. 
Slachtoffers zijn vooral kinderen onder de vijf 
jaar, die op het platteland wonen. Als longont-
steking tijdig en met de juiste middelen wordt 
behandeld, hoeft de ziekte niet dodelijk te zijn. 
Met de opbrengst van 3FM Serious Request 
2016 ondersteunt het Rode Kruis vaccinatie-
campagnes en leren ouders en gezondheidsme-
dewerkers hoe een longontsteking kan worden 
voorkomen. Meer informatie over het benefiet-
concert: www.amphion.nl.

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen presenteert zaterdag 10 december in schouwburg Amphion in Doe-
tinchem samen met tal van artiesten de benefietavond Help Unlimited!! De opbrengst is bestemd voor 
3FM Serious Request.

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
op de bres voor  Serious Request

BLAASMUZIEK EVENEMENT

Distributed by www.jtmusic.nl

REACH NEW HEIGHTS

 reeds  
for saxophone  
and clarinet

ANNONCE PRESSE V21 FAMILY 2 JT 215x136.indd   1 06/10/2016   09:20
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Waar zijn de klarinettisten? Muzikanten op klarinet 
hebben door de jaren heen altijd een vooraan-
staande rol gespeeld op de nationale titelstrijd voor 
solisten. Veel jonge klarinettisten schopten het in 
hun latere leven tot beroepsmusicus. Maar waar 
zijn de talenten op dit instrument gebleven? In het 
programmaboekje van het Nederlands kampioen-
schap voor solisten en ensembles in het ZIMIHC 
Theater Zuilen in Utrecht is het vergeefs zoeken 
naar deelnemers op klarinet. Is het instrument uit 
beeld? Is de klarinet niet meer sexy? Jurylid Danny 
Oosterman denkt dat het te maken heeft met de 
heersende cultuur binnen de harmoniewereld. “Bij 
brassbands zit het competitie-element er ingebak-
ken en fanfares leunen daar tegenaan. Harmonie-
orkesten hebben minder affiniteit met competitie. 
Dat slaat kennelijk over op de individuele muzikan-
ten. Opvallend is namelijk dat ook hoboïsten en 
fagottisten ontbreken en dat de deelnemende ko-
perblazers voornamelijk uit fanfares en brassbands 
komen. We moeten muzikanten van harmonie-
orkesten ervan overtuigen dat het leuk is om aan 
concoursen mee te doen. We moeten ze wat meer 
bij de familie betrekken.” Terwijl het prijzenpakket 
toch zowel voor hout- als koperblazers een aantal 
interessante uitdagingen bevat. Wat te denken van 
een solo-optreden met de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso. Of samen met andere 
prijswinnaars van het NK een ensemble vormen 
dat een dagje in de leer gaat bij het Nederlands 
Blazers Ensemble. Er zijn masterclasses te winnen 

Het muzikale niveau van de toppers in de verschillende divisies liet weinig te 

wensen over. Het Nederlands kampioenschap voor blazers solisten en ensembles 

is nog steeds een galavoorstelling van het grootste jeugdige talent dat de ama-

teurblaasmuziek in Nederland in huis heeft. Maar het visitekaartje van de KNMO 

geeft wel stof tot kritisch nadenken.

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

Visitekaartje geeft 
stof tot nadenken

Lotte Segers.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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bij vakdocenten van het Sweelinck Conservatori-
um in Amsterdam en Codarts, Hogeschool voor 
de Kunsten in Rotterdam. De kampioen in de 
tweede divisie mag een solo-optreden verzorgen 
tijdens een concert van het Nationaal Jeugd Fan-
fare Orkest. De winnaars van de publieksprijzen 
krijgen een uitnodiging om volgend jaar tijdens de 

internationale WASBE-conferentie in Utrecht te 
komen spelen. Aan de prijzenpot kan het dus niet 
liggen. Jurylid Jos van de Braak ziet de absentie 
van houtblazers dan ook als iets dat wel eens 
structurele vormen zou kunnen gaan aannemen. 
Een tendens die op termijn de continuïteit van de 
orkestbezettingen in gevaar kan brengen. Kijk maar 

naar het voetbal. Door het ontbreken van goede 
buitenspelers is de ooit zo geroemde Hollandse 
school vrijwel compleet verloren gegaan. Van de 
Braak is bang dat als er niet tijdig wordt ingegrepen 
de blaasmuziekwereld op den duur hetzelfde lot is 
beschoren. “Laten we er toch vooral voor zorgen 
dat de harmonie als orkestvorm zoals wij die in 

‘ Laten we de 
inhoud voor-
al niet uit het 
oog verliezen’

Martijn van Rijswijk.

Nino Bogers.

Julia van Wijk.

Riemer Durk Krol.

Chantal Hage.

Janine Verberkt wordt 

 gehuldigd door KNMO- 

voorzitter Bart van Meijl.
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Nederland kennen gewaarborgd blijft”, waarschuwt 
hij. “We hebben tegenwoordig de mond vol over 
multidisciplinaire concerten, projecten met pop-
groepen, enzovoorts. Leuk en aardig allemaal, maar 
dit soort activiteiten dient de basisvorm van de 
orkestbezettingen niet.” Van de Braak komt nu al in 
de praktijk orkesten tegen waarbij de verhoudingen 
tussen de verschillende instrumentgroepen binnen 
het orkest totaal zoek zijn. Eenzelfde neerwaartse 
trend ziet hij ook onder dirigenten. Steeds minder 
jongeren kiezen voor een loopbaan als dirigent van 
een amateurblaasorkest. Van de Braak vindt dat 
hier een taak is weggelegd voor de KNMO. Hij pleit 
voor meer inhoudelijke deskundigheid binnen de 
belangenorganisatie. “De aandacht gaat vooral uit 
naar het werven van kinderen voor de blaasmuziek. 
Daar wordt veel steun aangegeven. Dat is prima 

allemaal. Het heeft ook resultaat. Muziekonder-
wijs op school komt weer terug. Maar laten we de 
inhoud vooral niet uit het oog verliezen. Dat is toch 
eigenlijk waar het allemaal om gaat. Die specifieke 
taak kan niet door bestuurders worden ingevuld. 
Daarvoor heb je mensen nodig die puur vanuit de 
inhoud werken.”
 
Een wat somber begin van een verhaal dat eigen-
lijk een feestelijk relaas zou moeten zijn van een 
van de hoogtepunten op de jaarkalender van de 
KNMO. Want dat is het NK voor blazers solisten 
natuurlijk nog steeds. “Het belangrijkste concours 
van de KNMO”, zegt jurylid Danny Oosterman 
aan het begin van de dag alvorens hij samen met 
Jos van de Braak plaatsneemt op de bovenste rij 
van ZIMIHC Theater Zuilen om de 41 solisten en 
ensembles te beluisteren. Na afloop is Oosterman 
nog steeds van mening dat het solistenkampioen-
schap het visitekaartje is van de amateurblaasmu-

ziek in Nederland. “Ik heb met name genoten van 
de deelnemers in de lagere divisies”, kijkt hij terug. 
“Ongelooflijk waartoe piepjonge muzikanten 
technisch soms al in staat zijn. Sommigen spelen 
zelfs hun werk volledig uit het hoofd.”
Ook Van de Braak is enthousiast over het niveau 
van de jonge muzikanten. “Vooral in de eerste 
divisie hoorde ik ongelofelijk goede uitvoerin-
gen voorbijkomen. Die vormden echt de kers op 
de taart.” Van de Braak merkt op dat de balans 
tussen de technische vaardigheden en muzikale 
voordracht sterk verbeterd is. “Ik zat dit jaar zo-
wel in Limburg als in Noord-Brabant in de jury 
en heb daardoor een goed beeld gekregen over 
het huidige niveau bij de solisten. Wat me vooral 
opvalt. is dat er op het gebied van muzikale over-
dracht de laatste tien jaar een grote vooruitgang 
is geboekt. Dat ligt ook aan de keuze van het re-
pertoire. Door te kiezen voor stukken met meer 
muzikale diepgang voorkom je dat optredens 

Bas Lodewijks.

Joëlle Schönrock.

Stein Bocxe.

Romano Diederen.
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uitmonden in het spelen van etudes. Dat is flink 
verbeterd. Het draagt ook bij aan de uitstraling 
van de blaasmuziek.”

Maar juryleden zouden geen juryleden zijn als 
ze niet ook een paar kritische noten te kraken 
hebben. Zo komt het volgens beide musici nog 
steeds voor dat deelnemers werken kiezen die 
voor hen te hoog gegrepen zijn. Ook worden 
nog regelmatig te lange werken gekozen. “Een 
werk van tien of twaalf minuten is echt niet 
nodig. Bij lange stukken wordt het ook moeilijk 
om de spanning vast te houden. Het moet geen 
achtergrondmuziek worden”, zegt Oosterman. 
Ook intonatie blijft een voortdurend punt van 
aandacht. “Ik kan me voorstellen dat muzikan-
ten dat gezeur vinden. Maar als het iets is dat 
telkens opvalt, vergaat je als publiek het plezier 
in het luisteren. Er zijn oefeningen voor om dit 
te verbeteren. Ik weet dat die niet populair zijn. 
Maar een goede intonatie is natuurlijk wel een 
onderdeel van het musiceren.” Oosterman juicht 
het toe dat een aantal muzikanten kiest voor 

werken van hedendaagse componisten die zich 
specifiek toeleggen op hafabramuziek, zoals Ke-
vin Houben en Eric Swiggers. Het zou volgens 
hem niet verkeerd zijn als nog meer componis-
ten uit de blaasmuziek, hij noemt onder meer 
Rob Goorhuis en Gordon Jacob, solowerken 
voor blazers zouden gaan schrijven. De KNMO 
zou dit volgens hem kunnen stimuleren door het 
uitroepen van een ‘Jaar van het nieuwe reper-
toire’ waarbij werken van componisten uit de 
hafabrawereld verplicht worden gesteld.

En dan de opzet van de titelstrijd. Een item 
waarover Klankwijzer al vaker geprobeerd 
heeft een boom op te zetten. Het Nederlands 
kampioenschap voor solisten is onder de vlag 
van de KNMO uitgegroeid tot een echte lande-
lijke titelstrijd. Alle regionale bonden mogen 
hun kampioenen afvaardigen. Geografisch 
gezien resulteert deze selectiemethode in een 
volwaardig Nederlands kampioenschap. Dat is 
mooi. Nadeel is echter dat hierdoor niet altijd de 
allerbeste muzikanten van het land aan de start 
komen. Ook dit jaar bleek weer dat tijdens de 

provinciale voorronden de lat lang niet in alle 
regio’s even hoog gelegd wordt. Op de nationale 
kampioenswedstrijd resulteert dit in enor-
me niveauverschillen binnen de divisies. Dat 
draagt niet bepaald bij aan de uitstraling van de 
kampioenswedstrijd. Maar betreurenswaardiger 
nog is dat tal van muzikanten uit sterke provin-
ciale competities thuis moeten blijven terwijl ze 
vrijwel zeker hogere ogen zouden gooien dan 
heel wat deelnemers die wel een uitnodiging 
ontvingen. Je zou dit deels kunnen oplossen 
door bijvoorbeeld wildcards toe te kennen aan 
muzikanten die in sterk bezette provincies net 
tekort kwamen voor de kampioenstitel, maar 
wel als tweede en derde eindigden en daarbij de 
negentig puntengrens doorbraken. 
Het selectiesysteem gaat er verder vanuit dat 
binnen de doelgroep Blaasmuziek alleen blazers 
actief zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Er 
spelen bij harmonieën, fanfares en brassbands 
tal van concertslagwerkers die zich absoluut 
kunnen meten met hun blazende collega’s. Het 
is te gek voor woorden dat zij binnen hun eigen 
doelgroep niet aan solistenwedstrijden kunnen 
deelnemen. Het is dat notoire actievoerders zoals 
Sylvana Simons en Jan Roos er geen weet van 
hebben anders zou er al lang een protestgroep zijn 
opgericht tegen instrumentdiscriminatie. Kort-
om: argumenten genoeg om het reglement eens 
kritisch tegen het licht te houden, ook al brengen 
eventuele aanpassingen ongetwijfeld de nodige 
organisatorische beslommeringen met zich mee. 
Het dagprogramma van het NK is met 45/50 
deelnemers nu al overvol. Maar bij de KNMO zit 
meer dan voldoende creatief vermogen om daar 
een mouw aan te passen. Er is in ieder geval hoop. 
We spraken in Utrecht verschillende bestuurders 
die wel oor hebben voor een reglementswijziging. 
We laten ons verrassen. 

Elders in deze uitgave vindt u portretten van 

de winnaars van het NK. Voor de uitslag zie de 

uitslagenpagina.

Duo Marlinda Wenselaar en Jan Krol met 

pianist Rein Albert Ferwerda.Ilse Kreb.

Berdien Remmerswaal.Melle Wassink.
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19 november : Adams, Ittervoort, 0475 560 703

3 december : Excel Oeffelt, 0485 362 668

10 december : Van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 
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De drumfanfare van de Christelijke muziekvereniging 
 Celebration is per onmiddellijke ingang op zoek naar:

EEN INSTRUCTEUR VOOR HAAR 
DRUMFANFARE.

 
Onze drumfanfare is niet zo groot, ca. 20 leden.

De meeste muziek die wij spelen komt uit de 2/3e divisie.
Onze repetitie avond is op dinsdagavond 

van 20.00 tot 22.00 uur.
Wij zijn een vereniging met een groot sociaal  karakter 

en een groep mensen die het leuk vinden om met 
 elkaar muziek te maken.

Wij willen muzikaal goed voor de dag komen, maar streven 
er niet naar om in de hoogste klasse te gaan spelen.

Daar zijn wij momenteel ook te klein voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Wim Zoutewelle, telefoon 06-28397710 of via 

e-mail, zoutewelle.w@zonnet.nl



Tommy Camps
Kampioen in: 
Jeugddivisie.
Leeftijd: 12 jaar.
Woonplaats: 
Wintelre.
School: 
Helicon Opleidingen. 
Vereniging (en): 
Die Stallfreunde 

Wintelre, Heide Echo Knegsel en Veldhovens 
Muziekkorps.
Instrument: Trompet.
Grootste succes: Winnen NK.
Mooiste muzikale beleving: Deelname NK.  
Hobby’s buiten de muziek: Knutselen.
Verdere activiteiten/interesses: 
Planten en dieren.
Favoriete gerecht: Chinese tomatensoep.
Favoriete tv-programma: Heb ik niet. 
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Een werk zo goed mogelijk spelen en daarna het 
applaus en de reacties van het publiek horen.   
Idool/inspiratiebron: 
Een echt idool heb ik niet. Ik vind verschillende 
muzikanten supergoed.  
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Wynton Marsalis.
Droom er wel eens van: Om in een groot 
beroemd orkest te mogen spelen.
Muziek betekent voor mij: 
Heel veel, je kunt er je gevoelens in kwijt.
Toekomstmuziek: 
Ik hoop nog heel veel te mogen leren in 
de  muziek.

Gera van Dijk
Kampioen in: 
Vijfde divisie.
Leeftijd: 12 jaar.
Woonplaats: Aalburg.
School: Willem van 
Oranje College Aalburg, 
vwo.
Vereniging: 
Oefening en Uitspan-

ning Aalburg.
Instrument: Cornet.
Grootste succes: 
Winnen regionaal solistenconcours en het NK.
Mooiste muzikale beleving: Winnen NK.
Hobby’s buiten de muziek: Voetbal.
Verdere activiteiten/interesses: 
Dansen en zingen.
Favoriete gerecht: Pizza.
Favoriete tv-programma: Brugklas, denk ik...
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Dat er een deuntje uit je instrument komt en dat 
je er mensen blij mee kunt maken.
Idool/inspiratiebron: 
Iemand bij ons op de vereniging.
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Niemand, ik blijf gewoon mezelf.
Droom er wel eens van: 
Dat ik de allerbeste cornetspeelster van de we-
reld word, haha. Dat zal nog wel even duren.
Muziek betekent voor mij: 
Heel veel, ik stop er vaak veel gevoelens in en 
vind het superleuk om te doen.
Toekomstmuziek: Muziekdocent worden of 
spelen in een bekend orkest.

Marilyn May Leliveld
Kampioen in: 
Vierde divisie.
Leeftijd: 14 jaar.
Woonplaats: 
Aarlanderveen.
School: Ashram 
College Nieuwkoop, 
vmbo-t.
Vereniging: 

Door Samenwerking Sterk  Aarlanderveen. 
Instrument: Altsaxofoon.
Grootste succes: Winnen NK op bugel in 2010.
Mooiste muzikale beleving: 
Concertreis met DSS naar Innsbruck.
Hobby’s buiten de muziek: 
Voetballen met vrienden.
Verdere activiteiten/interesses: Piano spelen.
Favoriete gerecht: Pizza.
Favoriete tv-programma: Vlucht HS13.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Dat het publiek ‘wow’ zegt als je begint te spelen.
Idool/inspiratiebron: 
Heb ik niet echt.
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Selena Gomez. 
Droom er wel eens van: 
Om nog eens een concertreis te maken met het 
fanfareorkest.
Muziek betekent voor mij: 
Best veel, als er geen muziek zou zijn, was het heel 
saai op de aarde.
Toekomstmuziek: 
Ik zou het leuk vinden om vaker op te kun-
nen treden.

Talenten in allerlei disciplines lieten vorige maand in het populaire tv-programma Superkids zien 

wat ze in hun mars hebben. Maar de KNMO heeft haar eigen superkids. De winnaars van het 

Nederlands kampioenschap voor solisten.

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

De superkids 
van de KNMO

BLAASMUZIEK PORTRET
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Nino Bogers
Kampioen in: 
Derde divisie.
Leeftijd: 12 jaar.
Woonplaats: 
Veldhoven.
School: Sondervick 
College Veldhoven, 
havo/vwo.
Vereniging: 

Veldhovens Muziekkorps.
Instrument: Altsaxofoon.
Grootste succes: Winnen NK.
Mooiste muzikale beleving: 
Optreden voor koningin Máxima.
Hobby’s buiten de muziek: Voetbal.
Verdere activiteiten/interesses: 
Carnavalsvereniging De Brassers.
Favoriete gerecht: Wentelteefjes.
Favoriete tv-programma: 
Kijken naar voetbalwedstrijden.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Zelf laten zien wat je waard bent.
Idool/inspiratiebron: James Last en papa.
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Cristiano Ronaldo.
Droom er wel eens van: Profvoetballer worden.
Muziek betekent voor mij: 
Veel plezier en lol hebben en goed presteren.
Toekomstmuziek:  Heel beroemd worden.

Janine Verberkt
Kampioen in: 
Tweede divisie.
Leeftijd: 20 jaar.
Woonplaats: 
Vierlingsbeek.
School: HAN Nijme-
gen, sociaal pedagogi-
sche hulpverlening.
Vereniging: 

Fanfare Vriendenkring Overloon.
Instrument(en): Bugel en trompet.
Grootste succes: Winnen NK.
Mooiste muzikale beleving: 
Optreden met het Nederlands Jeugdorkest in 
het Concertgebouw in Amsterdam.
Hobby’s buiten de muziek: Bootcamp.
Verdere activiteiten/interesses: 
Gezelligheid met familie en vrienden. 
Favoriete gerecht: Pasta pesto. 
Favoriete tv-programma: Expeditie Robinson. 
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Super als alle mensen naar jou luisteren en als 
ik voor mezelf fijn heb gespeeld en iedereen 

gaat klappen. 
Idool/inspiratiebron: 
Eric Vloeimans en Teus Nobel.
Muziek betekent voor mij: 
Een bron om je gevoelens te uiten en genieten 
van muziek die ik zelf kan maken.
Toekomstmuziek:  
Ik heb al best veel dingen gedaan. Eén groot 
doel heb ik niet. Ik kijk wat op mijn pad komt: 
wat ik leuk vind, neem ik aan en als ik het niet 
leuk vind, kan ik ook ‘nee’ zeggen. Ik wil vooral 
plezier in muziek maken behouden. 

Romano Diederen
Kampioen in: 
Eerste divisie.
Leeftijd: 16 jaar.
Woonplaats: Puth.
School: Graaf Huyn 
College Geleen, havo.
Vereniging (en): 
Fanfare Sint Caecilia 
Schinnen en het Lim-

burgs Fanfare Orkest.
Instrument(en): Trompet en bugel.
Grootste succes: 
Winnen NK in de jeugddivisie in 2012 en nu in 
de eerste divisie.
Mooiste muzikale beleving: 
Optreden Kinderprinsengrachtconcert, 
solo-optreden met mijn vader bij André Rieu 
op het Vrijthof Maastricht, solo-optredens met 
philharmonie zuidnederland, de Marinierska-
pel der Koninklijke Marine en het Metropole 
Orkest. 
Hobby’s buiten de muziek: 
Geen, hiervoor ontbreekt de tijd.
Verdere activiteiten/interesses: 
Buiten klassieke muziek ook jazzmuziek.
Favoriete gerecht: Lasagne.
Favoriete tv-programma: Ik kijk bijna geen tv. 
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Er is altijd een heel hoog niveau waarmee je je 
moet meten. Het is dan ook altijd mooi als je na je 
optreden je instrument met een voldaan en tevre-
den gevoel inpakt, ongeacht wat de uitslag wordt.
Idool/inspiratiebron: 
Mijn vader. Hij is trompettist in het orkest van 
André Rieu. Verder klassieke trompettisten zoals 
Maurice André, maar ook grote jazztrompettisten 
zoals Arturo Sandoval.
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Ik heb meerdere idolen. Het is moeilijk om hier 
een keuze uit te maken.
Droom er wel eens van om: 

Een goede trompettist te worden, zowel klassiek 
als jazz.
Muziek betekent voor mij: 
Heel veel, ik ben er in principe op ieder vrij 
moment mee bezig.
Toekomstmuziek: 
Van trompetspelen mijn beroep maken.

Thom Roosen
Kampioen in: Con-
servatoriumdivisie.
Leeftijd: 23 jaar.
Woonplaats: 
Veldhoven 
School: Fontys Con-
servatorium Tilburg, 
Klassiek Saxofoon.
Vereniging (en): 

L’Union Fraternelle Zeelst, Sub Umbra 
Meerveldhoven, Heide Echo Knegsel. 
Instrument(en): Saxofoons, dwarsfluit, klarinet.
Grootste succes: 
Twee keer Nederlands kampioen in conservato-
riumdivisie en solist bij vakantieorkest Ad Hoc.
Mooiste muzikale beleving: 
Dirigeren van The Queen Symphony op mijn 
minorexamen orkestdirectie.
Hobby’s buiten de muziek: 
Met vrienden naar de kroeg of een festival en 
lekker koken.
Verdere activiteiten/interesses: Formule 1.
Favoriete gerecht: Eend.
Favoriete tv-programma: 
Kijk eigenlijk alleen Formule 1.
De kick van spelen op solistenconcoursen: 
Ik ervaar een solistenconcours meer als een fijne 
plek om podiumervaring op te doen en feedback 
te krijgen van een jury. Die kick is er vooral bij 
het dirigeren of het soleren met orkest.
Idool/inspiratiebron: 
Sergiu Celibidache (Roemeense dirigent, red.).
Zou wel eens een dag willen ruilen met: 
Geen flauw idee, vind het eigenlijk wel prima om 
mezelf te zijn.
Droom er wel eens van om: 
Geen idee, meestal slaap ik als ik daarmee 
bezig ben.
Muziek betekent voor mij: 
Een taal waarin ik mezelf kwijt kan en op die 
manier een verhaal kan vertellen.
Toekomstmuziek:  
Dirigent van orkesten, solo of in een orkest 
spelen, lesgeven en af en toe een arrangement 
schrijven. Zolang ik er maar van kan leven, het 
gevarieerd werk is en ik er plezier in heb. 
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Het thema van CH2018 is iepen mienskip. In het 
Nederlands betekent het ‘open gemeenschap’. 
Wat de OMF Projectgroep CH2018 betreft was 
er geen beter onderwerp denkbaar geweest. 
Het biedt tal van aanknopingspunten om de 
amateurmuziekwereld in Friesland volop in de 
picture te zetten. Maar dat niet alleen. Ook als 
alle aandacht is weggeëbd, moet de Friese mu-
zieksector nog een hele tijd de vruchten kunnen 
plukken van CH2018. “Als we deze gelegenheid 
aan ons voorbij laten gaan, zijn we heel dom be-
zig geweest. Deze kans moeten we pakken”, zegt 
Aafke Poelstra die namens de doelgroep Show, 
Mars en Percussie van de OMF zitting heeft in de 
projectgroep.
CH2018 zal zich niet alleen afspelen rond 
Leeuwarden. Heel Friesland bruist in 2018 van 
de activiteiten. Maar dat is niet het enige. De 
projectgroep wil verder kijken dan 2018. Het 
culturele hoofdstadjaar moet de aanzet vormen 
voor een herstructurering en een cultuuromslag 
binnen de amateurmuziekwereld in Fries-
land. Sieger van Wijk, voorzitter van de OMF 
Projectgroep CH2018, vertelt hoe de OMF dat 
gaat aanpakken. “Ons uitgangspunt is dat we 
alle muziekgeledingen in Friesland, niet alleen 
blaasorkesten, showkorpsen en slagwerkgroe-
pen, maar ook majorettes, colorguards en twir-
lers bij het geheel willen betrekken. Daarnaast 
willen we ook aanverwante kunstuitingen zoals 

dans, zang en theater de kans bieden om bij ons 
aan te sluiten. De OMF-verenigingen bekleden 
bij alle activiteiten de spilfunctie.” Om alles een 
beetje overzichtelijk te houden is gekozen voor 
een regionale aanpak. Van Wijk: “We kwamen 
al vlug tot de conclusie dat 240 muziek- 
verenigingen met meer dan 10.000 leden op één 
hoop gooien te veel is. We zijn toen op het idee 

gekomen om Friesland te verdelen in een aantal 
vergelijkbare regio’s. Bijkomend aspect daarbij is 
dat op 1 januari 2018 in Friesland veel gemeen-
ten met elkaar gaan fuseren. CH2018 staat in het 
teken van iepen mienskip en verbinding. Wat is 
er nu nog mooier als je met muziek als verbin-
dende factor de oude en nieuwe gemeenten - en 
dan met name de muziekverenigingen binnen 

De inbreng van de amateurmuziekwereld aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad  

van Europa 2018 (CH2018) moet niet alleen beperkt blijven tot allerlei eenmalige 

activiteiten. Het evenement biedt een unieke kans om de amateurmuzieksector met 

al zijn disciplines stevig op de kaart te zetten. Met die missie is een speciale project-

groep namens de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF) aan de slag 

gegaan om de Friese muziekwereld met elkaar in verbinding te brengen. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: RUBEN VAN VLIET / FV MEDIA PRODUCTIES

Friesland maakt zich 
op voor CH2018

Sieger van Wijk en Aafke Poelstra van de projectgroep die namens de OMF de activiteiten rond 

Culturele Hoofdstad 2018 coördineert.

ALGEMEEN ACHTERGROND
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die nieuwe gemeentegrenzen - met elkaar gaat 
verbinden. Op dat plan hebben we tijdens de 
algemene ledenvergadering van de OMF een 
overdonderend ‘ja’ gekregen.”
De Friese muziekwereld dichter bij elkaar 
brengen, is hard nodig, merkt de projectgroep 
op. In een aantal plaatsen wordt weliswaar 
op gemeentelijk niveau in federatief verband 
samengewerkt. Maar het belang en de betekenis 
van de federaties is de laatste jaren afgenomen. 
Daar komt bij dat ook de betrokkenheid bij de 
bond terugloopt. Ook is er sprake van een hok-
jescultuur. Ervaringen van de een worden niet 
of nauwelijks gedeeld met de ander. Een slechte 
zaak, stelt de projectgroep. “Ik ben er absoluut 
van overtuigd dat je er met samenwerking veel 
meer kunt uithalen, ook qua uitstraling”, zegt 
Van Wijk. 
De eerste resultaten zijn al binnen. Alle muziek-
verenigingen in de nieuwe gemeente Leeuwar-
den - waarvan er voorheen een aantal niet bij een 
federatie was aangesloten - hebben aangegeven 
dat ze binnen de nieuwe gemeente gaan samen-
werken onder de naam Nieuw Leeuwarden. Van 
Wijk: “Dat is de eerste stap in wat wij beogen: 
eendracht maakt macht. Ook de gemeenten 
juichen deze ontwikkelingen toe. Ze willen in de 
nieuwe samenstelling de muziekverenigingen 
straks een kans geven.” Aafke Poelstra vult aan: 
“In die nieuwe gemeenten kunnen ze weer als 
één gesprekspartner optreden. Zo kunnen ze 
zich sterker profileren. Niet alleen in de richting 
van de politiek, maar ook om goed uit de verf te 
komen bij leuke gezamenlijke projecten die de 
jeugd aanspreken.”

Iepen mienskip komt ook terug in de activitei-
ten die in het kader van Leeuwarden Cultu-
rele Hoofdstad op touw worden gezet. De 
bedoeling is dat de regio’s zelf met voorstellen 
komen hoe ze hier invulling aan willen geven. 
Voorwaarde is wel dat de aangemelde projecten 
aansluiten bij de thema’s die de hoofdorgani-
satie heeft vastgesteld. CH2018 werkt met een 
bidbook. Daarin zijn vijf hoofdprojectgroepen 
aangegeven: Natuur en Cultuur, Stand en Land, 
Lab Lwd (laboratorium van vernieuwing), 
Royal Friesian (geschiedenis) en Gemeenschap 
en Diversiteit. De hoofdgroepen zijn op hun 
beurt weer verdeeld in diverse deelprojecten. 
De OMF Projectgroep bekijkt of de aange-
melde projecten aansluiten bij een van deze 
thema’s en of ze elkaar niet overlappen. Na een 
aarzelend begin druppelen de aanmeldingen 
langzaam binnen. Van Wijk: “We hebben aan 
iedere federatie gevraagd om met twee of hoog-
uit drie voorstellen te komen. Uit de nieuwe 
plattelandsgemeente Waadhoeke in Noordwest 
Friesland is het idee binnengekomen om een 
groenteorkest samen te stellen. Muziek maken 
met komkommers, courgettes en andere verse 
groenten. Dat past perfect bij het thema Lost in 
the Greenhouse onder de hoofdgroep Ge-
meenschap en Diversiteit.” Het is ook mogelijk 
om buiten de hoofdprojecten activiteiten te 
organiseren. Zo verzorgen muziekverenigingen 
uit de gemeente Leeuwarden vanaf 2017 in 
de zomermaanden concerten op de Nieuw-
stad. Gestreefd wordt om fragmenten van alle 
projecten uit de regio’s aan het eind van het 
culturele jaar tijdens een gezamenlijke finale in 

Leeuwarden te presenteren onder het project 
Never Ending Orchestra.   
De projectgroepleden geven toe dat er nog heel 
veel moet gebeuren. De meeste regio’s zitten nog in 
de denkfase. De ene federatie loopt harder dan de 
andere. Toch begint de tijd te dringen. De missie is 
dat alle 240 OMF-verenigingen straks een bijdrage 
leveren. De culturele dienstverlener Keunstwurk 
heeft een programma opgezet om verenigingen te 
ondersteunen met onder meer een toolbox voor 
het maken van een projectplan en kennisbanken 
en workshops over onder meer crowdfunding en 
fondsenwerving. Van Wijk: “Verenigingen vragen 
als eerste waar het geld vandaan komt. Daar kan ik 
kort over zijn: vanuit de hoofdorganisatie zijn geen 
budgetten beschikbaar. Dat was wel de hoop, maar 
dat zit er niet in. Ik vind dat eigenlijk ook niet echt 
relevant. Laten we nu eerst eens kijken wat we wil-
len en dan bezien hoe we het gaan financieren. Ik 
ben ervan overtuigd dat met name onze regionale 
aanpak veel bedrijven en subsidiërende instanties 
aanspreekt. Een ondernemer uit Kollum zal eerder 
doneren voor een activiteit van een federatie uit 
zijn omgeving dan voor iets dat zich afspeelt in de 
culturele hoofdstad. Uiteindelijk denk ik dat onze 
manier van werken een win-winsituatie ople-
vert. Denk daarom niet in beperkingen, maar in 
 mogelijkheden. Op dit moment is creativiteit 
belangrijker.”  

Meer informatie: www.omfryslan.nl. De OMF-Pro-

jectgroep CH2018 is bereikbaar via het e-mail-

adres: omfch2018@gmail.com.

Onder de vlag van Culturele Hoofdstad 2018 vindt van 8 tot en met 11 mei 2018 in Sneek het Europees muziekfestival At the Watergate plaats.
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Voorzitter Martin Stevens van de NTSB komt 
er recht voor uit. “Voor ons is het doel van deze 
samenwerking te komen tot schaalvergroting.” Zijn 
in 1978 opgerichte organisatie telt circa 200 leden, 
verdeeld over ongeveer vijftien verenigingen. Door 
met het KNMO-kernteam majorette in zee te gaan 
hoopt de NTSB de interesse voor de twirlsport 
aan te wakkeren. “We hebben ons in het verle-
den vooral gericht op de top van de twirlwereld. 

Sporters die echt bereid zijn om vele uren per week 
te trainen om een topprestatie te kunnen leveren. 
De opbouw en doorstroming vanuit de basis 
hebben we daarbij een beetje uit het oog verloren. 
Kinderen kunnen na een jaar oefenen soms nog 
niet aan een wedstrijd meedoen. Als we voldoende 
aantrekkingskracht op de jeugd willen behouden, 
moeten we onze krachten bundelen.” 
Voor de KNMO is eigenlijk het omgekeerde het 

geval. Het kernteam majorette zet vooral in op een 
brede doelgroep. Door de samenwerking krijgen 
de meer ambitieuze KNMO-leden de kans om zich 
binnen hun eigen organisatie verder te ontwikke-
len. Zo vult de een de ander aan. “De gesprekken 
over samenwerking zijn in een stroomversnelling 
gekomen”, zegt Ingrid Diender, voorzitter van het 
KNMO-kernteam majorette. “Sinds april zijn we 
in goed overleg met elkaar tot een model gekomen 

Het KNMO-kernteam Majorette kan zijn leden voortaan specifiek op twirl gerichte 

onderdelen aanbieden. De Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB) op haar beurt 

hoopt vanuit de brede basis van de KNMO de vijver voor het aantrekken van 

twirltalenten te vergroten. Kortom: het een-tweetje tussen de KNMO en de NTSB 

is een schoolvoorbeeld van het begrip win-winsituatie. 

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

KNMO en NTSB
verenigd door de baton

Instructrices en bestuurders worden geïnformeerd over de samenwerking.

MAJORETTE/TWIRL NIEUWS
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voor volgend jaar. We hebben daarbij gekeken naar 
elementen waar we elkaar raken en waar sporters, 
bestuur en organisaties van elkaar kunnen leren. 
Hoe we over en weer meer zichtbaar kunnen zijn, 
maar vooral ook hoe we het met elkaar leuker 
kunnen maken.”
En dus zaten vorige maand tijdens voorlichtingsbij-
eenkomsten in het land allemaal blije KNMO- en 
NTSB-bestuurders achter de tafel om de ambiti-
euze plannen te delen met trainsters en bestuurs-
leden van majorettegroepen en twirlverenigingen. 
“NTSB & KNMO samen op weg. Eén passie, één 
doel, één wedstrijdcircuit. Together we are stronger.” 
Het is een greep uit de oneliners die via PowerPoint 
voorbij kwamen. 
Belangrijkste gevolg van het partnerschap is de 
samenvoeging van de wedstrijdkalenders van de 
KNMO en de NTSB tot één groot landelijk wed-
strijdcircuit. Deze nieuwe opzet gaat op 1 januari 
2017 van start. Vanaf die datum worden tijdens 
wedstrijden van de KNMO NTSB-onderdelen aan-
geboden. Tijdens wedstrijden van de NTSB staan 
tevens KNMO-onderdelen op het programma. 
KNMO-leden kunnen tijdens een NTSB-wedstrijd 
meedoen aan KNMO-categorieën, maar mogen 
ook inschrijven voor NTSB-onderdelen. Het om-
gekeerde is uiteraard ook mogelijk: NTSB-leden 
mogen tijdens een door hun bond georganiseerde 
wedstrijd meedoen aan wedstrijddisciplines van 
zowel de NTSB als de KNMO. “Leden zijn niet ver-
plicht om aan onderdelen van de andere bond mee 
te doen”, licht Ingrid Diender toe. “Maar als ze het 
zelf graag willen, zijn de mogelijkheden aanwezig. 
Ook als deelnemers alleen majorette willen doen, 
blijft daar bij ons een plek voor.”

Het samenwerkingsverband biedt zowel voor 
KNMO- als voor NTSB-leden een forse uit-
breiding van de wedstrijdkalender. Vooral de 
NTSB is daar blij mee. De bond houdt weliswaar 
wedstrijden door het hele land. Maar vanwege de 
reisafstanden komt het er in de praktijk op neer dat 
NTSB-leden slechts aan drie of vier wedstrijden 
per jaar meedoen. Door de uitbreiding van het 
wedstrijdcircuit krijgt iedereen de kans om vaker 
dichter bij huis aan de start te verschijnen. 
Meer concreet houdt het opstarten van één 
landelijk wedstrijdcircuit in dat het op wedstrijden 
van de NTSB mogelijk is om deel te nemen aan 
de onderdelen Artistiek Programma, Technisch 
Programma en Sterparade. Op elke KNMO-wed-
strijd staan voortaan ook de onderdelen 1 - 2 - 3 
baton, duo en team twirling, 
Freestyle, Artistic Twirl /pair 
en Shortprogram/compulso-
ries op het programma. Op 
alle wedstrijden zijn zowel 
KNMO- als NTBS-juryleden 
aanwezig. De behaalde scores 
tellen bij de NTSB mee voor 
plaatsing voor de Nederlandse 
kampioenschappen, bij de 
KNMO voor kwalificatie voor 
de provinciale kampioen-
schappen en bij beide organisaties voor promotie 
op onderdelen waarop promotie mogelijk is. 
Het ultieme doel is uiteindelijk te komen tot één 
gezamenlijk Nederlands kampioenschap voor alle 
onderdelen. “De samenwerking vergroot de keu-
zevrijheid voor de sporters”, leggen woordvoerders 
van de beide organisaties uit. “De leden kunnen 

op alle wedstrijden meedoen aan majorette- en/
of twirlonderdelen. Daarmee beschikken ze over 
meer mogelijkheden om zich verder te ontwik-
kelen.” Behalve dat KNMO en NTSB elkaar 
aanvullen, passen ze ook uitstekend bij elkaar. 
Beide organisaties hanteren dezelfde kernwaarden 
“KNMO- en NTSB-wedstrijden hebben dezelfde 
kenmerken. Bij beide staat onderling respect hoog 
in het vaandel, beide streven een gezonde compe-
titie na, alle twee zijn toegankelijk voor elk niveau, 
bij beide staan de sporters voorop en behalve dat er 
strijd geleverd wordt, is er ook bij beide organisa-
ties aandacht voor gezelligheid.”
Verschillen zijn er uiteraard ook. Behalve de bena-
mingen wijkt de wijze van jurering af, verschilt de 
indeling in niveaus, is de puntentelling afwijkend 
en gelden er verschillende tijdslimieten. Ook de 
openingsceremonie, de aard van de prijzen, de 
indeling van de warming-up en de prijsuitreiking 
zijn anders. Bij beide bonden staan echter een 
positieve benadering en aansturing in de beoor-
deling centraal. De NTSB kent als onderdeel van 
de wereldbond World Baton Twirling Federation 
meer internationale wedstrijden. De verschillen 
kunnen de leden van de beide bonden er echter 
niet van weerhouden om aan elkaars wedstrijden 
mee te doen. Ook nu al zijn er diverse verenigingen 
waarvan leden meedoen aan de wedstrijden van 
beide bonden met routines die nauwelijks van 
elkaar verschillen. Een kleine aanpassing is soms 
al genoeg om te voldoen aan de regels. Bovendien 
gaan beide bonden de mogelijkheid onderzoeken 
om het onderdeel Technisch Programma van de 
KNMO samen te voegen met N4/N5 (starters) 1 
baton van de NTSB.
Om de drempel om aan elkaars wedstrijden mee 
te doen zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt 

met een gezamenlijk inschrijfformulier. Beide 
bonden hanteren hun eigen inschrijfgelden. Wed-
strijdinformatie (programma, tijden, etc.) loopt 
via de organiserende bond. Vanaf 1 januari gaat het 
allemaal beginnen. Het eerste ei in de eenwording 
van de majorette- en twirlsector in Nederland is 
daarmee gelegd. 

‘ We hebben daarbij 
gekeken naar 
elementen waar we 
elkaar raken’

Op wedstrijden van de KNMO worden volgend jaar ook NTSB-onderdelen aangeboden.
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Muziekvereniging Vlijt en Volharding heeft het 
prima voor elkaar. Het bestuur mag rekenen 
op de inzet van diverse werkgroepen en ad-hoc 
commissies waarin allerlei zaken uitstekend wor-
den geregeld. Ook dragen alle leden hun steentje 
bij om met de inzameling van oud papier en 
metaal, de Grote Clubactie, de donateursactie en 
de organisatie van de vlooienmarkt geld in het 
laadje te brengen. Met ruim 110 leden verdeeld 
over een harmonieorkest, een slagwerkgroep, 
een majoretteafdeling en diverse jeugdgroepen 
is Vlijt en Volharding na 125 jaar nog steeds 
een bloeiende en gezellige vereniging binnen 
de gemeente Alphen-Chaam. “De vereniging 
staat voor met vlijt en volharding samen muziek 
maken op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij 
de gezelligheidsfactor zeker niet uit het oog 
verloren wordt”, verwoordt voorzitter Mark de 
Vuijst de corebusiness van de vereniging. “We 

kunnen goed naar een piekmoment toewerken 
om daarna voor even in rustiger vaarwater 
terecht te komen. We blijven altijd zoeken naar 
nieuwe uitdagingen om het voor de leden, maar 
zeker ook voor het publiek, zo aantrekkelijk 
mogelijk te houden.”
Over de oprichting van Vlijt en Volharding 
lopen de lezingen uiteen. Uit naslagwerken zou 
geconcludeerd kunnen worden dat het een puur 
particulier initiatief was van enkele plaatselijke 
muziekliefhebbers. Andere bronnen wijzen er 
echter op dat de vereniging vanuit de kerk is 
ontstaan. Dat 1891 het oprichtingsjaar is, staat 
echter als een paal boven water. De Vuijst: “Als 
muziekvereniging zijn we onderdeel van een 
dorpsgemeenschap met al haar tradities en bij-
behorende evenementen. Naast onze concerten 
verlenen we medewerking aan de carnavalsop-
tocht, Koningsdag, Dodenherdenking, inhalen 

Avondvierdaagse en de Sinterklaasintocht. 
Verder komen we op verzoek ook een serenade 
brengen bij jubilerende verenigingen.” 
Vlijt en Volharding veroverde in de loop van de 
jaren onder leiding van gerenommeerde dirigen-
ten tal van prijzen en titels. Vanwege voortduren-
de wisselingen in de bezetting heeft het orkest 
het verblijf in de eerste divisie vrijwillig ingeruild 
voor een pas op de plaats in de tweede divisie. 
Ook de drumband en majorettes sleepten in hun 
gloriedagen vele mooie successen in de wacht. 
Muzikale uitdagingen zoals optredens tijdens de 
concertserie Verrassende Ontmoetingen en op 
het Spanjaardsgat Festival in Breda houden de 
leden op het puntje van de stoel. Ook produc-
ties zoals Eftelingdroom, Miniparade, Alice in 
Musicalland en het Ienie-Miene Peuterconcert, 
waarbij alle geledingen van de vereniging zich 
presenteren, worden zeer gewaardeerd door de 
Alphense achterban.
Veel aandacht gaat uit naar de jeugd. Binnen de 
vereniging zijn diverse samenspelgroepen actief 
die ieder hun eigen dirigent en docent hebben. 
De opleiding van muzikanten gebeurt intern 
door vakkundige docenten op de eigen locatie. 
Het project Ons Orkest op de basisschool levert 
ieder jaar enkele nieuwe leden op. De Vuijst: 
“Ledenwerving is een belangrijk thema binnen 
onze vereniging. Het wordt steeds lastiger om 
kinderen te binden aan de vereniging. Daarom 
hebben we twee orkestjes opgezet waarin de 
leerlingen snel kunnen instromen. Zo laten we 
zien dat we samen muziek maken.” 

Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Alphen behoort al vele jaren tot de vaste 

waarden van de amateurmuziekwereld in Noord-Brabant. Al 125 jaar vormt het 

orkest het cement binnen de leefgemeenschap van Alphen.
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Vlijt en Volharding bloeit 
ook nog na 125 jaar 

Meer informatie: www.vlijtenvolhardingalphen.nl.

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Wie is Casper Traa?
Getrouwd met Dorina en vader van Romée 
en Nick. Dorina speelde al bij slagwerkgroep 
EMM Heijen en inmiddels zijn ook de kinderen 
besmet geraakt met het slagwerkvirus. Ze spelen 
eveneens bij EMM. Iets wat ik stiekem altijd 
gehoopt heb, is uitgekomen: het hele gezin actief 
in de slagwerkwereld en samen op het podium 
staan. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met 
muziek bezig ben. Van jongs af aan is muziek, 
met name slagwerkmuziek in de breedste zin 
van het woord, niet meer weg te denken uit 
mijn leven. Mijn passie en gedrevenheid voor 
muziek probeer ik op de muzikanten over te 
brengen. Zoeken naar nieuwe uitdagingen zit 
in m’n bloed. Daarbij probeer ik de lat zo hoog 
mogelijk te leggen.

Hobby’s buiten de muziek?
Voetbal, zowel passief als actief. Af en toe een 
balletje meetrappen. Helaas is daar niet altijd 
de tijd voor. Verdere vrijetijdsbestedingen zijn 
vakanties met mijn gezin en van tijd tot tijd een 
avondje stappen met vrienden.

Hoe ben je in de muziekwereld terechtge-
komen?
Op 4-jarige leeftijd liep ik als klein menneke 
met m’n trommeltje tijdens de intocht van 
de Nijmeegse Vierdaagse op de Via Gladiola 
tussen de militaire orkesten een stukje mee. Al 

snel werd duidelijk dat slagwerk mijn ding was 
en daar serieus mee verder wilde. Zo kreeg ik 
van mijn ouders een trommel. In 1980 werd ik 
lid van de jeugddrumfanfare De Stefaantjes in 
Nijmegen, waar ik mijn eerste trommelles kreeg. 
Bij drumfanfare Michael uit Nijmegen behaalde 
ik vervolgens diverse slagwerkdiploma’s. Na de 
middelbare school studeerde ik klassiek slag-
werk aan het conservatorium.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Naast drumfanfare Michael werd ik ook lid van 
slagwerkgroep Neerbosch-Oost uit Nijmegen. 
Daar werd ik tijdens mijn opleiding voor slag-
werkinstructeur bij de Bond van Orkestdirigen-
ten en Instructeurs al snel de rechterhand van 
de dirigent. Ik vond het geweldig om soms een 
repetitie te mogen overnemen. In 1995 vroeg 
het bestuur of ik de vacature van dirigent wilde 
vervullen. Deze kans liet ik niet aan me voorbij 
gaan. Ik kon nu uiteindelijk zelf beslissen hoe 
de muziek moest klinken en dat ook nog met 
een vereniging op een hoog niveau. In het begin 
was dat even lastig. Ineens stond ik niet meer 
tussen de muzikanten maar voor ze. Gelukkig 
accepteerden de leden me al snel als dirigent 
en hebben we veel mooie momenten mogen 
meemaken. Uiteindelijk heb ik deze groep 18 
jaar met succes geleid en deze periode in 2013 
afgesloten met het behalen van het Nederlands 
kampioenschap in de hoogste divisie. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Op de eerste plaats ben ik ontzettend graag 
met muziek bezig en wil ik graag mijn eigen 
interpretatie laten klinken. Je ontwikkelt jezelf, 
krijgt nieuwe ideeën en zoekt naar muzikale 
vernieuwingen en uitdagingen. Het vak van 
dirigent ervaar ik ook als een soort ‘onderne-
men’ of ‘managen’. Je bepaalt mede het beleid van 
de vereniging en bent er ook verantwoordelijk 
voor. Het zoeken naar nieuwe initiatieven en die 
samen met de muzikanten tot een positief resul-
taat brengen, geeft me een kick. Kortom: het vak 
dirigent is heel erg divers.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Dat zijn er best veel. Het meest zijn blijven hangen: 
‘muziek is emotie’, ‘noten zijn slechts een hulpmid-
del’ en ‘tussen de noten dáár zit de muziek!’

Naar welke bezetting gaat je voorkeur uit: 
gestemd, ongestemd of mix?
Dat is toch wel de mix. Uiteraard kan ik ook 
genieten van een gestemde bezetting, maar na 
een tijdje verlang ik toch weer naar een lekkere 
‘groove’. Bij het horen van goed ongestemd werk, 
zit ik op het puntje van de stoel. 

Mooiste compositie (voor concerterend 
slagwerkensemble)?
Er zijn veel mooie composities, voor zowel on-
gestemd als een mix van ongestemd en gestemd. 

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

teur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigent Casper Traa uit Heijen 

zijn licht schijnen over de hedendaagse slagwerkmuziek.

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

‘ We moeten creatief en 
vernieuwend blijven’

SHOW, MARS PERCUSSIE DE DIRIGENT
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Santorini van de Griekse componist Yanni 
schiet mij als eerste te binnen en blijft mij steeds 
opnieuw boeien. 

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Mijn eerste NK als dirigent in 1996, waarbij ook 
nog het landskampioenschap in de hoogste divi-
sie werd binnengehaald, blijft mij het meeste bij. 
Gelukkig heb ik al best wat successen en hoogte-
punten mogen meemaken, zowel op concoursen 
als op Nederlandse kampioenschappen. Ik hoop 
dat er nog veel mogen volgen en ga er eigenlijk 
vanuit dat hét hoogtepunt nog moet komen.

Concoursen of concerten?
Beide vind ik een uitdaging. Een concours kan 
zeker bijdragen aan de muzikale ontwikkeling 
van het ensemble. Daartegenover staat dat je 
na maanden van voorbereiding helaas te vaak 
voor een half gevulde zaal speelt. Bij een concert 
bepaal je bijvoorbeeld zelf de locatie en je reper-
toire. En je speelt voor een volle zaal. Dat is het 
mooiste, daar doe je het tenslotte voor. Deson-
danks geven beide mij voldoening. 

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Nee, dat absoluut niet. Ik merk dat tijdens de 
voorbereiding van een concours het niveau 
echt omhoog gaat. Leden zijn bereid er veel 
tijd in te steken. Je kunt voor het hoogst 
haalbare gaan. Daarnaast zet je iedereen 
scherp, inclusief jezelf. Als je dan met succes 
aan een concours of NK deelneemt, geeft dat 
toch steeds weer een kick. De saamhorigheid 
binnen de vereniging zie je groeien. Alhoewel 
dit ook bij een groot concert aan de orde is. 
Het is hoe je er als dirigent zelf instaat. Door 
de vaak minimale belangstelling voor een 
concours neigt dit al snel naar een uitvoering 
voor alleen de jury. Dat is jammer. 

De verplichte repertoria zijn sinds dit jaar 
afgeschaft. Wat vind je hiervan?
Persoonlijk vind ik dit prima. Mijn mening is 
dat een programma muzikaal en boeiend moet 
zijn, van de eerste tot en met de slotnoot. Als 
dirigent/kader dien je toe te zien op de ontwik-
keling van het ensemble en het niveau van de 
werken. Tijdens een concours zou de jury het 
niveau van de werken kunnen meewegen en 
daardoor het niveau kunnen waarborgen. 

Biedt dit je meer muzikale mogelijkheden?
Je zou zeggen dat je als dirigent vrijer bent om je 
programma samen te stellen. Anderzijds waren 

PASPOORT:
Naam: Casper Traa.

Geboortedatum: 7 februari 1975.

Geboorteplaats: Nijmegen.

Woonplaats: Heijen.

Instrument(en): Slagwerk.

Muziekopleidingen: Klassiek slagwerk en 

dirigentencursus BvOI. 

Begonnen bij: Jeugddrumfanfare Stefaantjes 

Nijmegen.

Dirigent bij: Slagwerkgroepen Sint Caecilia 

Doornenburg, Concordia Reusel, Sint Caecilia 

Gendt en Eendracht Maakt Macht Heijen.

Overige functies/activiteiten: geven van 

gastrepetities, remplaçant bij diverse orkesten 

en (als de tijd het toelaat) slagwerker bij 

feestorkest Uit-je-Dak Malden.
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er al genoeg wegen die naar Rome leidden om 
werken uit te voeren die niet in het verplichte 
repertorium stonden. 

Bij de Open Nederlandse Slagwerkkampi-
oenschappen (ONSK) wordt de brassband-
formule gehanteerd. Wat vind je van deze 
wedstrijdvorm? 
De formule dat de deelnemers per divisie één 
verplicht werk spelen, vind ik een goede opzet 
en is vernieuwend in onze sector. Op die manier 
kun je appels met appels vergelijken en zou je 
kunnen bereiken dat er meer naar elkaar geluis-

terd wordt. Ook dat ontbreekt vaak tijdens de 
reguliere bondsconcoursen. 
Persoonlijk ben ik geen voorstander van het ‘blind’ 
jureren. Slagwerk heeft naast muzikaliteit ook een 
visuele beleving. Aangezien ik nog niet heb deelge-
nomen aan het ONSK - het zal er vast een keer van 
komen - kan ik hierover nog geen oordeel geven, 
maar dit is wel hoe ik er nu over denk.

Als jij iets zou moeten wijzigen aan de 
reglementen, wat zou je dan wijzigen?
De ontwikkeling binnen de slagwerksector is de 
afgelopen jaren enorm. Met name in de mallet-
discipline is dat duidelijk merkbaar. Daarnaast 
zijn er ook slagwerkensembles die minder 
gebruikmaken van de verschillende soorten 
malletinstrumenten. Zij richten zich meer op 
het percussieve vlak. Op concoursen liggen 
beide disciplines qua bezetting en repertoire 
ver uit elkaar. Toch worden ze als één categorie 
beoordeeld. Voor mij zijn dat aparte secties: 
malletensembles en percussieve slagwerkensem-

bles. Stel je zou harmonieën, fanfares en bras-
sbands allemaal samenvoegen onder de sectie 
blaasensembles. Dan staat de hafabrawereld in 
Nederland op zijn kop. Maar bij slagwerk moet 
het wel kunnen. Vreemd toch? Tot nu toe durft 
men blijkbaar de discussie hierover nog niet 
aan. In het veld hoor ik hier wel reacties over. 
Die zouden als klankbord moeten dienen om de 

reglementen aan te passen of om er op zijn minst 
eens over te discussiëren. Maar dat gebeurt he-
laas (nog) niet. Ik verwacht dat met twee aparte 
secties de concoursdeelname wel eens zou 
kunnen stijgen. Nogmaals, ik juich de ontwikke-
lingen van harte toe, want ik lust zowel appels als 
peren. Ook al smaken ze duidelijk verschillend. 
In de slagwerksector is dat net zo. Ik ben graag 
bereid deze discussie aan te gaan. Mogelijk zou 
een pilotconcours kunnen aantonen hoe prettig 
iedereen zich daarbij zou voelen.

Komt het einde van de ontwikkelingen in 
het concertante slagwerk langzamerhand 
nog niet in zicht?
Nou, eerlijk gezegd denk ik van niet. De ensem-
bles maken tegenwoordig gebruik van onder 
andere elektronica en cross-overs. Zo heeft de 
slagwerkgroep Caecilia Doornenburg onlangs 
in een compositie-opdracht van Henk Mennens 
samengewerkt met een rock-/bluesband. Concor-
dia Reusel gaat binnenkort de samenwerking aan 
met een dj waarbij gebruik gemaakt wordt van 
samples. Zo zal het nog wel een tijdje doorgaan. 

Steeds meer slagwerkensembles presen-
teren als concert een theatraal totaalpro-
gramma. Ligt hier de toekomst van de 
slagwerkmuziek?
Mwah, persoonlijk zie ik meer iets in de com-
binatie. Naast een theatraal programma, kun je 
het publiek ook raken met een meer klassiek 
concertwerk. Het gaat erom dat je het publiek 
weet mee te nemen en te entertainen. Dat kan op 
verschillende manieren. De tijd van werkjes ach-
ter elkaar spelen, hebben we al lang gehad. Dat 
trekt geen volle zalen meer. Een gedeelte van je 
programma met een theatraal karakter is prima, 
maar uiteindelijk gaat het toch om de muziek.

Hoe zie je de toekomst van de slagwerk-
muziek?
Op zich wel positief, alhoewel de sector het op 
sommige plaatsen wel moeilijk heeft. We zullen 
creatief en vernieuwend moeten blijven, ook 
verenigingen waarbij het wel goed loopt. De 
subsidies lopen terug. Dan wordt snel bezui-
nigd op bijvoorbeeld opleidingen. Dat zou niet 
mogen. Een goede opleiding door gekwalifi-
ceerde docenten is onlosmakelijk verbonden 
aan de toekomst van de slagwerkmuziek. Wel 
mogen er wat mij betreft meer nieuwe werken 
bij komen. De diversiteit van het slagwerk en 
daarmee creatief weten om te gaan zal bijdra-
gen aan een gezonde toekomst van de slag-
werkmuziek. 

‘Met twee aparte secties zou 
de concoursdeelname wel 
eens kunnen stijgen’
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Het vogelperspectief van een meeuw die op 
het eiland aanvliegt, is een mooi moment om 
het fanfareorkest in alle pracht en praal te laten 
klinken. Vogelvlucht is het hoofdthema uit het 
eerste blok van de compositie Goeree-Overflak-
kee, leven met wind en water, waarin componist 
Harrie Janssen, verteller Frans Limburg en 
fotograaf Fons Kern in opdracht van fanfare De 
Hoop uit Stellendam een ode brengen aan het 

Zuid-Hollandse eiland. Een compositie met een 
verhaal. Niet alleen muzikaal inhoudelijk maar 
ook wat de totstandkoming ervan betreft. De 
Hoop-voorzitter Johan Jansen vertelt: “Fanfare-
orkest De Hoop bestaat 120 jaar. Daarom willen 
we dit jaar graag iets extra’s doen. Probleem is 
echter dat cultuur op dit moment een gevoelig 
thema is. De gemeente heeft besloten om de 
verenigingssubsidies in drie stappen volledig af 

te bouwen. Het eilandmarketing beleid is er vol-
ledig op gericht om nog meer toeristen naar het 
eiland te halen. Het potje voor eilandmarketing 
lijkt bijna onuitputtelijk. Dat bracht ons op het 
idee om iets met het eiland te gaan doen.”

Een avondje brainstormen resulteerde uiteinde-
lijk in het plan om een compositie met gespro-
ken tekst te laten schrijven over het eiland en 

De gemeente Goeree-Overflakkee bouwt de subsidie voor cultuur drastisch af. 

Om meer toeristen naar het Zuid-Hollandse eiland te lokken, wordt het subsidie-

potje voor eilandmarketing fors aangevuld. Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam 

springt handig in op die nieuwe beleidskoers door de prachtige natuur en de 

veelzijdige recreatiemogelijkheden op Goeree-Overflakkee muzikaal te promoten. 

Een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING DE HOOP / FONS KERN

Fanfare in de  
rol van de VVV 

Fanfare De Hoop toert door het land om 

Goeree-Overflakkee te promoten.

BLAASMUZIEK BEST PRACTICE
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met deze muzikale ode aan Goeree-Overflakkee 
een minitoer door Nederland te gaan maken. 
Omdat De Hoop daarmee voldeed aan de voor-
waarden van het gemeentelijke marketingplan 
kwam er geld vrij voor het project. Maar van 
het een kwam het ander. Jansen: “We dachten: 
‘als we ons plan nu eens niet alleen in muziek-
noten en tekst uitwerken, maar ook in beelden. 
Wellicht wordt het dan voor een nog grotere 
groep interessant’.” De in Middelharnis wonende 
fotograaf Fons Kern is internationaal bekend als 
landschapsfotograaf. Zijn foto’s zijn onder meer 
gebruikt door National Geographic. Ook van 
Goeree-Overflakkee maakte hij schitterende 
beelden. Zo ontstond het idee om foto’s van hem 
te gebruiken als kapstok voor de compositie. De 
positieve reacties op dit plan zette het creatieve 
team van fanfare De Hoop opnieuw aan het den-
ken. “Toen we eenmaal groen licht hadden voor 
de compositieopdracht vroegen we ons af of 
we er wellicht iets blijvends van konden maken. 
Dat bracht ons op het idee om er een dvd van 
te maken met in het begeleidende boekje niet 
alleen een toelichting op de compositie, maar 
ook allerlei informatie over het eiland.” Ook dat 
bleek een schot in de roos. De VVV en gemeente 
gaven aan dat ze de dvd als een mooi middel 
zien om het eiland te promoten. Maar ook 
ondernemers reageerden enthousiast. Ze willen 
de dvd gebruiken als relatiegeschenk voor hun 
klanten. Jansen: “Je merkt dat ondernemers dan 
toch anders reageren dan wanneer je alleen om 
sponsoring komt vragen. Sommige directeuren 
zeiden: ‘Normaal komen verenigingen langs om-
dat ze iets van mij moeten hebben. Maar jullie 
komen mij iets brengen’. Daarmee onderscheid 
je je van de massa die alleen bij een bedrijf aan-
klopt om geld.” Zo reageerde de Coöperatie voor 
Windenergie positief op het idee om een deel uit 
de compositie te wijden aan de windmolens op 
het eiland. Zij huren de fanfare nu in voor een 
exclusief concert voor haar leden, uiteraard met 
Goeree-Overflakkee als centraal thema. Jansen: 
“De exploitanten van windmolens hebben last 
van een vrij negatief imago. Door bij te dragen 
aan dit project willen ze iets terugdoen voor 
de gemeenschap.” 

Goeree-Overflakkee, leven met wind en water 
is een vijftig minuten durende samensmelting 
van klank, woord en beeld waarmee het eiland 
belicht wordt. Bij een compositie over Goe-
ree-Overflakkee ligt het voor de hand om de 
watersnoodramp en de Tweede Wereldoorlog 
een prominente plek te geven. Daar is in deze 
compositie bewust van afgeweken. Het is een 

multidisciplinaire kijk op het heden, verleden 
en toekomst. Componist Harrie Janssen en 
verteller Frans Limburg toerden letterlijk een 
dag over het eiland om inspiratie op te doen voor 

het werk. “Het oorspronkelijk plan was om naar 
het voorbeeld van Moessorgski een soort van 
Schilderijententoonstelling te maken”, legt com-
ponist Harrie Janssen uit. “Maar dat idee hebben 
we toch vlug verlaten. Dan zou het wat te statig 
worden. Het is weliswaar een lappendeken van 
thema’s, maar over de hele compositie ligt toch 
een grote spanningsboog.”

Het stuk opent met een sinfonia, overgaande in 
een volkslied waarin een vrouwenkoor de sterke 
band met Goeree-Overflakkee bezingt. Ver-
volgens worden binnen de categorieën Natuur, 
Mens en Techniek tableaus over uiteenlopende 
onderwerpen zoals de vissershaven in Stellendam, 
de vuurtoren Ouddorp, het bunkercomplex in 
De Punt, huisjes op ’t Vingerling in Middelharnis 
en verschillende landschappelijke elementen 
en natuurverschijnselen verklankt. De finale 
bestaat uit een liefdesverklaring van het eiland 
aan de zee. Componist Janssen: “Mensen moeten 

nieuwsgiering zijn naar wat het volgende deel gaat 
worden. Daarbij heb ik een afwisseling gemaakt 
tussen actieve delen zoals de dramatiek rond een 
scheepsramp of een schaatswedstrijd in de winter 

en beschouwende delen zoals het landschap in de 
zomertijd. De tableaus binnen de drie categorieën 
zijn met een grote boog eromheen aan elkaar ge-
regen om te voorkomen dat het een nummering 
van delen wordt.”

Fanfare De Hoop brengt het werk zaterdag 26 
november (20.00 uur) in de Dorpstienden in 
Ouddorp (ZH) in première. Op deze avond 
gaat ook een compositieopdracht van de hand 
van de Amerikaan Robert Thurston (lid van de 
United States Air Force Band) in première. Het 
is de eerste keer dat deze componist een werk 
schreef voor fanfare. De Hoop wil hiermee het 
repertoire en het componistengilde voor fanfare 
van vers bloed voorzien en tevens de fanfare-
bezetting internationaal in de kijker zetten. Het 
programma na de pauze staat in het teken van de 
lichte muziek. Solist is Bart van Lier, trombonist 
van het Metropole Orkest. Informatie: www.
fanfaredehoop.nl. 

‘ Daarmee onderscheid je je 
van de massa die alleen bij 
een bedrijf aanklopt om geld’

Foto’s van het landschap van Goeree-Overflakkee vormen de basis van de compositie.
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Gran Partita van Wolfgang Amadeus Mozart. 
Een van de meest ultieme uitdagingen voor 
blazers. Op de website van de FASO is onder het 
tabblad ‘Bibliotheek’ een handige zoekmachine 
ingericht. Leden kunnen er niet alleen informa-
tie over het stuk vinden maar via een klik op het 
winkelwagentje de partituur, of de partituur en 
de afzonderlijke stemmen bestellen. De FASO 
is oorspronkelijk opgericht om complete sets 
orkestmuziek uit te lenen aan haar leden. De 

bibliotheek omvat 5800 werken van barok, 
klassiek, romantisch tot eigentijdse muziek. 
De collectie wordt regelmatig uitgebreid met 
nieuwe stukken. 

Het is een van de diensten die de FASO aanbiedt 
aan haar 235 lidorkesten (twee uit België en de 
rest uit Nederland). “Maar we doen meer dan 
alleen muziek uitlenen”, merken vicevoorzitter 
Wilma van der Heide en secretaris Nelleke Geuse-

broek op. “De FASO is een federatie van symfo-
nie- en strijkorkesten waarvan de leden allemaal 
enthousiast zijn voor hetzelfde: samen muziek 
maken. Ons doel is het stimuleren van muziekbe-
oefening in de meest brede zin van het woord.”

De FASO is de koepelorganisatie voor symfonie-
orkesten, strijkorkesten, kamermuziekensem-
bles, studentenorkesten, jeugdorkesten en mu-
ziekschoolorkesten. “De orkesten zijn van heel 
uiteenlopend niveau, karakter en doelstelling”, 
leggen de beide bestuurders uit. “Die verschei-
denheid is ook de kracht van de FASO. Het geeft 
veel mogelijkheden tot kruisbestuiving, elkaar 
informeren en stimuleren.”
Jeugdbeleid is ook bij de FASO een van de 
speerpunten. De jaarlijkse Brabantse Strijkers-
dag en diverse strijkers- en meespeelprojecten 
voor jeugdigen zijn bedoeld om de instroom 
van jongeren in de amateursymfonieorkesten te 
bevorderen. Daarnaast fungeert de FASO ook 
als belangenorganisatie voor de aangesloten 
orkesten. “We vertegenwoordigen de ama-
teurorkesten bij overheidsinstellingen en andere 
organisaties en fungeren als vraagbaak. Tijdens 
de jaarlijkse speeldag worden de pareltjes uit de 
FASO-bibliotheek gespeeld en kunnen orkesten 
ervaringen uitwisselen.”  

Met de aansluiting bij de KNMO hoopt de 
FASO de dienstverlening aan haar verenigingen 

Sinds deze zomer maakt de Federatie van Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) als 

aparte categorale organisatie deel uit van de KNMO. Bij de FASO zijn 235 sym-

fonieorkesten, strijkensembles en kamermuziekensembles met circa 8500 leden 

aangesloten. Kennismaking met het jongste lid van de KNMO-familie. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FASO / FV MEDIA PRODUCTIES

‘ We kunnen veel 
leren van de aanpak 
van de KNMO’

(v.l.n.r.) Nelleke Geusebroek en Wilma van der Heide namens de FASO en Bart van Meijl en 

Toon Peerboom namens de KNMO bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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verder op te schroeven. Door samenwerking 
binnen de Regiegroep Opleiding Amateurmu-
ziek (ROA) wil de federatie meewerken aan de 
verbetering van de muziekopleidingen. Ook 
bevordering van innovatie, zowel op muziek-in-
houdelijk vlak als op organisatorisch gebied, en 
samenwerking bij repertoireselectie en -beheer 
binnen het Repertoire lnformatie Centrum 
(RlC) zijn voor de FASO redenen om met de 
KNMO in zee te gaan. Ook kan de FASO een 
beroep doen op het KNMO-bureau bij uitvoe-
rende, inhoudelijke en beleidsmatige zaken, 
zoals juridische ondersteuning, marketing en 
communicatie. De samenwerking geldt voorlo-
pig voor een verkenningsperiode van drie jaar. 
“De FASO kan als relatief kleine organisatie veel 
leren van de aanpak van de KNMO”, verwacht 
het bestuur. “Er zijn bovendien voldoende 
raakvlakken om elkaar te kunnen versterken. 
We maken uiteindelijk allemaal muziek en we 
lopen ook grotendeels tegen dezelfde vragen en 
problemen aan. Samen maakt sterk!” 

De FASO streeft er verder naar om onbeken-
de muziek onder de aandacht te brengen bij 
haar leden. Als lid van de European Orchestra 

Federation worden contacten onderhouden 
met buitenlandse zusterorganisaties. Hoewel de 
symfonische wereld met name voor jeugdsym-
fonieorkesten wedstrijden en festivals kent, 
organiseert de FASO zelf geen concoursen. 
Voor de rest vertonen de jaarprogramma’s van 
symfonieorkesten veel gelijkenis met die van 
harmonieën en fanfares. “De meeste orkesten 
geven twee of drie concerten per jaar”, vertellen 
de beide bestuurders. “Al of niet in samenwer-
king met een koor, harmonie/fanfare, ensembles 
of als cross-over met andere kunstdisciplines. 
Daarnaast zijn er vaak kleine concerten met een 
deel van het orkest op uitnodiging of bij speciale 
gelegenheden zoals de opening van het culturele 
jaar of bij een jubileum. Of voor een speciaal 
publiek zoals kinderconcerten, maar ook voor 
groepen zoals vluchtelingen en gevangenen. 
Ook zijn er orkesten die uitgebreide concertrei-
zen maken en andere activiteiten ondernemen 
waarbij niet alleen muziek maken belangrijk is, 
maar ook het sociale aspect.”

Amateurmuziekkorpsen en -blaasorkesten 
vervullen binnen de dorpsgemeenschap een 
sociale functie en worden ook vaak (financieel) 
ondersteund door de plaatselijke achterban. Bij 
de lidverenigingen van de FASO is de band met 
een lokale samenleving minder sterk aanwezig. 
“Symfonieorkesten zitten vanwege hun grootte 
en de benodigde vaste bezetting veelal in de 
verstedelijkte gebieden van Nederland. Daarom 
hebben bijvoorbeeld Friesland en Drenthe 
minder symfonieorkesten. Sommige gemeenten 
en provincies geven een bescheiden bijdrage, 
maar de meeste orkesten zorgen voor hun eigen 
financiering, hooguit met enige sponsoring. 
Veel orkesten hebben een vriendengroep die de 
orkesten ondersteunt.”

De beide bestuurders vertellen dat het aantal 
orkesten vrij stabiel blijft. Ook kent de FASO veel 
bloeiende jeugdorkesten, vaak met deelorkesten 
op verschillend niveau. De FASO-commissie 
jeugdbeleid ontwikkelt diverse activiteiten en ini-
tiatieven om meer jeugd in de orkesten te krijgen. 
Ook zijn er diverse studentenorkesten aange-
sloten, die van prima muzikaal niveau zijn en 
tevens een sociale functie bekleden. “De meeste 
muzikanten komen via andere orkestleden, mu-
ziekscholen of privédocenten uit de omgeving bij 
een orkest terecht. Probleemgroep is de generatie 
jonge ouders. Veel dertigers en veertigers hebben 
het te druk om zich aan te sluiten bij een orkest. 
Dit dwingt veel orkesten tot een meer creatieve 
aanpak om herintreders te lokken.”
Afhankelijk van het ambitieniveau van het orkest 
zijn er aannameprocedures waarin aspirant-le-
den eerst auditie moeten doen voor een toela-
tingscommissie. In sommige orkesten spelen 
nieuwkomers eerst een aantal weken en/of een 
concert mee. Bij de aanname van strijkers wordt 
vooral gekeken of iemand zuiver speelt en niet 
stoort in de groep. Blazers moeten vaak een par-
tij voorspelen omdat ze vaker een solo hebben. 
Overigens heeft een flink aantal orkesten geen of 
weinig koperblazers in hun bezetting. “In voor-
komende gevallen moet men spelers van buiten 
hiervoor vragen. De afwezigheid van koperbla-
zers kan de keuze van het repertoire beïnvloe-
den. Diverse orkesten hebben een eigen netwerk 
of een database van invallers opgebouwd om in 
die behoefte te kunnen voorzien.” 

Tijdens het Nationaal Congres van de KNMO op 

19 november in Eemnes is een delegatie van de 

FASO aanwezig om zich voor te stellen aan de 

leden van de KNMO. Meer informatie: www.faso.eu.

Strijkersexamens 
via KNMO-systeem
Het eerste tastbare resultaat van de samenwerking 

tussen de FASO en de KNMO is al een feit. Kunst-

balie in Tilburg neemt sinds kort onder auspiciën 

van de KNMO praktijk- en theorie-examens af voor 

strijkers. De FASO kent geen systeem van landelijk 

erkende examens zoals dat binnen de KNMO 

plaatsvindt. Begin deze zomer legden twee jonge 

cellisten bij Kunstbalie in Tilburg met succes hun 

A-praktijkexamen af.

Viotta Jeugdorkest in het Vioolconcert van Max Bruch met Frederieke Saeijs als solist.
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Onmiddellijk nadat drummajor Kirsten van 
Belzen het jeugdkorps van Johan Friso uit 
Middelburg op het voorterrein van het Parkstad 
Limburg Stadion in de ruststand heeft ge-
zet, vliegen de leden elkaar om de nek. Kort 
daarvoor zette het korps de show How the West 
was won neer op de kunstgrasmat van Roda JC. 
Hoewel de jury nog druk bezig is om alle punten 

bij elkaar te tellen, voelen de jonge muzikanten 
en guards al dat dit hun beste uitvoering van het 
seizoen was. Caroline Buijze kijkt een beetje be-
duusd om zich heen. Geen wonder, voor de pas 
negenjarige bugeliste is dit allemaal nieuw. Het is 
haar eerste optreden tijdens de DCE European 
Championships. “Ik heb nog nooit in zo’n groot 
stadion opgetreden”, zegt ze. “Ik loop pas voor 

het eerste seizoen mee. Het was echt supercool.”
Drum & bugle corps (kortweg: drumcorps) zijn 
in ons land dun gezaaid. Het zijn Amerikaans 
georiënteerde showkorpsen. Hun shows wijken 
behoorlijk af van de optredens die het grote 
publiek kent van korpsen zoals Kunst & Genoegen 
Leiden, Pasveerkorpsen Leeuwarden of Advendo 
Sneek. Drumcorps spelen tijdens hun 13 minuten 

Het Parkstad Limburg Stadion is al enkele jaren de vaste thuishaven voor de 

finale van de European Music Games. Met de strijd om de kampioenstitel van 

Drum Corps Europe (DCE) sluiten drum & bugle corps uit verschillende Europese 

landen hun seizoen in Kerkrade af. Het neerzetten van de ultieme teamprestatie 

moet de beloning worden voor een heel jaar keihard trainen. 

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

Neerzetten van ultieme 
team prestatie als kick

Juliana Middelburg werd vierde.Jubal uit Dordrecht tijdens de show The Next Ten Minutes.

SHOW MARS PERCUSSIE REPORTAGE
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durend optreden voornamelijk modern klinkende 
muziek op theatrale choreografieën die naar één 
kant (hoofdtribune) zijn gericht. De blazers en 
guards worden aan de rand van het veld (de pitlane) 
ondersteund door een ritmesectie met melodische 
slagwerkinstrumenten, pauken, drums, maar ook 
(bas)gitaar, toetsen en allerlei effectinstrumenten. 
Ook wordt gebruik gemaakt van elektronische 
versterking en geluidssamples.

Tussen mei en september vinden onder de 
vlag van European Music Games in Nederland, 
Groot-Brittannië, Ierland en Duitsland wed-
strijden voor drumcorps plaats. De deelnemers 
aan deze wedstrijden kunnen aan het einde van 
het seizoen meedoen aan de European Champi-
onships die door Drum Corps Europe op touw 
worden gezet. Dit jaar is het recordaantal van 
zeven landen vertegenwoordigd op de Europese 
titelstrijd. Gestreden wordt in twee klassen: 
de Premier Class met vijftien deelnemers en 
de Junior Class met deelname van zes jeugd-

korpsen. Nederland wordt in de hoogste klasse 
vertegenwoordigd door Jubal Dordrecht en 
Juliana Middelburg. Bij de jeugd komen Johan 
Friso Middelburg, Jong Beatrix Hilversum, 
Jong-Holland Junioren Zwijndrecht en Jong 
Jubal Dordrecht in actie. 

Nederland doet het goed in Europees verband. 
In de Premier Class zitten Juliana en Jubal vrijwel 
ieder jaar bij de top vijf. De Junior Class is sinds 
de start van het EK in 2001 pas één keer door een 
niet-Nederlands korps gewonnen. Daarbij moet 
wel worden aangetekend dat de titelstrijd ook al 
die tijd in ons land is gehouden en dat het aantal 
Nederlandse deelnemers ieder jaar de overhand 
heeft. In de hoogste klasse maakt Jubal dit jaar 
een goede kans om de titel voor de vijfde keer in 
de wacht te slepen. Maar winnen is niet het enige 
dat telt, leggen Melvin van der Werf (21, bariton) 
en Patricia Graal (17, guard) uit. “Naar deze 
wedstrijd kijk je wel uit”, zegt het tweetal. “Hier 
werk je het hele seizoen naar toe. Maar de kick zit 
hem vooral in het samen uitoefenen van dezelfde 
passie. Door samen hard te werken, wil je het 

De Kidsgrove Scouts uit Engeland.

Jubal uit Dordrecht in actie tijdens de prelims. 

Het jeugdkorps van Johan Friso uit Middel-

burg tijdens de westernshow.

Jong Holland uit Zwijndrecht.
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level van de groep steeds weer een stukje omhoog 
brengen. Met de European Championships als 
hoogtepunt.” Het neerzetten van die ultieme 
teamprestatie komt niet zomaar aanwaaien. De 
twee Jubal-leden rekenen uit dat ze in het zomer-
seizoen ruim tien uur per week op het trainings-
veld staan. Buiten de uren die ze er thuis insteken 
om de conditie op peil te houden. Patricia reist er 
zelfs iedere week voor van Almere naar Dor-
drecht. Ze hebben het er allebei graag voor over. 
“Als je iets leuk vindt, doe je het graag. Dan voel 
je het niet als een belasting. Bovendien krijg je er 
meer energie van terug dan dat je erin stopt.”
 
Aan leden met die instelling heeft Jubal geen 
gebrek. De A-groep treedt in Kerkrade aan met 
81 leden. De jeugdgroep telt 67 leden. Uit het hele 
land melden muzikanten en dansers zich aan om 
bij het Dordtse korps te kunnen meedoen. Een 
aantal leden komt zelfs uit het buitenland. “De 
kracht van de club is vooral de saamhorigheid”, 

legt voorzitter Hans Kloppert uit. “De leden 
beslissen over de activiteiten die we doen. Niet 
de voorzitter maar de leden hebben het laatste 
woord.” Ook de vele aansprekende activiteiten 
spelen daarbij een belangrijke rol. Vrijwel ieder 
jaar staat er wel een buitenlandse reis op het 
programma. Zo streeft het korps er naar om 
iedere vier jaar een tournee door de Verenigde 
Staten te maken. Afgelopen zomer toerde het 
gezelschap twaalf dagen door Italië met naast 
diverse optredens bezoeken aan Rome en Venetië. 
Dankzij subsidies en sponsoring kon de eigen 
bijdrage van de leden beperkt blijven tot 150 euro, 
inclusief alle overnachtingen en maaltijden. “Een 
aantrekkelijk programma draagt natuurlijk ook 
bij aan de aantrekkingskracht op de jeugd”, zegt 
Kloppert. “We hebben de leden wel wat te bieden. 
Onze jeugdopleiding Music Kids is eveneens een 
groot succes. En als ze eenmaal daar aan geproefd 

hebben, gaat het oranje bloed (de clubkleur van 
Jubal, red.) vanzelf door de aderen stromen.”

Terug naar het veld. In de ochtenduren en de 
vroege middag strijden de deelnemers in de 
Premier Class voor een plekje bij de top 10. 
Deze korpsen betreden ’s avonds voor circa 
2000 toeschouwers nog een keer de arena om 
uit te maken wie Europees kampioen wordt. De 
titel gaat uiteindelijk naar The Company uit het 
Engelse Stanfree. Jubal eindigt op 0,9 punt als 
tweede, Juliana Middelburg eindigt als vierde. 
Bij de jeugd neemt Jong Jubal de Europese titel 
over van Johan Friso Middelburg. Met acht 
Europese titels is het jeugdkorps uit Dordrecht 
recordhouder. Geen ander korps heeft zoveel 
DCE-titels op zijn naam staan. Jong Beatrix 
Hilversum wordt tweede, Johan Friso derde en 
Jong-Holland Junioren Zwijndrecht vierde. 

Guard van Juliana Middelburg in actie. The Company uit het Engelse Stanfree won de Europse titel.

Jong Jubal won voor de achtste keer. 

Bij de jeugd eindigde Jong Beatrix als tweede.
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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 

een vooruitblik op de voorstelling Carré presenteert TOON 100 JAAR op maandag 12 december in 

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met een hoofdrol voor harmonie Sint Joseph uit Sittard.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ©HOOGVELDER/ AANLEVERING CARRÉ

Ode aan stads genoot 
brengt ‘de Paek’ in Carré

Tal van artiesten 

brengen een ode 

aan Toon Hermans.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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Djing bom, daar heb je de fanfare
Zo iets gezelligs, zo iets goeds
En er zit zo’n lekker luchtje aan
Van bier en koperpoets
Djing bom, daar heb je de fanfare 

De Limburgse volkscultuur vormde een inspira-
tiebron voor  één van de grootste artiesten die ons 
land ooit gekend heeft. Toon Hermans schilderde 
in tal van liedjes, conferences en gedichten de 
nostalgische sfeer van het bourgondische leven in 
zijn geboortestreek. Dit jaar is het 100 jaar geleden 
dat hij in Sittard het levenslicht zag. Reden voor het 
Koninklijk Theater Carré een hommage te brengen 
aan de bedenker van de one-man-show. Tijdens de 
voorstelling Carré presenteert TOON 100 JAAR 
brengen tal van artiesten een ode aan de creatieve 
duizendpoot die in het theater aan de Amstel met 
zijn droge humor en simpele levenswijsheden 550 
keer speelde voor een uitverkocht huis. De door 
Toon Hermans zo vaak bezongen en beschreven 
Limburgse blaasmuziek mag daar uiteraard niet bij 
ontbreken. Aan harmonie Sint Joseph uit Toons 
geboortestad Sittard de eervolle taak om tijdens 
deze galavoorstelling dit typisch stukje Limburg-
se cultuur te vertegenwoordigen.“Het is heel 
bijzonder om als amateurorkest in zo’n mooie zaal 
te mogen spelen”, zegt voorzitter Mat Scheepers. 
“En zeker als het daarbij gaat om een hommage aan 
zo’n groot Sittardenaar. We hebben als harmonie 
al heel wat mooie dingen mogen beleven. Maar dit 
wordt zeker één van de hoogtepunten uit de lange 
geschiedenis van de vereniging”

De zomeravond had musique,  
blije en melancholieke
en m’n opa had z’n koperen hoempa pa
en ik lag met wat zoethout in  
het groene gras gazon
en ik luisterde naar opa met die  
Franse bombardon

Het Zomeravondconcert is een van de vele liedjes 
van Toon Hermans waarin de plaatselijke har-
monie een prominente rol vertolkt. Ook aan ker-
mis en carnaval ontleende hij vele ideeën voor 
zijn veelal onnavolgbare conferences. Vooral de 
Rooms-Katholieke Kerk met haar eeuwenoude 
rituelen waren dankbare onderwerpen. De mis-
sen en de Sint Rosa-sacramentsprocessie komen 
in het oeuvre van Toon Hermans regelmatig aan 
bod. Harmonie Sint Joseph heeft de opdracht 
gekregen om tijdens de hommage in Carré 
een vleugje van die nostalgische sfeer te laten 
herleven. “De organisatie wil het publiek graag 
de ambiance van de processies en de concerten 

op het plein of de kiosk laten proeven”, verklapt 
Scheepers. “Zo zullen we onder de tonen van de 
processiemars Pluie de Fleurs lopend het podi-
um opkomen. Compleet met alle vormen van 
sierlijkheid zoals vaandels en schellenbomen.”

Behalve harmonie Sint Joseph brengen ook tal 
van bekende Nederlandse artiesten een ode aan 
Toon Hermans, die met Wim Sonneveld en Wim 
Kan gerekend wordt tot De Grote Drie van het 
cabaret. Artiesten van voor en na zijn glorietijd 
kijken tijdens de show terug en vooruit. Freek 
de Jonge haalt herinneringen op aan de man die 
hij vanaf zijn dertiende heeft gevolgd. Jacques 
Klöters laat niet eerder vertoonde filmbeelden 
zien. Chantal Janzen, Hadewych Minis, Paul van 
Vliet en de Vlaamse Lissa Meyvis zingen zijn 
liedjes, begeleid door het combo van Pol Vanflet-
eren. Singer-songwriter Wende komt met haar 
eigen band. Er zijn optredens van Jochem Myjer, 
Mark Rietman en Karel de Rooij (Mini & Maxi) 
in de rol van Buziau. Herman van Hove, zijn 
laatste manager, vertelt over de samenwerking 
van Toon met Toots Thielemans. Hoogleraar, 
dichter en biograaf Wiel Kusters uit Maastricht 
geeft een minicollege over Toons literaire kwali-
teiten en zijn wereldbeeld. 

Producent Ronald Klamer heeft Sint Joseph 
een prominente rol toebedeeld. Naast de 
opkomst met de processiemars speelt de 
negentigkoppige harmonie onder leiding van 
Björn Bus bekende liedjes zoals De Fanfare, 
Méditerranée, 24 Rozen, Hemelsblauw en Altijd 
zal ik van je houden.  Ook begeleidt het orkest 
een aantal van de optredende artiesten. “Toon 
Hermans en blaasmuziek zijn met elkaar ver-
knoopt omdat hij altijd een Limburgse jongen 
is gebleven”, zegt Klamer. “Hij zou het gewel-
dig hebben gevonden dat in zijn Carré zijn 

geliefde blaasmuziek klinkt. Maar we maken er 
geen nostalgische avond van. De oudere en de 
jongere generatie staan samen op de planken 
om Toon te vieren als een imposante theater-
persoonlijkheid, misschien wel de allergrootste 
die we ooit hebben gehad.”

Klamer legt uit dat de keuze voor Sint Joseph 
stomtoevallig tot stand is gekomen. Voor hetzelf-
de geld was de uitnodiging bij de Philharmonie 
uit Sittard op de deurmat gevallen. Klamer: “Ik 
wilde graag een harmonieorkest uit Sittard uitno-
digen om naar Carré te komen en ben gaan zoe-
ken op internet. Het ene orkest nam de telefoon 
niet op en het andere wel en toen was het snel 
voor elkaar. Ben nog wel naar een concert gegaan 
in Sittard om ze een keer live te horen. Dat beviel 
uitstekend. En de samenwerking gaat goed.”

Ook bij Sint Joseph is niet bekend of Toon Her-
mans een speciale band had met de harmonie. 
“Er zijn weliswaar geluidsfragmenten waarop 
Toon het heeft over ‘de Paek’ (genoemd naar de 
pikzwarte - ‘paekzjwarte’ - zoolranden van de 
eerste muzikanten, red.). Maar de grootste link 
is dat hij geboren en getogen is in Sittard”, zegt 
voorzitter Scheepers.

Overigens herdenkt ook de Philharmonie van 
Sittard de honderdste geboortedag van haar be-
roemde plaatsgenoot. Het orkest werkt zaterdag 
17 december mee aan de gala-avond  24 Rozen 
voor jou… waarop een groot aantal Limburgse 
artiesten de meest bekende liedjes van Toon 
zingt in schouwburg De Domeinen in Sittard.

Voor de voorstelling in Carré zijn overigens geen 
kaarten meer verkrijgbaar. Zestien jaar na zijn 
dood weet Toon Hermans in Amsterdam nog 
altijd een uitverkochte zaal te trekken.  

Harmonie Sint Joseph tijdens de Sint Rosa-processie waar Toon Hermans veel inspiratie uit putte.
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 “Om te overleven en verder te ontwikkelen is 
het van cruciaal belang dat de amateurmuziek-
beoefening aantrekkelijk is en blijft voor jon-
geren”, stelt de MGD in het beleidsplan 2016-
2020. “Bij het binden van jeugd ligt het accent 
op zowel plezier als talentontwikkeling.” De 
bond heeft de komende jaren een aantal acties 
op stapel staan om de aantrekkingskracht op 
de jeugd te vergroten. Eén daarvan is (solis-
ten)concoursen en (jeugd)festivals een meer 
eigentijds karakter geven. In samenwerking 

met andere partijen gaat een denktank zich 
buigen over de vraag hoe de jeugdactiviteiten 
hipper opgezet kunnen worden. Uitgangs-
punt is dat jongeren de mogelijkheid moeten 
krijgen om hun muzikale talent te ontwikke-

Jeugd werven, binden en boeien, muziekparticipatie onder mensen van 

allochtone afkomst en ouderen bevorderen en het imago van de amateur-

muziek verbeteren. Dat zijn enkele speerpunten uit het beleidsplan Muziek, 

de (ver)bindende factor waarmee de Muziekbond Groningen-Drenthe de 

komende jaren aan de slag gaat.
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MGD zet in op
jeugd en ‘vergeten’ 
doelgroepen 

‘ Het solisten-
concours 
moet meer 
een feest 
worden’
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len. Concoursen en festivals behoren naast 
opleiding en omgeving tot de infrastructuur 
die bijdraagt aan de muzikale en persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen. “Het solisten-
concours moet meer een feest worden”, zegt 
voorzitter Sikke Dijkstra. “Het moet meer het 
karakter van een inspiratie- en belevingsdag 
krijgen. Te denken valt aan lessen van een top-
docent of workshops podiumpresentatie, enz. 
Ook moet er meer aandacht zijn voor talen-
tontwikkeling van jonge muzikanten. Daarbij 
kijken we naar het Friese model zoals de 
solistenwedstrijd De Klank fan Fryslân en het 
ontwikkelingstraject Fulkaan. Hoewel onze 
structuur anders is dan in Friesland zouden 
we daar best bij kunnen aanhaken.” Inmiddels 
is een werkgroep aan de slag gegaan om plan-
nen hiervoor uit te werken. Daarbij worden 
ook externe partijen zoals conservatoria, 
muziekscholen en vertegenwoordigers van 
het Noord Nederlands Orkest en een militaire 
kapel betrokken. Dijkstra: “Wellicht kunnen 
we al op ons eerstvolgende solistenconcours 
in mei 2017 een eerste aanzet geven.”

De MGD heeft zichzelf als taak gesteld struc-
tureel bij te dragen aan de bewustwording van 
het positieve effect van muziekles op sociale 
en cognitieve ontwikkeling van kinderen. 
Daarom wil de bond muziekbeoefening 
voortdurend onder de aandacht brengen bij 
ouders, scholen, verenigingen en politiek. “Zo 
stimuleren we om muziek op te nemen in op-
voeding, lesprogramma en beleid. Muziekles 
op de basisschool geeft kinderen aantoonbaar 
een sterk fundament voor hun toekomstige 
persoonlijke ontwikkeling. Daarvan profiteert 
de maatschappij”, aldus de bond. 

De MGD zet verder in op de participatie van 
bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks 
binnen de amateurmuziek actief zijn. Hierbij 
wordt gedacht aan mensen van allochtone 
afkomst en kansarme bevolkingsgroepen. Deze 
mensen zijn vaak door onvoldoende financiële 
middelen of een lage opleiding niet in staat om 
aan muziekbeoefening te doen. De MGD wil 
zich daarbij ook richten op ouderen. Cultuur-
participatie heeft een positief effect op de vitali-
teit, gezondheid en het welzijn van ouderen. De 
bond zoekt naar mogelijkheden om voor men-
sen op hogere leeftijd opleidingsactiviteiten te 
ontplooien. Dijkstra: “Er wordt met name in 
de politiek veel gesproken over de deelname 
van migranten, asielzoekers, allochtonen en 
statushouders aan onze maatschappij. Mis-

schien kunnen we daar als muziekorganisatie 
een steentje aan bijdragen door ze te betrekken 
bij onze verenigingen. Dat zal niet van de een 
op de andere dag lukken. Maar het is volgens 
ons zeker de moeite van het proberen waard. 
Concrete acties zijn er nog niet ondernomen, 
maar wellicht kunnen organisaties als Vluchte-
lingenwerk ons daarbij helpen.”

Ook imagoverbetering staat de komende jaren 
bij de MGD hoog op de agenda. Bij dit thema 
wil de bond jonge muzikanten benaderen om 
hun visie te geven op het huidige en gewenste 
imago. Ook gaat de bond op zoek naar gelegen-
heden die zich lenen om de amateurmuziek te 
promoten. Dijkstra: “Inmiddels zijn we hard op 
weg om een Dag voor de Muziek te organiseren. 
De bedoeling is een pilot te starten in Zuid-
oost-Groningen. Als datum hiervoor is 8 april 
2017 geprikt. Het programma staat inmiddels in 
de steigers. We denken aan een minisymposium 
met mensen uit de politiek, het bedrijfsleven 
en de muziekwereld. Ook komen er work-
shops, demonstraties en een talentenjacht. We 
proberen een Groot Oost-Groningen Orkest en 
een gelegenheidsorkest van jeugdmuzikanten 
te formeren. We gaan hiervoor alle muziekver-

enigingen, majorettegroepen en malletbands uit 
Zuidoost-Groningen benaderen. Uitgangspunt 
is om de amateurmuzieksector op deze dag zo 
breed mogelijk in de schijnwerpers te zetten. 
Alles valt of staat bij het verkrijgen van subsidies. 
Als het lukt, gaan we dit muziekspektakel in alle 
regio’s houden.”

De MGD gaat zich verder inzetten om muzie-
kles voor ieder kind mogelijk te maken. De 
initiatieven daarvoor moeten vooral komen van 
basisscholen in samenwerking met plaatselijke 
verenigingen. De bond wil echter door de op-
richting van een taakgroep plaatselijke initiatie-
ven ondersteunen. Daarbij wordt gedacht aan 
het organiseren van symposia met de partners 
op dit terrein. Ook denkt de bond aan de inrich-
ting van een platform voor de uitwisseling van 
best practices.

De MGD wil ook de betrokkenheid van 
verenigingen bij de bond stimuleren. De 
deelname van aangesloten verenigingen aan 
MGD-activiteiten is minimaal. De bond 
streeft naar een verdubbeling van de deelna-
me binnen vier jaar. Door het organiseren van 
workshops over thema’s zoals ledenwerving, 
opleiding, subsidies, sponsoring, fondsenwer-
ving, pr, communicatie en beleidsvorming wil 
de bond de bestuurskracht van de aangesloten 
verenigingen versterken. Ook het stimuleren 
van samenwerking tussen verenigingen on-
derling en andere partijen in de cultuursector 
is een van de speerpunten voor de komende 
jaren. Aan de hand van een pr-plan wil de 
MGD de communicatie met de aangesloten 
verenigingen, de publieksgerichte communi-
catie en de communicatie met overheden en 
andere culturele instellingen verbeteren. 

‘ Er moet meer aandacht zijn 
voor talentontwikkeling van 
jonge muzikanten’

De MGD wil meer aandacht voor jonge 

talenten. 
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Hans-Dieter Frenzel, Thomas Schulze en Rai-
ner Köhler zijn hoornisten van het MDR-Sin-
fonieorchester uit Leipzig en vormen daar-
naast de Leipziger AlpHornisten. Hans-Dieter 
Frenzel vertelt vanuit zijn woonplaats in 
Duitsland over zijn persoonlijke motivatie om 
alphoorn te gaan bespelen. “Ik ben van nature 
altijd al geïnteresseerd in muziekinstrumen-
ten. Naast de waldhoorn speel ik ook gitaar, 
doedelzak en andere blaasinstrumenten. Zo’n 
dertig jaar geleden kwam ik voor het eerst in 
aanraking met de alphoorn. Ik had de wens 
om erop te spelen en de mogelijkheden te 
benutten. En dat is gelukt.” 
 
Hij raakte gefascineerd door het instrument: 
“De natuurtonen die je eruit kunt halen zijn 
indrukwekkend. De alphoorn is wat mij 
betreft een ware klankbeleving. De mogelijk-
heden zijn enorm. De combinatie met andere 
instrumenten - en dat is wat veel muzikanten 
en luisteraars nog niet altijd weten - maakt de 
alphoorn extra verrassend.” 
 
De Leipziger AlpHornisten willen hun harts-
tocht voor het instrument graag delen met het 
publiek. Ook in Nederland. “Het grootste deel 
van de stukken die we spelen is zelf geschreven 
en bewerkt. Onze belangrijkste motivatie om 
naar Nederland te komen is om onze Begeiste-
rung te laten horen. Wij zijn inmiddels zo op 
elkaar ingespeeld dat we weleens tegen elkaar 

zeggen: wij zijn een ensemble met één ziel.”
De Leipziger AlpHornisten hebben dit jaar 
ook een cd uitgebracht. Op Sehnsucht staan ei-
gen bewerkingen als Alphornschall über Berg 
Und Tal, Romance, Zinnen/Echo of Aben-
druhe. De drie Duitse hoornisten beperken 
zich op de cd niet alleen maar tot de alphoorn 
zelf. Op sommige stukken worden ze begeleid 
door keyboard, basgitaar, saxofoon, piano of 
zelfs een doedelzak. Dat levert onverwachte 
muziek op.  
 
De alphoorn dateert uit het begin van de 16e 
eeuw, vertelt Hans-Dieter nog. “In Zwit-
serland gebruikten boeren het als signaal-, 
roep- of lokinstrument. Nadat het instrument 
jarenlang in de vergetelheid raakte, heeft de 
alphoorn een ‘doorstart’ gemaakt en is weer 
vaker te horen, ook in concertzalen. We spe-
len tijdens de concerten niet alleen op onze 
alphoorns. We bespelen ook waldhoorns, 
wagnertuba’s en parforce hoorns. Daarmee 
zijn de concerten niet alleen afwisselender, 
het publiek hoort ook meer mogelijkheden 
van hoorns.” 
 
De tour van de Leipziger AlpHornisten 
vindt plaats tussen 12 en 16 december. Het 
toerschema: maandag 12 december (20.00 
uur) in Steenderen, Remigiuskerk; dinsdag 
13 december (20.00 uur) in Borne, Kulturhus 
De Bijenkorf; donderdag 15 december (16.00 

uur) workshop in Elst (Gelderland), Theater 
De Kik; vrijdag 16 december (20.00 uur) in 
Elst, Grote Kerk (aanvang 20.00 uur). Infor-
matie: alphornisten@gmail.com. 

De alphoorn is geen alledaags muziekinstrument. De alphoorn vindt zijn oor-

sprong in de Alpen en heeft meer in huis dan je misschien denkt. Het is een mu-

ziekinstrument met een eigen klankkleur. In december komen De Leipziger AlpHor-

nisten naar Nederland en geven een aantal concerten onder de projectnaam 

Also blus das Alphorn heut. 
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Leipziger AlpHornisten 
toeren door Nederland 

BLAASMUZIEK NIEUWS

48





Met vijftig leden in de leeftijd van 55 tot 87 
jaar doet het regionaal seniorenorkest Luctor 
et Emergo het eerste deel van haar naam eer 
aan. Voor de Latijnse ondertitel (‘Ik worstel en 
kom boven’) geldt dat niet, want de wekelijkse 
repetitie op donderdagmiddag in het Gelderse 
Ingen is alles behalve een worsteling. Marsen, 
polka’s en walsen zijn rijk vertegenwoordigd op 
de repertoirelijst en brengen muzikaal vertier 
voor muzikanten en publiek.  

Al dertig jaar musiceren de dames en heren 
onder leiding van dirigent Chris Kok, kleinzoon 
van één van de oprichters van dit volwaardige 
harmonieorkest. Het orkest ontstond vanuit een 
ad-hoc groep die eind 1985 een muzikale hulde 
bracht bij het 75-jarig bestaan van fanfare Prin-
ses Juliana uit Eck en Wiel. Het regionaal senio-
renorkest is sindsdien een ‘tweede orkest’ voor 
ervaren muzikanten uit de wijde omtrek van 
Ingen, die nog méér tijd aan hun hobby willen en 

kunnen besteden. Leden komen uit maar liefst 
27 verschillende woonplaatsen, waaronder Ede, 
Zaltbommel en Aalst. Bestuurslid Hilde Luijer 
combineert het lidmaatschap van het senio-
renorkest bijvoorbeeld met haar plekje binnen 
de fanfare van Gameren-Nederhemert. “Wat 
ons in het seniorenorkest verbindt, is dat we 
niet voor de punten gaan, maar met elkaar wel 
leuke muziek op een goed niveau willen maken”, 
vertelt ze. “Reguliere amateurorkesten repeteren 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging 

in de schijnwerpers. In deze aflevering een portret van het regionaal seniorenor-

kest Luctor et Emergo uit Ingen.
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Muziek is voor Luctor et 
Emergo geen worsteling

Regionaal seniorenorkest Luctor et Emergo maakte vorig jaar een concertreis naar Karlsruhe.
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vaak voor concoursdeelname en festivals. Daar 
ligt de lat hoger en zit er vaak meer druk op de 
repetities. Ook de muziekkeuze is heel anders.”
  
Een minimumleeftijdsgrens is er niet, hoewel 
er weinig aanmeldingen binnenkomen van 
muzikanten jonger dan 55 jaar. Een bovengrens 
is er evenmin. “Als het lichamelijk of geestelijk 
niet meer gaat, dan trekken muzikanten zich uit 
eigen beweging terug uit het orkest. Vaak wor-
den ze dan donateur van de vereniging en maken 
ze de concerten vanuit het publiek mee”, vertelt 
Hilde, die zelf als kind op viool begon, maar nu 
in haar beide orkesten trombone speelt. “Met 
de viool was er weinig gelegenheid om samen te 
spelen in mijn jeugd. Bovendien trok de bugel 
van de fanfare me meer. Later ben ik overgescha-
keld op trombone.”  
 
De senioren van Luctor et Emergo gaan welis-
waar niet (meer) voor hoge concoursresultaten 
en lovende festivalrapporten, maar denk nou 
niet dat er maar wat aangerommeld wordt in 
het RSO. Zeker niet! Hilde: “We hebben een 
geweldige dirigent. Hij daagt ons uit om het 
maximale uit onszelf te halen. Omdat hij al op 
jonge leeftijd bij ons kwam, heeft hij gedurende 
zijn dirigentschap ook al de leeftijd bereikt 

waarop veel orkestleden bij ons instappen.” En 
aangezien iedereen een levenslange orkesterva-
ring meebrengt, komt het tot mooie muzikale 
prestaties, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 
voor- en najaarsconcerten. “Omdat het orkest 
overdag beschikbaar is, zijn we zeer welkom in 
verzorgingstehuizen en op ouderenmiddagen. 
Die optredens doen we graag, want het oudere 
publiek waardeert ons enorm.” 
 
De afgelopen 15 jaar reisden de muzikale seni-
oren drie keer naar het buitenland. In 2015 ging 
de muziekreis naar Duitsland, waar ze tijdens het 
hemelvaartweekend vier concerten verzorgden 
ter gelegenheid van het Musikfest Baden-Würt-
temberg in Karlsruhe. “Het was een concertreis 
met veel variatie. We hebben gespeeld in de 
muziektent op de Friedrickplatz, op een plein 
in de dierentuin Stadtgarten en in de immens 
grote Schwarzwaldahalle. Het was een geweldige 

ervaring”, blikt Hilde Luijer terug. “Ook dankzij 
de goede sfeer in het orkest, want iedereen gaat 
vriendschappelijk met elkaar om. Er is geen 
sprake van kliekvorming.” 
Zorgen over nieuwe aanwas van leden is er 
nauwelijks. “Sinds het aantreden van de eerste 
vrouwelijke muzikant in 1996 komen er steeds 

meer vrouwen in het orkest. Op dit moment 
is het bijna fifty-fifty, want van de vijftig leden 
zijn er twintig van het vrouwelijk geslacht”, zegt 
Hilde. Mogelijk gaat de verhoging van de pensi-
oenleeftijd het orkest op termijn parten spelen. 
Voor trompettisten en klarinettisten is er op dit 
moment nog wel plaats en ook in andere secties 
zijn muzikanten welkom. 

‘ Bij reguliere amateurorkesten 
ligt de lat hoger’

Verenigingsprofiel
Naam: Regionaal Senioren Orkest Luctor et 

Emergo. 
Opgericht: 9 januari 1986. 

Aantal leden: 50. 

Repetitielocatie: Dorpshuis In de Gaard, Dr. A.R. 

Holplein 13-15 te Ingen. 

Repetities: Donderdag van 13.45 uur - 16.00 uur. 

Website: www.rsoluctoretemergo.nl.

Optreden tijdens het Musikfest Baden-Württenberg.

Het orkest houdt zich staande zonder 
subsidie. Doordat het een regionaal orkest 
is, heeft het niet zo’n grote achterban als de 
meeste plaatselijke muziekverenigingen. 
Leden spelen op een eigen instrument of op 
het instrument van hun moederorkest. Er is 
een beperkt eigen arsenaal aan slagwerk. Deze 
maand nemen de senioren hun intrek in het 
nieuw gebouwde Dorpshuis van Ingen. Bur-
gemeester Jan de Boer van de gemeente Buren 
onthulde op 1 oktober ter gelegenheid van de 
officiële opening de naam van het gebouw: 
In de Gaard. Een stichting van bewoners 
heeft ervoor gezorgd dat het dorp dit nieuwe 
sociaal trefpunt kreeg. De gemeente Buren 
steunde het Dorpshuis met een bijdrage 
van ruim 300.000 euro. 

Het seniorenorkest zit midden in de voor-
bereidingen op een groots jubileumconcert 
in Weense sferen. Op 12 november brengen 
orkest en dirigent samen met solisten Martine 
Alink (sopraan) en Roger Knoben (tenor) uit 
het Gelders Opera en Operette Gezelschap 
een avondvullend concert op de planken met 
de titel Ein Abend in Wien. Plaats van hande-
ling is de Agnietenhof in Tiel. Na dit feestelij-
ke concert wordt de wekelijkse repetitie defi-
nitief verplaatst van het Verenigingsgebouw 
aan de Rijnstraat naar In de Gaard aan het 
Holplein, midden in Ingen. “Het is de vraag 
of onze club van vijftig leden daar in past. 
We vragen ons af wat het effect van de lage pla-
fonds zal zijn op de akoestiek. Dat wordt nog 
best spannend!”, besluit Hilde Luijer. 
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Vleeshouwers won in 2014 de eerste prijs, 
de persprijs en de publieksprijs en deze titels 
hebben hem ver gebracht: “Ik kwam terecht in 
een rollercoaster vol uitdagingen: soleren met 
orkesten, een reis naar Japan, China en Rusland 
om les te geven en concerten te geven en opeens 
ben ik bekend in de gehele slagwerkwereld. Als 
muzikant heb ik me veel kunnen ontwikkelen. 
Alleen al door het repertoire te spelen wat me 

voorgeschoteld werd: complexe slagwerkcon-
certen als het Concert Percussion Concerto van 
Joey Roukens, het Goldrush Concerto van Jacob 
ter Veldhuis. Het samenwerken met deze com-
ponisten en met verschillende grote slagwerkers 
motiveert enorm om hard te studeren en veel te 
onderzoeken.”

Dominique Vleeshouwers stond twee jaar na het 
winnen van de prijs weer op de planken met een 
solorecital in het Concertgebouw, op 11 oktober 
jongstleden. “Ik ben een jaar geleden gevraagd 
door Het Concertgebouw om een solorecital te 
geven, carte blanche. Daarin komt al die ervaring 
die ik door TROMP heb opgedaan terug. Het is 

TROMP Percussion 2016, het tweejaarlijkse slagwerkconcours en -festival, staat 

in het teken van slagwerk als solo-instrument. 23 mannen en 7 vrouwen van 13 

nationaliteiten strijden om een geldprijs en een uitgebreid laureatenprogramma. 

De finale is op 27 november en vanaf 17 november wordt een aansluitend festival 

gehouden, met een seminar en verschillende concerten. Een van de hoogte- 

punten is Orffs Carmina Burana door de gebroeders Jussen en zes slagwerkers, 

waaronder de vorige Tromp-winnaar, Dominique Vleeshouwers. 

TEKST: NICOLE VAN HOOF • FOTO’S: CLAUDIA HANSEN (PLAYGROUND) / PETER VAN DER HEYDEN (GEBR. JUSSEN)

Slagwerk in de club 
én de concertzaal

‘ Op zoek gaan 
naar het ver-
nieuwende 
en het nemen 
van risico’s, 
hoop ik de 
rest van mijn 
leven te blij-
ven doen’

Arend Bruijn (links) en Dominique Vleeshouwers voeren het project Playground uit.

SHOW, MARS EN PERCUSSIE EVENEMENT
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een project geworden waarin ik samenwerk met 
een team van tien creatievelingen, producenten 
en marketeers. Uiteindelijk staan we met zijn 
tweeën op het podium met een ‘speeltuin’ van 
slagwerkinstrumenten, synthesizers en elek-
tronica. We hebben een werk van 75 minuten 
gecomponeerd waarin we clubmuziek, mini-
mal music en filmmuziek combineren. Daarin 
krijgt slagwerk een heel andere context dan in 
het bestaande repertoire. Op zoek gaan naar 
het vernieuwende en het nemen van risico’s is 
iets wat ik deed toen ik me aanmeldde voor de 
TROMP-competitie en wat ik de rest van mijn 
leven hoop te blijven doen!” 

Ook op het TROMP Festival wordt het project 
Playground door Dominique uitgevoerd, maar 
in plaats van dat de club naar de concertzaal 
wordt gebracht brengt de prijswinnende slag-
werker nu de concertzaal naar de club. Op 19 no-
vember vindt het concert plaats tijdens de Young 
Art Night in het Van Abbemuseum, waarin tus-
sen de kunstwerken performances en dj’s voor 
een jong publiek staan. Dan wordt zowel het 
project Playground opgevoerd en worden tevens 
de installaties van jurylid en keynotespeaker 
Glenn Kotche tentoongesteld. Op 26 november 
geeft Kotche zelf ook een optreden in het kader 
van TROMP en dezelfde dag staat Playground in 
een echte club. Daar gaat Dominique samen met 
Playground-partner Arend Bruijn musiceren 
met het dj-duo AfrikaBoomNada. Back to back 

vermengen zij hun house, beat, hiphop en funk 
met slagwerk tijdens de clubavond HET WILD 
in het Stroomhuis te Eindhoven. 

De exposerende Amerikaanse slagwerker en 
componist Glenn Kotche (bekend van band 
Wilco) speelt een centrale rol in het evenement en 
verbindt het concours met het festival: hij schreef 
het verplichte finalewerk, treedt op, exposeert zijn 
slagwerkinstallaties, is jurylid van de competitie 
en keynotespeaker van het seminar. Het thema is: 

ontwikkeling van slagwerk als solo-instrument. 
Arthur van der Drift, manager van het festival, 
verklaart het thema: “Onze corebussiness bij 
TROMP is de ontwikkeling van topslagwerkers, 
het slagwerkrepertoire en het bieden van een 

podium. We voelen 
daarom de verant-
woordelijkheid een 
voortrekkersrol  te 
spelen wanneer het 
gaat om reflectie op 
en ontwikkeling van 
de beroepspraktijk.” 

Slagwerk heeft in 
de vorige eeuw 
een explosieve 
ontwikkeling 

doorgemaakt binnen orkesten, ensembles 
en als solo-instrument. Andere instrumen-
ten hebben een repertoire dat zich uitstrekt 
over wel vijf eeuwen, maar slagwerk is als 
klassieke instrumentgroep een stuk jonger, 
met niet meer dan  een eeuw repertoire (en 
als solo-instrument vijftig jaar). “De Mozart, 
Beethoven en Chopin voor slagwerkers zijn 
Varèse, Xenakis en Reich”, illustreert Van der 
Drift. “Daarnaast loopt slagwerk wel voor 
op andere klassieke instrumentgroepen, 

omdat er veel meer verbinding is met jazz, 
wereldmuziek, pop en dance. En met theater: 
body percussion.”

Het festival is een dwarsdoorsnede van de ont-
wikkeling van het slagwerkrepertoire van orkest, 
ensemble tot solo-instrument. “We starten met 
één van de minimal werken, Music for 18 Musi- 
cians van Reich. En Orffs versie van zijn Carmi-
na Burana voor twee piano’s en zes slagwerkers, 
koor, zangsolisten en kinderkoor toont de inte-
resse voor slagwerk die zich onder componisten 
begon te ontwikkelen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw”, aldus Van der Drift. Daarnaast 
programmeert TROMP tijdens het festival ook 
nieuw werk van bijvoorbeeld Daníel Bjarnason 
en Bryce Dessner en wordt de cross-over met 
elektronica, drum-‘n-bass en dance opgezocht. 
Tijdens het concours laten de deelnemende 
muzikanten het hele genrespectrum voorbij- 
komen: van multi set-up slagwerk  tot marim-
ba en van Xenakis tot Robin de Raaff. Andere 
bekende optredende gasten van het festival zijn 
klassiek harpiste Lavinia Meijer en jazzdrummer 
Han Bennink. Daarnaast is er ook veel aandacht 
voor een cross-over met elektronica en dance 
en zet het festival de spotlight op een theatrale 
Bodypercussion Show.  
Infromatie: www.tromppercussion.nl 

‘ De Mozart,  Beethoven 
en Chopin voor 
 slagwerkers zijn Varèse, 
Xenakis en Reich’

De gebroeders Jussen spelen met zes slagwerkers Carmina Burana.
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Zo’n dertig beleidsmakers en initiatiefnemers 
van uiteenlopende organisaties en instellingen 
uit Gelderland hebben deze middag gehoor 
gegeven aan de uitnodiging van de Muziekbond 
Gelderland Flevoland en Cultuurmij Oost om 
ervaringen uit te wisselen, leermomenten te 
delen en te kijken naar de toekomst van het 
muziekonderwijs. Partners binnen dit initiatief 
zijn CmK Gelderland, Muziekplatform Oost, 
Stadstheater Arnhem en Rijnbrink Musidesk. 
Centraal thema is Cultuureducatie met Kwaliteit 
(CmK), een samenwerkingsprogramma van het 
Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuur-
participatie en het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst. Doel is 
kinderen laten profiteren van goed cultuuron-
derwijs waarin ze plezier hebben en waarbij 
ze belangrijke vaardigheden leren. Landelijk 
doen inmiddels 2500 basisscholen mee aan dit 
programma.
Een van de inleiders is docent, saxofonist en 
onderwijskundige Suzan Lutke. Zij ziet dat CmK 
al veel oplevert, maar dat er ook een noodzaak 
is voor een Muziekdidactiek 3.0. Zij triggert de 
aanwezigen met de stelling dat cultuuronderwijs 
mooi is, maar dat de praktijk weerbarstig kan 
zijn. Je kunt namelijk op verschillende manieren 
naar lesgeven kijken. Op de traditionele manier 
of is het tijd voor een andere aanpak? Om een 
antwoord te vinden op die vraag gaat Lutke 

eerst in op de 
nieuwe trends in 
cultuureducatie. 
“Muziekonderwijs 
is hot op dit moment”, 
legt ze uit. “Dat komt 
door een samenloop 
van omstandigheden. 
Na 2008 is er veel bezui-
nigd, gemeentes draaiden 
de geldkraan dicht, een 
aantal muziekscholen ging 
tenonder. Ik constateer 
ondertussen een focusver-
schuiving: van lesgeven op 
muziekschool naar lesgeven 
in de basisschool.” Ze haalt 
nog twee verschuivingen aan. 
Muziekonderwijs heeft zich ont-
wikkeld van het aanleren van alleen 
muzikaal ambachtelijke vaardigheden 
naar ‘cultureel competent’ onderwijs. 
De vorm van lesgeven is verschoven 
van individueel onderwijs naar 
lesgeven in groeps-

Muziek- en cultuuronderwijs zitten in de lift. Dankzij allerlei stimuleringsregelingen komt muziekles 

overal in het land weer op het lesrooster te staan. Tijdens een mini-symposium Muziekverenigin-

gen in het Onderwijs maakten vertegenwoordigers van verschillende Gelderse muziek- en cul-

tuurinstellingen een tussenbalans op. Wat zijn de ervaringen met de diverse vormen van samen-

werking tussen muziekverenigingen en scholen? 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: FEIKE KLOMP / LUTKE LINKT  

‘ CmK vraagt om 
 Muziekdidactiek 3.0’

Onderwijskundige 

Suzan Lutke belicht-

te de trends in het 

muziekonderwijs.

ALGEMEEN REPORTAGE
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verband. Lutke adviseert de partners binnen 
een onderwijsprogramma vooraf duidelijke 
afspraken te maken over de aanpak. “Wat wil je 
eigenlijk leren met muziekonderwijs? Ik zie dat 
er een struggle is als je kijkt naar de traditionele 
muziekdidactiek. Belangrijk is dat je een goede 
aansluiting vindt bij de visie van de school en 
je eigen ambacht als muziekdocent. Zet je dat 
niet helder neer, dan krijg je geheid gedoe op de 
school. Zorg dus voor een goede balans tussen 
jouw creativiteit, ambachtelijke vaardigheden en 
de visie van de school.” 
Lutke legt uit dat je cultuureducatie op twee 
manieren kunt doen: sturend of uitnodigend. 
Ter verduidelijking laat ze twee filmpjes zien. 
Van een Japans schoolorkest dat een complex 
muziekwerk op een verbazingwekkend hoog 
niveau speelt. De Japanse dirigent heeft er duide-
lijk alles uitgehaald, op een sturende manier. Het 
tweede filmpje is van een speelmiddag bij een 
Nederlandse school. Hier ligt de nadruk meer 
op lol, prikkelen, inspireren en samen muziek 
maken. Oké, het klinkt allemaal niet zo strak, 
maar de kinderen zijn zichtbaar in hun element. 
Lutke: “Een sturende manier zien we eerlijk ge-
zegd ook vaak terug bij harmonieën en fanfares, 
overigens zonder dat ik beweer of dit goed of 
fout is. Maar als je kijkt naar muziekonderwijs 
kun je je afvragen of dit de juiste manier is. Niet 
elk kind zal zo goed kunnen spelen. Het gevaar 
van sturen is mogelijk minder plezier, meer 
faalangst en ten slotte afhaken. Wat vervolgens 
weer leidt tot minder leerlingen die zich willen 
aansluiten bij een vereniging.”
Lutke verder: “Mijn ervaring is dat elk kind wil 
leren. Kinderen leren veel, misschien wel het 

meest, van elkaar en hun omgeving. Kinde-
ren leren als ze iets willen wat ze nog net niet 
kunnen. In mijn ogen is het de rol van de docent 
om leersituaties te ontwerpen waarbij de leerling 
geprikkeld wordt om, liefst samen met anderen, 
antwoorden te vinden.” Haar conclusie is dan 
ook dat CmK tevens vraagt om een Muziekdi-
dactiek 3.0 die recht doet aan hoe mensen leren 
en wat de verschillen tussen hen zijn. 
Na deze overdenking geeft Miranda Siemelink, 
projectleider CmK Gelderland bij Cultuurmij 
Oost, een korte uiteenzetting over de laatste stand 
van zaken van CmK. “Het goede nieuws is dat 
de nieuwe regeling gaat lopen van 2017 tot en 
met 2020. Op dit moment zijn er 52 projecten in 
Gelderland. Verder gaan we de schouders zetten 
onder een nog hechtere samenwerking tussen ge-
meenten, hun culturele omgeving en het basison-
derwijs. Daarnaast is er aandacht voor het scholen 
van leerkrachten. Een mooie ontwikkeling.”
Vervolgens vertelt Bert Frölich, directeur-be-
stuurder Kunstwerk! Culturele voorzieningen 
in de Liemers, over CmK aldaar. “Er is al veel be-
reikt. Muziekverenigingen en scholen haken aan. 
Het is belangrijk om muziek in de klas verder te 
ontwikkelen, meer focus op groepsles te leggen 
en elkaar nog meer te versterken.”
Een ander praktisch voorbeeld komt uit 
Wijchen/Beuningen. Anne-Marie Dennis-
sen, coördinator Muziekeducatie Gemeente 
Wijchen-Cultuurknooppunt, ziet tot haar 
tevredenheid dat steeds meer partijen aanhaken. 
Om dat te illustreren geeft ze wat cijfers. “Voor 
2016-2017 doen 25 basisscholen uit Wijchen/
Beuningen mee. Er zijn tachtig groepen, acht 
muziekvakdocenten, acht muziekprojecten/

leerorkesten en twee coördinatoren. Een andere 
opvallende verandering: we zijn op weg van klas-
sieke Algemene Muzikale Vorming naar meer 
procesgestuurd onderwijs.” 

Margreet van der Spek-Haan, voorzitter van 
Heelsums Harmonie, heeft veel opgestoken 
van het mini-symposium. Haar vereniging 
werkt binnen de gemeente Renkum samen met 
muziekvereniging Eendracht en de muziekscho-
len T2 en Ritmiek Muziek aan muziekeducatie. 
“Vooral de presentatie van Suzan Lutke spreekt 
mij erg aan”, kijkt ze terug. “Zij inspireert mij om 
op een andere manier naar muziekonderwijs en 
muziekbeoefening te kijken. Zij maakt duidelijk 
dat kinderen in het huidige onderwijs op een 
andere manier leren dan vroeger. Voorheen 
bestond het leren uit kennis en vaardigheden 
aanleren vanuit de leraar naar de leerling, 
waarbij de kennis centraal stond. In het huidige 
onderwijs gaan we ervan uit dat de leerling al 
enige kennis en vaardigheden bezit en moet wor-
den uitgedaagd en ondersteund om deze uit te 
breiden. De leerling staat meer centraal. Het gaat 
dus niet alleen maar om vaardigheden aanleren, 
een ambacht leren, maar veel meer om het sti-
muleren van beleving en creativiteit . Dat vraagt 
om een andere aanpak voor muziekonderwijs, 
maar zeker ook voor de muziekbeoefening bij 
de verenigingen. Deze middag geeft mij genoeg 
inspiratie om de binnen onze gemeente in gang 
gezette samenwerking verder te intensiveren.” 

Informatie: www.cmkgelderland.info.

Dertig vertegenwoordigers van Gelderse muziek- en cultuurinstellingen wisselden ervaringen uit over muziekonderwijs. 
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Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung 
einer F-Tuba gelungen, die aufgrund ihrer Viel-
seitigkeit bei Solisten, Sinfonieorchestern und 
Musikvereinen gleichermaßen auf ein überaus 
positives Echo stößt.

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

Von Meisterhand gefertigt

F-Tuba 481 „Elektra“ (5/4-Bauart)

Erlebe die Perfektion!

Weitere Infos

Miraphone eG · Traunreuter Straße 8 · 84478 Waldkraiburg - GERMANY 
Tel. +49 (0) 8638 - 96820 · Fax +49 (0) 8638 - 82863 · www.miraphone.de

MP-AZ-D F-Tuba 481C Elektra_230x148.indd   1 28.05.15   17:28

voor slechts 
Buiten Nederland: € 44,-

8x
€ 37,- 

Word abonnee of geef cadeau!
 

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

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

8x
€ 37,- € 37,- 

Recordaantal 
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NK-majorette

Festivalklasse:
testcase zonder 
concoursstress

Marswedstrijd
moet weer 

fun worden

Concertwerken
in première 

TROMP-winnaar
Dominique Vleeshouwers

Color Guard:
Pietje Bell van de KNMO
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Outdoor marsconcours 
heeft toekomst
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Wintercircuit CGN
goede leerschool 

Weer verrassingen
op NBK

Jury aan huis 
beleeft première
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NK Blazers KNMO
DATUM: zaterdag 1 oktober.
PLAATS: Utrecht.
JEUGDDIVISIE: solisten: 1. Tommy Camps (trompet) Die Stallfreunde -Wintel-
re, 88,00 pnt; 2. Isa Kreling (bugel) Juliana-Concordia Com. Gameren/Nederhemert 
en Joëlle Schönrock (cornet) Oranje Dokkum, beiden 87,00 pnt; 4. Lotte Segers 
(dwarsfluit) Sint Joseph 1880 Weert en Melle Wassink (trombone) Sint Jan Wierden, 
beiden 86,00 pnt; 6. Nienke van Vossen (altsaxofoon) Accelerando Sint Annaland, 
84,00 pnt.
VIJFDE DIVISIE: solisten: 1. Gera van Dijk (cornet) Oefening en Uitspanning 
Wijk en Aalburg, 85,00 pnt; 2. Stein Bocxe (bugel) Door Samenwerking Sterk Aarlan-
derveen, 84,00 pnt; 3. Riemer Durk Krol (hoorn) Crescendo Heeg, 83,00 pnt; 4. Joep 
Berkers (trombone) Jong Nederland Asten, 82,00 pnt.
VIERDE DIVISIE: solisten: 1. Marilyn May Leliveld (altsaxofoon) Door Samen-
werking Sterk Aarlanderveen, 91,00 pnt; 2 Julia van Wijk (bugel) CMV De Bazuin 
Winsum, 90,00 pnt; 3. Lynn Tijssen (hoorn); Sint Antonius Genhout-Beek 88,00 
pnt; 4. Fardau Meesters (bugel) Jouster Fanfare Joure/De Bazuin Tijnje, 87,00 pnt; 5. 
Stijn Linders (trompet); Jong Nederland Asten, 85,00 pnt; ensembles: 1. Sietske 
Prinsen/Fleur Gelten (trompet); De Dommelecho Valkenswaard, 84,00 pnt.
DERDE DIVISIE: solisten: 1. Nino Bogers (altsaxofoon) Veldhovens Muziek-
korps Veldhoven, 89,00 pnt; 2. Ilse Kreb (bugel) Door Samenwerking Sterk Aarlan-
derveen, 88,00 pnt; Luca Vaneman (trompet) Door Samenwerking Sterk Aarland-
erveen, 88,00 pnt; Ilona Sinnema (altsaxofoon); Constantia Menaldum, 88,00 pnt; 
5. Friso van der Vijgh (altsaxofoon) Juliana Den Ham, 87,00 pnt; 6. Chantal Hage 

(altsaxofoon) Accelerando Sint Annaland, 85,00 pnt; ensembles: 1. Maaike 
Hoekstra/Lynn v.d. Molen/Gerard Garst /Maartje Kok (saxofoon) Crescendo Makkin-
ga/De Harmone Wolvega/AMGD Beilen, 84,00 pnt.
TWEEDE DIVISIE: solisten: 1. Janine Verberkt (bugel) Vriendenkring Overloon, 
91,00 pnt; 2. Camiel Lemmens (hoorn) Aurora-Grevenbricht; 3. Rutger Mollema (es-
cornet) Looft den Heer Beetgumermolen/De Bazuin Oenkerk, 90,00 pnt; 3. Babette 
Geurts (hoorn) Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen, 88,50 pnt; 4. Ruben Apol 
(euphonium) De Bazuin Winsum, 88,00 pnt; 5. Nadieh Schouten (cornet) Oefening 
en Uitspanning Wijk en Aalburg, 85,00 pnt; 6. Nienke Hegeman (dwarsfluit) Harmo-
nie Wierden, 80,00 pnt.
EERSTE DIVISIE: solisten: 1. Romano Diederen (trompet) Sint Caecilia Schin-
nen, 92,00 pnt; 2. Bas Lodewijks (saxofoon) Sint Caecilia Best, 91,00 pnt; 3. Berdien 
Remmerswaal (altsaxofoon) Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen, 85,00 pnt; 
4. Lisanne Terpstra (bugel) OpMaat Berltsum, 84,00 pnt; 5. Marloes Krommendijk 
(dwarsfluit) Harmonie Wierden, 83,00 pnt; 6. Danielle Gombert (saxofoon) De 
Bazuin Groningen, 78,00 pnt; ensembles: 1. Jirsca Vroegop /Anita Kloet (bugel) 
Accelerando Sint Annaland, 78,00 pnt.
CONSERVATORIUMSTUDENTEN: solisten: 1. Thom Roosen (altsaxofoon); 
Sub Umbra Meerveldhoven, 91,00 pnt; 2. Martijn van Rijswijk (tuba) Oefening en 
Uitspanning Wijk en Aalburg, 90,00 pnt; 3. Jan Krol (hoorn) Frysk Fanfare Orkest 
Ouwsterhaule; ensembles: 1. Marlinda Wenselaar /Jan Krol (fluit/hoorn); Frysk 
Fanfare Orkest Ouwsterhaule/Frysk Harmonie Orkest Langezwaag, 87,00 pnt. 

Marching & Music Contest en 
Showconcours OBM
(namens de bonden van Friesland, Groningen/Drenthe, Overijssel en Gelderland) 
DATUM: Zaterdag 8 oktober.
LOCATIE: Enschede, Diekmanhal.
DEELNEMERS MMC: JEUGDDIVISIE: blaaskorpsen: marcherend: 
Jong Exempel Empel, 88,83 pnt, 1e prijs.
VIERDE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: Drum-
fanfare Zuid Enschede, resp. 83,33 pnt/85 pnt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: slagwerkkorpsen: marcherend: Hasselts Fanfare, 
81,33 pnt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend: Concordia Overdinkel, 
88,5 pnt, 1e prijs; concerterend/marcherend: Apollo Goor, resp. 82,5 
pnt/83 pnt, 1e prijs; slagwerkkorpsen: concerterend/marcherend: 
Crescendo Neede, resp. 82 pnt/84,33 pnt, 1e prijs. 
EERSTE DIVISIE: blaaskorpsen: concerterend/marcherend: March 
& Showband Rhenen, resp. 87 pnt/85,33 pnt, 1e prijs; Sint Willibrordus Meijel, resp. 
85,67 pnt/86,5 pnt, 1e prijs; marcherend: Vollenhoofsch Fanfare, 82,67 pnt, 1e 
prijs; Metro Scheveningen, 87 pnt, 1e prijs; slagwerkgroepen: marcherend: 
Excelsior Losser, 89,33 pnt, 1e prijs; Concordia Overdinkel, 88 pnt, 1e prijs.
DEELNEMERS SHOW: BASISKLASSE: Hollandia Bolsward, 77,04 pnt, zilver.
MIDDENKLASSE: Sint Sebastianus Gendt, 83,46 pnt, zilver; DINDUA Oldekerk, 
82,79 pnt, zilver.

De uitslagen van het Nederlandse kampioenschap voor solisten blazers en de Marching & 

 Music Contest en Showconcours van de OBM.

FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Uitslagen concoursen

KNMO-vicevoorzitter Toon Peerboom huldigt de twaalfjarige 

Tommy Camps als kampioen in de jeugddivisie.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als een
extra katern opgenomen in Klankwijzer. Op de

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

onderwerpen. De redactie van dit katern voert
een geheel eigen beleid.

Terug aan de top!
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Ik kom graag spelen op bv het  jaarlijks 

concert/ jubileumconcert van uw 

vereniging, samen met mijn boeker, 

Jouke de Vries, heb ik een mooie 

uitkoopsom bedacht en speel ik 

naast solo ook graag enkele stukken 

met uw orkest/koor. Uiteraard repete-

ren we even vooraf zodat we  

gezamenlijk een mooie uitvoering 

kunnen  geven, tot gauw? 

Meer info: to be in Touch Events, 

Jouke de Vries 06-11.91.35.26
Iris Kroes



De Britse dirigent Ian Porthouse leidde Brass-
band Schoonhoven met de uitvoering van het 
razend moeilijke verplichte werk The Triumph 
of Time naar de monsterscore van 98 punten. 
De Bazuin uit Oenkerk eindigde met één punt 
minder als tweede. Indrukwekkend was hoe de 
bands in de hoogste klasse de vele solistische val-
kuilen in het werk van Peter Graham overwon-
nen. Maar liefst zeven van de negen kandidaten 
doorbraken de 90 puntengrens. 
In de eerste divisie ging de zege met 94 punten 
naar de Spijkerpakkenband uit Opsterland eo. 
De Friezen verzekerden zich door dit resultaat 
van het toegangsbewijs voor de Champions 
League van de brasswereld. “We zullen in de 
loop van 2017 bekijken of dit realistisch is”, hield 
dirigent Erik Janssen nog een slag om de arm.
Twee jaar na de zege in de derde divisie stond 
brassband Constantijn Huygens uit Appinge-
dam opnieuw op de hoogste trede van het erepo-
dium. Dit keer echter als winnaar in de tweede 
divisie. In de lagere divisies haalde dirigent Jan 
Werkman met zeges van de Gereformeerde 
Brassband Groningen (derde divisie) en Imma-
nuel Eemsmond (vierde divisie) een dubbelslag. 

De uitslag:
KAMPIOENSDIVISIE: 1. Brassband Schoon-
hoven A, 98 ptn; 2. De Bazuin Oenkerk, 97 ptn; 
3. De Wâldsang Buitenpost, 95 ptn; 4. Soli Brass 
Leeuwarden, 94 ptn; 5. Provinciale Brassband 
Groningen, 93 ptn; 6. Amsterdam Brass, 92 ptn; 

7. ProClass Brass Band Limburg Geleen, 90 ptn;  
8. Altena Brass Andel, 89 ptn; 9. Brassband Rijn-
mond, 88 ptn.

EERSTE DIVISIE: 1. De Spijkerpakkenband 
Opsterland eo, 94 ptn; 2. Excelsior Zalk, 92 ptn; 
3. Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 
91 ptn; 4. Kunst naar Kracht De Goorn, 89 ptn; 
5. Pro Rege Heerenveen, 88 ptn; 6. Brassband 
Breukelen, 87 ptn.

TWEEDE DIVISIE: 1. Constantijn Huygens 
Appingedam, 95 ptn; 2. Gloria Deï Gerkeskloos-
ter-Stroobos, 93 ptn; 3. De Lofklank Ureterp, 
92 ptn; 4. Brassband Amersfoort, 91 ptn; 5. 
De Bazuin B Oenkerk, 90 ptn; 6. Brassband 

Schoonhoven B, 89 ptn; 7. Martini Brassband 
Groningen, 88 ptn; 8. Excelsior Ferwert, 87 ptn.

DERDE DIVISIE: 1. Gereformeerde Brassband 
Groningen, 93 ptn; 2. Blaast de Bazuin Surhuis-
terveen, 92 ptn; 3. Greidebrass Greidhoeke, 90 
ptn; 4. Looft den Heer Beetgumermolen, 89 ptn; 
5. Apollo Grou, 88 ptn; 6. De Nije Bazún Brits-
um, 86 ptn; 7. Backum Brass Castricum, 85 ptn; 
8. Kunst en Vriendschap Meeuwen, 84 ptn.

VIERDE DIVISIE: 1. Immanuel Eemsmond, 88 
ptn; 2. Euphonia Ternaard, 87 ptn; 3. Blaast de 
Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk, 86 ptn; 4. Felison 
Brass Velsen-Noord, 85 ptn; 5. Brassband Opster-
land, 83 ptn; 6. Concordia Wânswert, 81 ptn.  

Het leek erop alsof TivoliVredenburg Brassband Schoonhoven niet goed gezind was. De eer-

ste twee edities in de nieuwe thuishaven van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 

(NBK) eindigden voor de band in een teleurstelling. De derde uitgave van het brass-spektakel in 

de Domstad bracht de ommekeer. Voor de vijfde keer in zeven jaar tijd veroverden de muzikan-

ten uit de Zilverstad de titel in de kampioensdivisie.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

NBK-goud terug 
in de Zilverstad

In de volgende uitgave van Klankwijzer kunt u 

uitvoerige verslagen lezen van de NBK 2016.

Blijdschap bij De Spijkerpakkenband. 
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Interpretatie
Tijdens de kampioenschappen in Nederland in 
2014 gaf de jury te kennen dat het ‘pakken’ van 
de juiste sfeer en uitvoering van het werk van 
Simon Dobson het grootste obstakel vormde 
bij de uitvoering van zijn Journey of the Lone 
Wolf. Componist Simon Dobson toonde zich 
een dankbaar componist en sprak zeer lovend 
over de uitvoeringen van de bands, óók de bands 
die lager in de uitslag eindigden. Tijdens de 
uitvoeringen van de twintig deelnemende bands, 
bleken ook hier de uitvoeringen, als het gaat om 
de interpretatie, zeer divers. 
Hoe heeft Erik Janssen zich voorbereid op zijn 
deelname met Carlton Main Frickley Colliery 
Band? Heeft hij, met de verrassende laatste 
plaats met Brass Band Schoonhoven in 2014, 
zijn interpretatie herzien? “Nee, helemaal 
niet. Ik denk er niet eens over na. Ik laat het 
werk spelen zoals ik denk dat het goed is.” Het 
werken met de band spreekt Erik zeer aan. 
“Als je ziet hoe zeer de gezinnen betrokken 
zijn bij deze band, dan is dat geweldig!” De 
laatste week voorafgaande aan the finals, repe-
teert de band dagelijks en regelen de gezinnen 
oppas zodat iedereen aanwezig kan zijn. “De 
meeste bands besteden twee a drie weken in-

tensief aan het werk. Het basisniveau ligt dan 
ook aanmerkelijk hoger dan in Nederland”, 
constateert Janssen. “In een relatief korte tijd 
kunnen enorm snel grote stappen worden 
gemaakt met het werk.” Over de uitvoering is 
Janssen tevreden. “Ondanks wat kleine dinge-
tjes, heeft de band gespeeld voor wat ze waard 
is. Er kan met vertrouwen naar de toekomst 
gekeken worden. We willen daarin als band 
verder groeien in zowel kwantiteit als kwali-
teit.” De samenwerking tussen de Yorkshire 
band en Janssen zal worden voortgezet; de 
band is enorm positief over de samenwer-
king en de agenda’s zijn al afgestemd voor 
2017. Hier staan de regionals en de British 
open prominent genoteerd. Ook het Wereld 
Muziek Concours staat op het lijstje, maar 
dit is nog steeds niet definitief bevestigd door 
het WMC.

Kwaliteit
Naast de meest aansprekende interpretatie is er 
dan natuurlijk ook nog het orkest. De toporkes-
ten hebben nog steeds een aantrekkingskracht 
op goede musici die alleen op het allerhoogste 
niveau willen spelen. Daarnaast zijn de topor-
kesten zelf ook actief in het scouten van talent. 

De Cory band met dirigent Philip Harper blijft maar bovenaan de lijsten bij de 

grote wedstrijden eindigen. Zowel nationaal als internationaal is de band mo-

menteel onbetwist het orkest met de meeste ervaring en kwaliteit. 

TEKST: DE REDACTIE • FOTO’S: JOHN STIRZAKER

National Finals 2016: 
Cory Band bevestigt 
topniveau

Phil Harper leidt Cory naar de zege.
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Op dit moment lijkt Cory de beste mix in huis te 
hebben. Op de meeste plaatsen heeft men erva-
ren musici zitten die zorgen voor een constante 
kwaliteit in de bezetting. Daarnaast kiest Cory 
ook voor jongere getalenteerde spelers om die 
te laten delen in de ervaringen. Black Dyke Band 
hanteert een andere filosofie en heeft de laatste 
jaren gekozen om jong talent op belangrijke 
plaatsen in te lijven. Het spel van de gelauwerde 
band was ditmaal niet helemaal top, maar de 
basiskwaliteit van de band is zó hoog, dat men 
zeker in de hoogste regionen zou eindigen. He-
laas had de band ditmaal wat minder geluk met 
hun solisten en mankeerde het links en rechts 
wat aan de stemming. 
Na een enigszins teleurstellende klassering in 
Birmingham bleek Foden’s met dirigent Bram-
well Tovey ditmaal met een degelijke uitvoering 
zich in de top zes te hebben gespeeld. Verrassend 
was ook de uitermate doordachte uitvoering van 
dirigent Gary Cutt met zijn Fairy Band. De band 
nestelde zich vóór Brighouse & Rastrick op een 
prachtige tweede plaats en heeft daarmee als 
eerste orkest het ticket voor de Europese Bras-
sband Kampioenschappen van 2018 geboekt. 

Enigszins tegenvallend was de tiende plaats 
van Tredegar Town Band onder leiding van 
Ian Porthouse. In positieve zin vielen Flowers 
Band, GUS Virtuosi en Aldbourne bands op die 
de top tien completeerden van een bewogen 
National Finals.

De publieke opinie en de media
Het massaal toegestroomde publiek kon zich 
uitstekend vinden in de uitslagen die juryle-
den Phillip McCann, Allan Withington en Luc 
Vertommen hadden bepaald. De uitvoering 
van Cory was naar hun mening gevuld met een 
aantal magische momenten. Daarbij mag de 
flugelsolo van Helen Williams niet onvermeld 
blijven. De solistenprijs ging volledig terecht 
naar Helen Williams van de Cory Band. 

Alternatief puntensysteem
Naast de juryleden, was er natuurlijk ook het ge-
renommeerde internet brassbandforum 4Bars-
rest, om, evenals in Birmingham, een alternatief 
puntensysteem op de uitvoeringen los te laten. 
Euphoniumspeler Steven Mead werkte met de 
volgende criteria: Technical accuracy; Rhythmic 

precision and clarity; Control of full dynamic 
range; Ensemble precision; Tuning/intonation; 
Band sound quality; Balance/clarity of textures; 
Quality of soloists; Overall understanding; Total 
musicality from the band. Dat leidde tot een 
alternatieve score die in onderstaande uitslag 
tussen haakjes vermeld staat. 

Uitslag
1. (1) Cory Band (Philip Harper); 2. (2) Fairey 
(Garry Cutt); 3. (3) Brighouse & Rastrick (Prof. 
David King); 4. (6) Black Dyke (Prof. Nicholas 
Childs); 5. (4) Foden’s (Bramwell Tovey); 6. 
Flowers (Paul Holland); 7. Virtuosi GUS (Adam 
Cooke); 8. Woodfalls (Dr Robert Childs); 9. 
Aldbourne (David Johnson); 10. (5) Tredegar 
(Ian Porthouse); 11. Carlton Main Frickley Col-
liery (Erik Janssen); 12. Friary Guildford (Chris 
King); 13. Reg Vardy (Russell Gray); 14. Whit-
burn (Michael Fowles); 15. Thoresby Colliery 
(Ian McElligott); 16. Co-operative Funeralcare 
(Thomas Wyss); 17. Tongwynlais Temperance 
(David Roberts); 18. Wantage Silver (Craig Pat-
terson); 19. East Yorkshire Motor Services (Stig 
Maersk); 20. Wingates (Paul Andrews). 

Brighouse & Rastrick met Prof. David King.
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27e Swiss Open prooi voor En-
semble de Cuivres Valaisan
Na tweemaal Brass Band Treize Etoilles schreef het Ensemble de Cuivres 

Valaisan met dirigent François Roh in het Congrescentrum in Luzern de Besson 

Swiss Open op zijn naam. Voormalig Europees kampioen, Brass Band Bürgermu-

sik Luzern, eindigde met drie punten verschil op de tweede plaats, terwijl Treize 

Etoilles als derde eindigde. Traditiegetrouw vinden de Zwitserse Open Brassband 

Kampioenschappen plaats in het laatste weekeinde van september. Tijdens dit 

evenement zien we vele bekende Europese gezichten. Met name de (project)

band Wallberg Band had een aantal prominente namen naar Zwitserland laten 

overkomen. Zo waren Lode Violet, David Thornton, Jonathan Bates en Lesh Neish 

actief in de band. In solocornetsectie ook Nederlandse inbreng, in de persoon 

van Erik van der Horst. De band stond dit jaar onder leiding van Garry Cutt. Voor 

de editie van 2017 is Philip Harper dirigent. Werken met een projectband brengt 

risico’s met zich mee; in korte tijd moet het programma worden ingestudeerd en 

ondanks het hoge niveau eindigde Wallberg uiteindelijk als zevende. 

Fraternity opnieuw verplicht
Voor het eerst in de geschiedenis van de British Open kampioenschappen is 

een Franse componist verantwoordelijk voor het verplichte werk tijdens één van 

de meest aansprekende wedstrijden voor brassbands. “Het is een grote eer om 

gekozen te zijn, allereerst als componist, maar ook als de eerste Franse compo-

nist in de 165-jarige historie van de British Open Brass Band Championships“, 

aldus Deleruyelle. Het werk Fraternity werd in opdracht voor het Europees 

kampioenschap in 2016 geschreven. Het programmatische werk beschrijft 

de vreselijke mijnramp in Courrières op 10 maart 1906, waarbij bijna 1100 

mijnwerkers om het leven kwamen. Zeven in elkaar overlopende delen volgend 

de gebeurtenissen van die dag. Het werk is opgedragen aan alle mijnwerkers ter 

wereld, waaronder ook de grootvader van de componist.

Cd Amsterdam Staff Band
De Amsterdam Staff Band (ASB) heeft vorig maand een nieuwe cd uitgebracht 

met werken van onder andere Sam Creamer, Philip Catelinet, Martin Cordner, 

Don Morrison, Steven Ponsford en Bramwell Coles. ASB-dirigent Olaf Ritman is 

als componist en arrangeur met vier werken vertegenwoordigd op deze cd. ASB 

heeft dit nieuwe seizoen twee nieuwe muzikanten mogen verwelkomen. Martin 

Oosterbeek (cornet) en Henry Barink (horn). Martin was lid van Brass Band Lim-

burg en Henry lid van Alkmaar Brass. Zij vervangen respectievelijk Johan Hocque 

(cornet) en Samantha Hocque (horn). Op 10 januari 2017 houdt de ASB aan de 

Pianoweg 117t te Almere een open repetitie.

Van de Kolk leidt Noordlim-
burgse Brassband
Erik van de Kolk wordt met ingang van 1 maart 2017 de nieuwe dirigent van 

de Noordlimburse Brassband (België). Hij volgt Yvan Meylemans op. Erik startte 

zijn muzikale carrière bij Elspeets Fanfare Korps en zal dit orkest gaan verruilen 

voor de Belgische kampioensdivisieband. Van de Kolk is verder verbonden aan 

Brassband Rijnmond, Muziekvereniging Emergo te Castricum, de Vriezeveense 

Harmonie en het Gelders Fanfare Orkest. Van de Kolk studeerde in 2005 cum 

laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en wist als dirigent de 

European Conductors  Contest in Montreux  (2011) op zijn naam te schrijven.

Regionale testpieces 2017 bekend
De muziekcommissie van Kapitol Promotions heeft de werken voor de regionale kampioenschapen 2017 bekend gemaakt. Deze wedstrijden dienen voor het verkrijgen 

van een ticket voor de nationale kampioenschappen. Voor de Championshipsection is Pageantry van Herbert Howells het verplichte werk. Het stuk uit 1934 (!) was door de 

decennia heen regelmatig te beluisteren op concerten en wedstrijden. Kanttekening is dat het werk als gevolg van ‘inflatie’ ook in lagere divisies als verplicht werk wordt 

vastgesteld. Voor de eerste divisie ook een echte klassieker: The Land of the Long White Cloud van Philip Sparke. Deze typische Sparke-compositie uit 1979 diende als 

verplicht werk voor de Europese Brassband Kampioenschappen in 1980. De tweede divisie kan haar krachten gaan meten met alweer een klassieker: Rhapsody in Brass 
van Dean Goffin. Het werk van deze Leger des Heils-componist werd in 1942 geschreven en was onder meer in 1949 verplicht op de British Open. Het door Dan Price in 

2012 gecomponeerde Darkwood  is verplicht voor de derde divisie. Het stuk werd geschreven bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Blackley Brass Band. In de 

vierde divisie is St. Andrews Variations van Alan Fernie vastgesteld als verplicht werk. De compositie werd in 1999 geschreven in opdracht van de East Anglian Brass Band 

Assosiation voor de 61e editie van het Spring Festival. De voorronden starten vanaf februari 2017 in de verschillende districten.
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De muziekeducatie in Nederland lijkt al sinds 
mensenheugenis dezelfde structuur te hebben. 
Aan de ene kant van het spectrum de muziek-
school en aan de andere kant het conservatori-
um of de muziek academie. Slechts een kleine 
groep kiest voor het alternatief van privé lessen. 
Heb je je opleidingstijd achter de rug dan zijn 
er weinig mogelijkheden om enkele lessen te 

volgen. Workshops en dergelijke leveren buiten 
een aangename tijdsbesteding meestal niet zo 
veel blijvends op. 
Gelukkig is er sinds enige tijd de Spiker Akade-
my. Een initiatief vanuit de Stichting Culturele 
Activiteiten Opsterland, bekend van De Spij-
kerpakkenband en het Gouden Spiker Festival, 
gericht op muzikanten die de muziekschool of 

het conservatorium achter zich hebben gelaten, 
maar nog steeds de drive hebben om beter te 
willen worden.  
Heleen Talman-Nicolai en Johan Talman vertellen 
over de aanleiding. Met de groei van De Spij-
kerpakkenband tot een gerenommeerde eerste 
divisie band, komt ook de behoefte bij muzikan-
ten om het hoge niveau vast te houden en waar 
mogelijk te verbeteren. Een aantal lessen van een 
vooraanstaand koperblazer lijkt daarbij te kunnen 
helpen. Natuurlijk wordt er al snel gedacht aan 
docenten uit bakermat Engeland, maar het regel-
matig invliegen van deze prominenten is wel erg 
kostbaar. Daarbij sijpelt het idee al snel door naar 
andere muziekverenigingen en blijkt er veel meer 
animo te zijn en de Engelse taal is niet iedereen 
machtig.  Daarom wordt contact gezocht met 
Robbert Vos (euphoniumspeler bij de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine en Brass Band 
Schoonhoven) en Robbert blijkt bereid om een 
keer naar de bandroom toe te komen. Zodra dit 
bekend wordt, stromen er zoveel inschrijvingen 
binnen dat een heel weekend gevuld kan worden. 
Sindsdien keert Robbert eens in de 6 tot 8 
weken, afhankelijk van zijn agenda, terug naar de 
bandroom in Gorredijk. Al snel ontstaat de naam 
Spiker Akademy, compleet met logo.

Brassinfo is op zoek naar de stand van zaken in Nederland Brassbandland. In een 

aantal artikelen wordt een beeld geschetst van hindernissen en belemmeringen, 

maar juist ook van kansen die zich voordoen. Er is reden genoeg om kanttekenin-

gen te plaatsen bij de huidige gang van zaken, maar er zijn ook lichtpuntjes. 

TEKST:  ALEXANDER ZWAAN • FOTO’S:  AANLEVERING SPIKER AKADEMY

‘Ondernemerschap is 
bij ons sterk aanwezig’

Robbert Vos is een van de docenten.
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Voor de cornetgroep wordt een beroep gedaan 
op Olaf Schipper (trompettist bij de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine). En Olaf kan 
tegenwoordig zijn dag ook goed vullen, want 
naast de cornetten van De Spijkerpakkenband 

en Brassband Opsterland hebben de bugellisten 
en trompettisten van naburige fanfares de Aka-
demy ook ontdekt.
Johan hecht er veel waarde aan om op te merken 
dat het niet de bedoeling is dat de regionale 
muziekschool hier nadeel van ondervindt. “We 
mikken op de jongvolwassene, die de muziek-

schoolperiode achter zich heeft liggen. Dat 
hoeft trouwens niet te betekenen dat iedereen 
zijn D-diploma heeft. Echte jeugd is welkom, 
maar een uitzondering, het loopt van jong 
volwassenen tot muzikanten van boven de 50.” 

Het aanbod is een 
toevoeging voor mu-
zikanten die naast hun 
drukke bandagenda 
aan hun vaardigheden 
willen werken, maar 
ook voor secties die 
willen werken aan hun 
gezamenlijke toon of 
articulatie. Robbert 
Vos omschrijft het als 
volgt: “Hoewel de Spi-
ker Akademy bedoelt 

is voor gemotiveerde muzikanten van iedere 
leeftijd en niveau, proberen we met name iets te 
bieden voor de gevorderde amateurs die verdie-
ping willen naast het reguliere muziekonderwijs, 
de stap willen zetten richting het conservatori-
um of die na de muziekschool zich willen blijven 
ontwikkelen. Het is mijn doel om iedere student 

onderwijs op maat te bieden en te werken aan de 
zaken die ze willen ontwikkelen. Daarnaast pro-
beer ik ze een bepaalde speelcultuur, klankbeeld 
en blaastechniek bij te brengen, waar ze op lange 
termijn profijt van hebben.”
Voor 35 euro krijg je een uur les. Motiverend 
om een keer te doen en het muzikale vlammetje 
weer eens wat aan te wakkeren. En zeker ook 
laagdrempelig genoeg om vaker te doen en te 
werken aan de uitdagingen die je tegen komt in 
je hobby. Robbert nogmaals: “Door middel van 
het aanbieden van gepaste oefeningen, etudes en 
solowerken op hun eigen niveau wil ik ze stimu-
leren om een stap extra te zetten. Het is dan ook 
geweldig om te zien dat wanneer de studenten 
na een tijd weer op les komen, ze vooruit zijn 
gegaan en hard gestudeerd hebben. Afgelopen 
anderhalf jaar heb ik al heel wat leuke successen 
mogen meemaken. Verschillende studenten 
die cum laude diverse muziekschooldiploma’s 
hebben behaald, Belgische conservatorium-
studenten die voor verdieping afreizen naar 
Gorredijk, complete secties van orkesten die ter 
voorbereiding op een wedstrijd langskomen, 
en zelfs een student die nu is aangenomen op 

‘ De inschrijvingen  
stromen binnen’

Docent Olaf Schipper aan het werk met een leerling van de Spiker Akademy.
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het conservatorium. Ik durf wel te stellen dat de 
Spiker Akademy een goede stimulans is voor 
veel musici op de lange termijn!”
Met de vele ervaringen die Robbert en Olaf 
inmiddels hebben opgedaan, wordt gekeken 
of hun oefeningen en tips kunnen worden 
gebundeld. Het succes smaakt zeker naar meer 
en er zijn allerlei plannen. Heleen vervolgt: 
“Tuba-speler David Kutz (Nederlands Philhar-
monisch Orkest) was al eens te gast en er is ook 
een concrete vraag om lessen voor slagwerkers 
te realiseren in samenwerking met Ido Gerard 
Kempenaar. Plannen zijn er om dirigenten 
meer te betrekken en ze ook workshops aan te 
bieden. Wat dat aangaat is het ondernemerschap 
bij ons sterk aanwezig. Als we een idee hebben 
beginnen we gewoon en zien wel of het lukt. Zo 
niet, dan komt er wel weer iets anders. De Spiker 
Akademy is in ieder geval in onze ogen, nu al een 
geslaagd project.” 
Naast de Spiker Akademy is inmiddels ook 
brassband Opsterland bezig zijn plekje te 
veroveren en de nieuwe band, onder dezelfde 
paraplu van de Stichting Culturele Activitei-
ten Opsterland, weet inmiddels de jeugd aan 

zich te binden. Ook in andere regio’s neemt de 
interesse van de jeugd flink toe en er zijn veel 
initiatieven gericht op de jeugd. Niet alleen 
de jaarlijkse Byspikerdei, maar ook andere 
play-ins en clinics zien de deelname groeien. 
Wat ontbreekt is afstemming en overzicht. Het 

is jammer dat bepaalde activiteiten samen-
vallen en dat de communicatie nog niet altijd 
goed verloopt. “Soms heb je het idee dat een 
bericht dat je naar besturen van verenigingen 
zendt de jeugd helemaal niet bereikt en dat 
is zonde.”

Er zijn al redelijk wat jeugdorkesten en als de 
interesse blijft groeien in het huidige tempo 
zullen er zeker meer bij komen. Daar is Heleen 
van overtuigd. Het zal alleen nog wel even duren 
voordat we ze op een groot podium zullen zien 
en in de tussentijd moeten we de jeugd blijven 

enthousiasmeren. Dus 
zeker geen wedstrij-
den organiseren 
waar de meesten als 
verliezer naar huis 
gaan. Laat ze zich 
maar vergapen aan 
de kampioensdivisie 
tijdens de NKB, een 
betere stimulans is er 
niet. Het is eigenlijk 
jammer dat de NBK 
organisatie geen kor-

ting geeft voor jeugdleden. 
Binnenkort zullen Olaf en Robbert Gorredijk 
weer aandoen. Ben je geïnteresseerd dan kun 
je de facebookpagina van de Spiker Akademy 
bezoeken. Voor meer info of opgave kun je een 
mail sturen naar spikerakademy@gmail.com. 

David Kutz als docent bij de Spiker Akademy.

‘ De interesse van de 
jeugd neemt flink toe’
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De meer dan 2.200 stoeltjes in de imposante 
Symphony Hall zijn allemaal verkocht. Dat 
is ook niet zo vreemd wanneer de 17 beste 
brassbands uit het Verenigd Koninkrijk 
aangevuld met de beste niet-Britse band van 
de Europese Kampioenschappen 2015 en 
een speciale gast helemaal uit Nieuw Zeeland 
de degens kruisen. De gang van zaken op het 
podium is strak geregisseerd. Verplaatsing 
van slagwerk is uit den boze en zo kan het 
dat tussen de optredens hooguit vijf minuten 
aan een changement verloren gaat. Tel daar 

Zeker een maand is de Cory 

Band de houder van alle grote 

kampioenschappen. Na de 

Nationale titel en Brass in Con-

cert in 2015 en het Europese 

kampioenschap in het voor-

jaar is zaterdag 10 september 

op indrukwekkende wijze ook 

het British Open toegevoegd 

aan het rijtje. Een grootse pres-

tatie van dirigent Philip Harper 

en zijn briljante band. 

TEKST: ALEXANDER ZWAAN  
FOTO’S: BRITISH BANDSMAN

Grand Slam voor 
Cory Band na winnen 
British Open

de opening en een korte pauze na tien bands 
bij op en de juryleden, Michael Ball, Rob 
Wiffin en Allan Withington, beleven exact een 
acht-urige werkdag. 

De British Open Brass Band Championship 
is de oudste wedstrijd voor brassbands. Vanaf 
1853 geteld is dit de 164e editie. De organisa-
tie is al vele jaren in handen van nazaten van 
de beroemde Alex en Harry Mortimer. Omdat 
het kampioenschap financieel afhankelijk 
is van de publieke belangstelling wordt een 

verplicht werk uitgekozen dat aanslaat bij 
het publiek. Dit keer is het The Triumph of 
Time van Peter Graham en daarmee maakt de 
organisatie dezelfde keuze als het Nederlands 
kampioenschap. Vanaf The Essence of Time, 
uit 1990 al weer, hebben we van heel wat bij-
zondere concourswerken van Peter Graham 
mogen genieten en met The Triumph of Time 
lijkt hij met het gebruik van korte citaten 
terug te kijken op zijn oeuvre. (Meer over dit 
werk is terug te vinden in de Klankwijzer van 
september)

Erik Janssen leidt Carlton Main.
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Foden s Band in 

actie in de prachti-

ge Symphony Hall.
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Zonder al te veel verwachtingen
Foden’s Band en The Fairey Band zijn misschien de 
allerbekendste namen onder de eerste tien bands 
van de loting, maar tijdens de break gaat het maar 
over een band. Brass Band Willebroek heeft de 
harten gestolen met een emotionele uitvoering, 
technisch van het hoogste niveau en puntgaaf in 
de solo’s. Es-bassist Stijn Aertgeerts vertelt dat 
Willebroek zonder al te veel verwachtingen naar 
Birmingham is gekomen. De zaal kan een jonge 
band imponeren en het is de vraag hoe de jury de 
uitvoering van de band zal waarderen. Anders dan 
het Europese kampioenschap is dit een typisch 
Britse wedstrijd met een Britse jury. Na het optre-
den wordt de band overladen met complimenten 
en komt het geloof dat een plek bij de eerste zes, de 
prijswinnaars van de British Open, er wel eens in 
kan zitten. De samenwerking van Bramwell Tovey 
met Foden’s Band heeft al heel bijzondere concer-
ten opgeleverd, maar tijdens wedstrijden zit het 
niet altijd mee en ook dit keer gaat er simpelweg te 
veel mis en verloren in de hoge tempi. Bij Fairey valt 
meer te genieten, en dat geldt ook zeker voor Des-
ford Colliery, een band met het vermogen om de 
gehele zaal te vullen met hun ietwat scherpe klank. 
Erik Janssen, Grand Shield-winnaar met Carlton 
Main Frickley Colliery, leidt die band ook dit keer. 
Gevraagd naar een reactie vertelt Erik dat als eerste 
loten altijd extra lastig is. De jonge band heeft een 
goede prestatie geleverd. Zeker als je weet dat de 
trombone soliste nog maar 16 jaar is. Met name de 
liptrillers in de solo’s hebben gezorgd voor nogal 
wat spanning en mede daardoor wordt het werk 
extra moeilijk gevonden. In de grote middengroep 
van bands die allemaal wat te genieten brachten, 

maar ook het een en ander lieten liggen, is het dan 
jammer dat de uitslag wat tegenvalt. De band kijkt 
echter niet naar een uitslag maar naar de groei over 
een langere periode en er is veel potentie. 

Cory laat er geen twijfel over bestaan
Na de break komen de topbands snel achter el-
kaar. Voor het laatst onder leiding van Bob Childs, 
zo bleek later, zet titelverdediger Grimethorpe 
Colliery, een mooie uitvoering neer, misschien 
hier en daar wat minder verfijnd, maar techniek 
en muzikaliteit zijn prima voor elkaar. Leyland 
ziet een minder geslaagd optreden zo waar erg 
positief gewaardeerd worden door de jury. David 
King heeft zoals immer zijn eigen visie op de par-
tituur en het publiek reageert merkbaar wanneer 
in de beginmaten van de trombonetechniek al-
leen de accenten hoorbaar zijn. Met opzwepende 
versnellingen, maar ook uitgesponnen vertra-
gingen voegt Brighouse & Rastrick het een en 
ander toe aan de partituur en dat wordt dit maal 
geapprecieerd. Ook zijn er momenten waarop het 
ensemblespel niet geheel sluit.
Peter Graham schreef The Triumph in opdracht 
van de Black Dyke Band en de solo’s zijn op het 
lijf geschreven van het sterrenteam. De uitvoering 
is indrukwekkend met een komen en gaan van 
solisten. Toch verloopt niet alles vlekkeloos en 
dat laat de deur open voor een band, die wel die 
topuitvoering weet te creëren. En die band komt er. 
Blakend van het zelfvertrouwen zet dirigent Philip 
Harper zijn band in gang. Hij danst letterlijk voor 
de band, soms oogt het wat potsierlijk met zijn 
lange lijf. De muziek ontvouwt zich en Cory laat er 
geen twijfel over bestaan wie hier aanspraak maakt 

op de titel. Alles in de uitvoering heeft statuur, er 
wordt gespeeld als kampioenen. Spectaculair is de 
voortrazende figuratie die als een onderliggende 
laag een duistere spanning creëert binnen het werk. 
Elke noot is ragfijn te onderscheiden. De solisten, 
waarvan niemand voor de band staat, hebben 
allemaal een verhaal te vertellen en er wordt de tijd 
voor genomen. In de finale komt alles bij elkaar en 
het slot is adembenemend.   
Wellington Brass en Tredegar Town Band 
sluiten de rij met minder geslaagde uitvoeringen 
en zo is al snel duidelijk wie het grote schild 
mee naar huis mag nemen. De Grand Slam is 
compleet. Ook voor het komend jaar is al weer 
een fantastisch werk gekozen. Fraternity van 
Thierry Deleruyelle zal 9 september 2017 op de 
lessenaar staan.

De uitslag
1. Cory (Philip Harper); 2. Brighouse & Ras-
trick (Prof David King); 3. Black Dyke (Prof 
Nicholas J.Childs); 4. Brass Band Willebroek 
(Frans Violet); 5. Grimethorpe Colliery (Dr 
Robert Childs); 6. Desford Colliery (Michael 
Fowles); 7. Leyland (Thomas Wyss); 8. Co-op 
Funeralcare (Allan Ramsay); 9. The Fairey Band 
(Garry Cutt); 10. Rothwell Temperance (David 
Roberts); 11. Flowers (Paul Holland); 12. Mil-
nrow (Mark Bentham); 13. Woodfalls (Howard 
Evans); 14. Carlton Main Frickley Colliery (Erik 
Janssen); 15. Tredegar Town Band (Ian Por-
thouse); 16. Wellington Brass (David Bremner); 
17. Foden’s (Bramwell Tovey); 18. Hammonds 
Saltaire (Morgan Griffiths); 19. Jaguar Land 
Rover (Dave Lea). 

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

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



PROVINCIE DRENTHE

Excelsior start tussenorkest
Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen heeft haar 

verenigingsstructuur aangepast. Tussen het oplei-

dingsorkest en het fanfareorkest is nu het tussenorkest 

gepositioneerd. Het tussenorkest is bedoeld om 

gevorderde leerlingen verdere orkestervaring te laten 

opdoen. Daarnaast moet dit orkest het contact met 

het fanfareorkest bevorderen om de overgang naar het 

grote orkest makkelijker te maken. Informatie: www.

excelsioroosterhesselen.nl.

Euterpe’s Night of the Music
Harmonie Euterpe Emmen presenteert zaterdag 26 

november (20.00 uur) in Hampshire Hotel in Emmen 

Euterpe’s Night of the Music. Het voltallige harmonieor-

kest, een groot koor, 30 dansers van Dance Company 

Shirelle, de Groningse coverband Till Sunrise met Mi-

chiel Niemeijer, dj Wessel en solozangeres Esther Miske 

verzorgen een avondvullend programma van klassiek tot 

pop. Informatie: www.harmonieeuterpe.nl.

Brevik leidt brassband Heman
De Noorse musicus Tom Brevik leidt zondag 18 

december (19.30 uur) brassband Heman tijdens het 

kerstconcert in de Ontmoetingskerk te Zuidwolde. 

Brevik leidde jarenlang de Noorse topbands Eikan-

ger-Bjørsvik Musikklag en Manger Musikklag. Solisten 

zijn sopraan Elizabeth Vink en bariton Jan Martens. Op 

het programma staan traditionele hymnes, moderne 

bewerkingen en Noorse kerstmuziek. 

N O V E M B E R

Za 26 HOOGEVEEN, DE TAMBOER  Concertwedstrijd Muziekbond voor Groningen en Drenthe. 

Za 26 EMMEN, HAMPSHIRE HOTEL  Euterpe’s Night of the Music door harmonie Euterpe.

D E C E M B E R

Zo 18 ZUIDWOLDE, ONTMOETINGSKERK 19.30 UUR Kerstconcert door brassband Heman. 

PROVINCIE FRIESLAND

Jong Oranje in het nieuw 
Jong Oranje, het jeugdorkest van muziekvereniging 

Oranje Minnertsga, is in het nieuw gestoken. De jeugdle-

den hebben allemaal een poloshirt aangemeten gekre-

gen van hoofdsponsor Elevado, adviseur in dakbedek-

kingen. Op het donkerblauwe shirt staan het logo van 

Oranje (voorop) en het logo van Elevado (achterop). Op 

de foto tonen Jong Oranje en Jelle Wiersma, eigenaar 

van Elevado (uiterst rechts) trots de nieuwe kleding.

Blaast de Bazuin lanceert 
nieuwe huisstijl 
Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen kijkt met 

een frisse en strakke nieuwe huisstijl optimistisch de 

toekomst in. Martin Dijkstra ontwierp het nieuwe logo. 

Het ‘oude’ logo werd tien jaar geleden geïntroduceerd 

bij de eerste uitgave van het ledenbulletin De Toonzet-

ter. Informatie: www.blaastdebazuin.com. 

Kerstconcert door Halleluja
Brassband Halleluja Drachtstercompagnie verzorgt 

zondag 18 december (16.00 uur) een kerstconcert 

in de PKN-kerk. Naast de brassband komen ook de 

jeugdleden in actie en is er samenzang. Informatie: 

www.brassbandhalleluja.nl.

HMC met It’s a kind of Magic!
Het Heerenveens Muziekcorps (HMC) presenteert 

zondag 12 november (19.30 uur) in Sportstad 

Heerenveen samen met leden van Topsport Noord het 

programma It’s a kind of Magic! Als herdenking van de 

25e sterfdag van Freddy Mercury klinken arrangemen-

ten van nummers van Queen waarop turnoefeningen 

worden uitgevoerd. Informatie: www.sportstad.nl.

Jubileum bij Apollo Burgum 
Muziekvereniging Apollo Burgum viert zaterdag 10 de-

cember (20.00 uur) in De Ikker het 115-jarig bestaan 

met een concert met medewerking van het Swingkoor 

Burgum en de jazzdancegroep van DFS Burgum. 

Uitgevoerd worden Three Historic Episodes (Feike van 

Tuinen), Air Poétique for Horn and Band (Ted Huggens), 

Leuwiksel (Menno Haantjes), Oregon (Jacob de Haan), 

Intermezzo variation 3 uit A Discovery Fantasy (Jan 

de Haan), A Dance of Clowns (Felix Mendelssohn/arr. 

Menno Haantjes), Rhythm Forever (Andreas L. Schulte) 

en I Will Follow Him uit Sister Act (Ron Sebregts). 

Informatie: www.apollo-burgum.nl.

Jouster Fanfare met fanfare 
De Hoop Stellendam
De Jouster Fanfare speelt zondag 12 november (20.00 

uur) in de Evenementenhal tijdens het concert At the 
movies muziek met ondersteuning van de bijbeho-

rende filmbeelden. Tijdens dit concert speelt fanfare 

De Hoop Stellendam de voorpremière van het werk 

Goeree-Overflakkee waarin componist Harrie Janssen 

aan de hand van foto’s het Zuid-Hollandse eiland 

muzikaal beschrijft. Informatie: www.jousterfanfare.nl.

Tweede editie van 
Feanster Maestro 
Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen presen-

teert vrijdag 18 november (20.00 uur) in brasserie 

Kolkzicht de tweede editie van Feanster Maestro. Vijf 

prominenten Feansters treden in de huid van dirigent 

Aline Werkman. Informatie: www.blaastdebazuin.com.

Jubilarissen bij OMF gehuldigd
Bouke Jan Nuwolt (De Vrije Fries Oudehorne) is door 

de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 

(OMF) gehuldigd voor zijn zestigjarig jubileum als 

muzikant. Renze Boverhof (Crescendo Makkinga) en 

Trijntje de Vries-van der Meer (Studio Stiens) kregen 

een insigne voor hun vijftigjarig jubileum. Annie 

Hoekstra-Kuperus, Wiepje Hoekstra-Bosma en Rommie 

Haarsma-de Jong (De Vrije Fries Oudehorne), Jan 

Siedsma (Crescendo Makkinga) en Janneke Mennema 

(Advendo Boksum, Blessum Deinum) vierden hun 

veertigjarig muzikantenjubileum.
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Musical Night in Boksum
Zaterdag 26 november (20.00 uur) brengt mu-

ziekvereniging Advendo Boksum, Blessum, Deinum 

populaire melodieën uit bekende musicals ten gehore. 

Medewerking verlenen pop- en musicalkoor Blinder 

Oosterlittens en zangeres Jasmin Lukkes.

N O V E M B E R

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

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

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

Za 12 HEERENVEEN, SPORTSTAD HEERENVEEN 19.30 UUR Concert door Heerenveens Muziek Corps. 

Vr 18 BALK, DE PAADWIJZER 20.00 UUR Najaarsconcert door Frysk Senioren Orkest en het Saxofoonorkest. 

Vr 18 SURHUISTERVEEN, BRASSERIE KOLKZICHT 20.00 UUR Feanster Maestro door brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen met vijf kandidaten.  

Za 19 DRACHTEN, DE LAWEI 08.30 UUR Concertwedstrijd Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân. 

Za 26 BOKSUM, IT STRING 20.00 UUR Themaconcert Musical Night door muziekvereniging Advendo Boksum, Blessum, Deinum m.m.v. pop- en  

   musicalkoor Blinder Oosterlittens en zangeres Jasmin Lukkes.

D E C E M B E R

Za 10 OOSTERWOLDE, DE HEERDT 14.30 UUR Themaconcert De wondere wereld der dieren door cmv David Oosterwolde. 

Za 10 BURGUM, DE IKKER 20.00 UUR Jubileumconcert door Apollo Burgum i.s.m. Swingkoor Burgum en DFS Jazzdance Burgum. 

Za 17 BLAUWHUIS, SINT VITUSKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Fanfare Blauwhuis.

Zo 18 SINT ANNAPAROCHIE, ONS HUIS  Kerstconcert door Egerländer Oldehovekapel. 

Zo 18 DRACHTSTERCOMPAGNIE, PKN-KERK 15.30 UUR Kerstconcert door brassband Halleluja Drachtstercompagnie. 

PROVINCIE GELDERLAND

Crescendo Ratum speelt 
voor Stichting Leergeld
Muziekvereniging Crescendo Ratum zet zich samen 

met Het Graanhuijs Bakkerijen in voor Stichting 

Leergeld. Dankzij sponsoring van Het Graanhuijs kan 

Crescendo het geplande avondconcert (20.00 uur) op 

zaterdag 10 december uitbreiden met een middag-

concert (15.00 uur), speciaal voor klanten van de bak-

kerijen en de Plussupermarkten. Een gedeelte van de 

opbrengsten van beide concerten gaat naar Stichting 

Leergeld, voor kinderen uit gezinnen die het financi-

eel moeilijker hebben om een hobby uit te oefenen. 

Tijdens de concerten in de Jacobskerk in Winterswijk 

speelt Crescendo samen met organist Wim Ruesink, 

zangeres Sophia Asgari en het Ettens mannenkoor 

onder meer Exodus Song en een medley van werken 

van Andrew Lloyd Webber met onder andere Don’t cry 
for me Argentina. Informatie: www.crescendoratum.nl.

Shuffle op reprise in De Storm
Na een uitverkochte voorstelling in 2015 presenteert 

Shuffle Percussion Group op zondag 11 december in 

theater De Storm in Winterswijk opnieuw de theater-

show Slagveld. De twaalf performers mixen virtuoos 

slagwerk, ontroerende composities en fysiek theater in 

hoog tempo tot een afwisselende voorstelling. Strakke 

Japanse, opzwepende Afrikaanse en swingende 

Braziliaanse drumkunsten zijn naast muzikale passie, 

discipline en energie de hoofdingrediënten van het 

programma. Informatie: http://www.theaterdestorm.nl.

Studentenorkesten delen 
podium in Wageningen
Zondag 4 december (14.30 uur) delen de drie 

studentenharmonieorkesten SHOT Twente, QHarmony 

Nijmegen en De Ontzetting Wageningen het podium 

van theater Junushoff in Wageningen. Tijdens dit 

concert leggen de orkesten een muzikale verbinding 

tussen de drie universiteitssteden. 

Jeugdorkest David op 
zoek naar wilde dieren
Het jeugdorkest van de christelijke muziekvereniging 

David Oosterwolde presenteert zaterdag 10 december 

(14.30 uur) in gymzaal De Heerdt te Oosterwolde het 

themaconcert De Wondere Wereld der Dieren. Met 

dit interactieve concert, een combinatie van muziek, 

toneel en beeld, wil de jeugd van David laten zien 

hoe leuk het is om muziek te maken. Informatie: www.

davidoosterwolde.nl. 

Najaarsconcert door KSH
Het KSH-orkest Apeldoorn verzorgt zaterdag 19 

november (20.00 uur) een najaarsconcert in gebouw 

Duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan 240 

te Apeldoorn. Na het voorprogramma door het B-orkest 

speelt het A-orkest Simon and Garfunkel (Kurt Gäble), 
A Klezmer Karnival (Philip Sparke), Sa Musica (Jacob 

de Haan), River City (Jacob de Haan), Love changes 
everything (Greg Farrell) en The Victoria Peak (Satoshi 

Yagisawa).

HKW en TOG verleggen 
grenzen in Nijmegen
De harmonieën Koningin Wilhelmina Wamel (foto) en 

Tot Onderling Genoegen Berlicum delen zondag 11 

december (15.00 uur) het podium van Concertge-

bouw De Vereeniging in Nijmegen. Onder de noemer 

Grenzen verleggen gaan beide orkesten op zoek naar 

de grenzen van de blaasmuziek. Informatie: www.

harmonie-wamel.nl. 

Crescendo Voorthuizen 
begeleidt koor
Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen verleent 

zaterdag 19 november (19.30 uur) in kerkelijk centrum 

Bethabara medewerking aan het najaarsconcert van 

het plaatselijke mannenkoor Euterpe. Behalve door 
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Crescendo worden de 100 zangers tevens begeleid 

door organist Marco den Toom, het Harderwijks Man-

nenensemble en fluitiste/pianiste Wilma Schouten. Het 

programma van Crescendo bestaat uit Shine of the 
Light (Peter Graham), Keep Me Praising (arr. Marten 

van der Wal) en O Magnum Mysterium (Lauridsen, arr. 

van Luc Vertommen).

Kerst bij Kunst en Vriendschap
Harmonie Kunst en Vriendschap Maurik verzorgt 

zaterdag 17 december (19.30 uur) in de Hervormde 

Kerk in Maurik een concert in kerstsfeer. Medewerking 

verleent Streekmannenkoor De Schaffelaar Barneveld. 

Informatie: kunstenvriendschap.nl.

Najaar bij Excelsior Ermelo 
Muziekvereniging Excelsior Ermelo houdt zaterdag 26 

november in Theater De Dialoog het najaarsconcert. Het 

leerlingenorkest, jeugdorkest en het grote harmonieor-

kest spelen onder meer Barber of Seville, Swaying in the 
West Wind, Pirates of the Caribbean, Adele in Concert en 

Florentiner Mars. De finale bestaat uit een gezamenlijk 

optreden van alle afdelingen. Informatie: www.theater-

dialoogermelo.nl. 

Muziekmarathon bij 
van Limburg Stirum Korpsen 
Vrijdag 9 december (19.00 uur) en zaterdag 10 

december maken de van Limburg Stirum Korpsen 

Wezep in het clubgebouw 24 uur achtereen muziek. 

Jong vLS, de vLS Band en het Podiumorkest willen 

met de marathon laten zien dat muziek maken leuk 

is voor jong en oud, het publiek een kijkje laten ne-

men in het clubgebouw en door sponsoring geld in 

het laadje brengen. Informatie: www.vlskorpsen.nl. 

Concert door TOG ’t Harde
De christelijke muziekvereniging TOG ’t Harde verzorgt 

vrijdag 18 november (20.00 uur) samen met het chris-

telijk gemengd koor Rafidim Elburg een concert in de 

Sint Nicolaaskerk in Elburg. Het programma vermeldt 
christelijke muziek/koralen, koorklanken en samenzang 

met orgel.

Afscheidsconcert Willem Loff 
Harmonie Sint Willibrord Lievelde neemt zaterdag 

26 november (20.00 uur) in Loco Eten en Drinken 

afscheid van dirigent Willem Loff. Hij heeft meer dan 

30 jaar de leiding gehad over het A- en B-orkest. 

Tijdens het concert spelen beide orkesten met onder 

andere Armenian Dances (Alfred Reed) en To a new 
dawn (Philip Sparke) repertoire dat door de scheidend 

dirigent zelf is gekozen. Foto: Joop Koopmanschap

HRFSTWND waait in Arnhem
Zondag 11 december (15.00 uur) geven de Konink-

lijke Biltse Harmonie (KBH) en Koninklijke Harmonie 

Oosterbeek (KHO) in het monumentale Stadstheater 

Arnhem een concert in de serie HRFSTWND. De KHO 

opent met Zueignung (Richard Strauss) en Symfonie 
nr. 1 The Lord of the Rings (Johan de Meij), begeleid 

met passende beelden rondom het verhaal van de 

hobbit Frodo Baggins. De KBH speelt met onder meer 

Wonderful town (Leonard Bernstein), The Godfather 
Saga (Nino Rota) en The tale of Victor Navorski (John 

Williams) een programma rondom het thema Film. 

Solisten zijn Tatiane van der Heijde op klarinet en 

Wytze de Swart op saxofoon. Informatie: www.harmo-

nie-oosterbeek.nl en www.biltseharmonie.nl.

Advendo met jonge solisten
Muziekvereniging Advendo Lochem begeleidt zondag 

20 november (15.00 uur) tijdens het matineeconcert 

in RK kerk St Joseph een aantal jeugdige muzikanten, 

onder wie Maartje Zomer op fagot. Het orkest voert 

verder muziek van Carl Jenkins uit met medewerking 

van het Antonio-ensemble, een strijkersensemble 

voor gevorderde violisten in de leeftijd van 13-20 jaar. 

Informatie: www.advendo-lochem.nl.

Jubilarissen bij MBGF
Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft Johan 

Esselink in de bloemen gezet voor zijn tachtigjarig 

jubileum bij muziekvereniging Sint Jan Meddo. 

Esselink speelde vele jaren bugel en was actief voor 

de vereniging in diverse bestuursfuncties. Hoewel hij 

niet meer meespeelt, is hij wel nog bij ieder optreden 

van de partij. De MBGF reikte aan Showband KDO 

Groessen de bronzen medaille uit voor het vijftigjarig 

jubileum. Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Puiflijk 

kreeg de vergulde medaille vanwege haar honderdja-

rig bestaan.

De overige jubilarissen:

Zeventig jaar: Arend Karssen en Gerrit Schipper 

(Crescendo Harderwijk); Nol Bisselink (Kunst na Arbeid 

Zeddam).

Vijfenzestig jaar: Ben Hakstege (Koninklijke Win-

terswijksche Orkest – Vereeniging); Stoffel Sterrenberg 

(Nieuw Leven Haaften).

Vijftig jaar: Jos Terwiel en Pia Onstein-Derk-

sen (Kunst na Arbeid Zeddam); R. Roerdinkholder 

(Concordia Kotten Winterswijk); Harrie Gertsen, Bertus 

Meijer en Cisca Salemink (KDO Groessen); Toon van 

Hummel (Sint Remigius Duiven); Han Verheijen (Sint 

Jan Meddo).

Veertig jaar: Hank Hakstege (Koninklijke Winters-

wijksche Orkest Vereeniging); Marien Derksen (Kunst 

na Arbeid Zeddam); J. van der Zwet (Concordia Kotten 

Winterswijk); Ineke Azink-Radstake (Koninklijk Erkende 

Muziekvereniging Advendo Lochem).  

 

N O V E M B E R

Za 12 WAGENINGEN, JUNUSHOFF  HRFSTWND-concertreeks met OBK Bennekom en Amsterdam Brass. 

Za 12 TIEL, DE AGNIETENHOF 20.00 UUR Concert door Regionaal Seniorenorkest Luctor et Emergo Ede. 

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

   Hidde en Vibracoustic Bocholt (België). 

Zo 13 NUNSPEET, VELUVINE 14.30 UUR HRFSTWND-concertreeks met Frysk Fanfare Orkest en Gelders Fanfare Orkest. 

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

   band Amsterdam.

Vr 18 WINTERSWIJK, BOOGIEWOOGIE  Try outconcert door fanfares Sint Jan Meddo en Prinses Beatrix Dinxperlo. 

Vr 18 ELBURG, SINT NICOLAASKERK 20.00 UUR Concert door cmv TOG ’t Harde m.m.v. christelijk gemengd koor Rafidim Elburg. 

Za 19 APELDOORN, DUIVENSPORTCENTRUM 20.00 UUR Najaarsconcert door KSH-orkest Apeldoorn. 

Za 19 DIEREN, ONTMOETINGSKERK 19.30 UUR Duoconcert door fanfares Wilhelmina Spankeren en Sint Cecilia Millingen aan de Rijn. 

Za 19 VOORTHUIZEN, BETHABARA 19.30 UUR Najaarsconcert door muziekvereniging Crescendo Voorthuizen met mannenkoor Euterpe. 

Zo 20 LOCHEM, RK KERK SINT JOSEPH 15.00 UUR Matineeconcert door muziekvereniging Advendo Lochem. 

Za 26 ZUTPHEN, HANZEHOF 09.30 UUR Concertwedstrijd Muziekbond Gelderland-Flevoland. 
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Za 26 LIEVELDE, LOCO ETEN EN DRINKEN 20.00 UUR Afscheidsconcert dirigent Willem Loff door Sint Willibrord Lievelde. 

Za 26 ERMELO, DE DIALOOG 20.00 UUR Najaarsconcert Excelsior Ermelo.

Zo 27 ZUTPHEN, HANZEHOF 10.00 UUR Concertwedstrijd Muziekbond Gelderland-Flevoland. 

D E C E M B E R

Zo 04 WAGENINGEN, JUNUSHOFF 14.30 UUR Gezamenlijk concert door de studentenharmonieorkesten SHOT Twente, QHarmony Nijmegen en De  

   Ontzetting Wageningen. 

Za 10 WINTERSWIJK, JACOBSKERK  Concert door fanfare Crescendo Ratum m.m.v. het Ettens Mannenkoor. 

Za 10 DOETINCHEM, AMPHION 20.00 UUR Benefietconcert Help Unlimited! door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen m.m.v. Laura van Kaam (The  

   Voice Kids), Rutger de Vries (Una Voce Particolare), Catch20, Aventus Dans en het Groot Help Unlimited!  

   Kinderkoor. 

Zo 11 ARNHEM, STADSTHEATER 15.00 UUR HRFSTWND-concertreeks met Koninklijke Harmonie Oosterbeek en Koninklijke Biltse Harmonie. 

Zo 11 MALDEN, H. ANTONIUS ABT KERK 15.00 UUR Concert door Nijmeegs Senioren Orkest. 

Zo 11 NIJMEGEN, DE VEREENIGING 15.00 UUR Dubbelconcert door harmonieën Koningin Wilhemina Wamel en Tot Onderling Genoegen Berlicum. 

Za 17 MAURIK, HERVORMDE KERK 19.30 UUR Concert in kerstsfeer door Harmonie Kunst en Vriendschap Maurik m.m.v. streekmannenkoor De Schaffe- 

   laar Barneveld. 

Zo 18 MEDDO, KERK 19.30 UUR Kerstconcert door Sint Jan Meddo. 

PROVINCIE GRONINGEN

De Harmonie Winschoten 
met gastartiesten
De christelijke muziekvereniging De Harmonie 

Winschoten verzorgt vrijdag 18 november (20.15 uur) 

een concert in cultureel centrum De Klinker. Het orkest 

begeleidt de Groninger troubadour Alex Vissering en 

het shantykoor Maritiem in bekende liedjes. Informatie: 

www.indeklinker.nl.

Xmassion door Harmonie 
Patrimonium
Harmonie Patrimonium Groningen beeldt vrijdag 

16 december (20.00 uur) in de Immanuelkerk met ver-

tellers, animaties en muziek op geheel eigen wijze het 

kerstverhaal uit. Verder speelt het orkest Jericho (Bert 

Appermont) en Mantua (Otto M. Schwarz). 

Klaas van der Woude nieuwe 
dirigent Concordia 
Fanfare Concordia Middelstum heeft Klaas van der 

Woude benoemd tot nieuwe dirigent. Hij volgt Siemen 

Hoekstra op. Van der Woude is onder meer dirigent van 

brassband De Bazuin Oenkerk en harmonie Crescendo 

Drachten en hoofdvakdocent directie aan het Prins 

Claus Conservatorium in Groningen. Jan Werkman is 

aangesteld als tweede dirigent.

Jubilaris bij MGD
De Muziekbond Groningen-Drenthe heeft Geert Nien-

huis gehuldigd voor zijn jubileum als muzikant. Hij is 

65 jaar lid van muziekvereniging Woldhoorn Tolbert.

Najaar bij Oranje Grootegast
Zaterdag 12 november (20.00 uur) geeft CMV Oranje 

Grootegast in de Goede Herderkerk haar najaarscon-

cert. Alle geledingen van de vereniging zijn van de 

partij. Het A-orkest speelt onder andere het verplichte 

werk voor het Wereld Muziek Concours, A Diamond for 
Parker (Rob Goorhuis).

N O V E M B E R

Za 12 GROOTEGAST, GOEDE HERDERKERK 20.00 UUR Najaarsconcert door cmv Oranje Grootegast. 

Vr 18 WINSCHOTEN, DE KLINKER 20.15 UUR Concert door cmv De Harmonie Winschoten.

D E C E M B E R

Za 10 STADSKANAAL, PAGECENTRUM  Nederlands kampioenschap KNMO voor majorette (junioren). 

Vr 16 GRONINGEN, IMMANUELKERK 20.00 UUR Concert Xmassion door harmonie Patrimonium Groningen. 

PROVINCIE LIMBURG

Viva las Vegas door Euterpe
De koninklijke harmonie Euterpe Venray laat zaterdag 

19 november in de Evenementenhal in Venray tijdens 

de show Viva las Vegas de grote Vegas-stageacts uit 

de jaren ’70 & ’80 herleven. Met zang van regionale 

artiesten en Bouke Scholten (de Nederlandse Elvis) ko-

men nummers van Elvis, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean 

Martin, Neil Diamond, Joe Cocker en Bono voorbij.  

Informatie: www.euterpevenray.nl. 

Concert Philharmonie met 
Belgisch toporkest
Zaterdag 26 november (20.00 uur) geeft de konink-

lijke Philharmonie Bocholtz samen met de koninklijke 

harmonie Vooruit Harelbeke (België) een concert in 

de Harmoniezaal van Bocholtz. De ‘Phil’ speelt Danza 
Sinfonica (James Barnes), El Sombrero de Tres Picos 
(Manuel de Falla) en Hispania en Andrés Contraban-
dista (Oscar Navarro).

Slagwerkensemble KOH 
Eijsden naar concours
Het slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Har-

monie van Eijsden bereidt zich voor op het LBT-bonds-

concours op 20 november in Heel. Het concourspro-

gramma bestaat uit één grote compositie: Divinités 
Primordiales van Vincent Cox. In het stuk over goden 

uit de klassieke oudheid komen alle facetten van de 

hedendaagse slagwerkmuziek aan bod. De voor-
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bereidingsconcerten zijn op zaterdag 29 oktober in 

Concertzaal Twello (in samenwerking met slagwerken-

semble Cadenza Twello), zaterdag 5 november in De 

Greune Zaol in Wolder (met Petrus & Paulus Wolder en 

Sint Gertrudis Sint Geertruid) en vrijdag 18 november 

in de zaal van de KOH Eijsden.

Orkest Koninklijke Luchtmacht 
naar Rimburg
Vrijdag 25 november (20.00 uur) verzorgt het Orkest 

van de Koninklijke Luchtmacht op uitnodiging van 

fanfare Victoria Rimburg een concert in Waschkaue in 

Ubach (Duitsland), vlak over de grens met Rimburg. 

Het 48-koppige orkest brengt een nieuwe show met 

nummers van onder andere David Bowie, Bruno Mars 

en Michael Jackson, zang van vier vocalisten en ge-

bruik van de modernste technieken. De opbrengst gaat 

naar de Stichting Kwecoo, een kleinschalige woonvorm 

voor mensen met een handicap. Foto: Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht

Abdijconcertino’s in Abdijkerk
Een reeks van ensembles in kleine bezetting verzorgt 

zondag 11 december (13.00 uur) in de Abdijkerk van 

Thorn gratis toegankelijke concerten van telkens een 

half uur. De Abdijconcertino’s vormen al meerdere 

jaren een onderdeel van de kerstmarkt in Thorn. Infor-

matie: www.kerstmarktthorn.nl.

Debuut van Rothemse 
slagwerkgroep
Slagwerkgroep Rothem’s Harmonie debuteert zondag 

20 november in Don Bosco op het concourspodium. De 

groep gaf in 2010 het eerste concert. Tijdens de concer-

twedstrijd voor slagwerkensembles van de Limburgse 

Bond van Tamboerkorpsen speelt de groep met Overture 
Asian Expedition (Eric Crauwels) en Musik i Världen 

(Henk Martens) nieuwe compositieopdrachten, speciaal 

bestemd voor melodische slagwerkgroepen uit de 

lagere divisies. Verder klinken Clockwork (Stuart P. Neil) 

met Elma Spons als soliste op dwarsfluit, Mozambique 
(Chris Brook) en Ned i vester (Lars van de Oever, arr.). 

Zaterdag 12 november (19.00 uur) is in zaal De Vos in 

Bunde de generale repetitie samen met de drumband 

Sint Agnes Bunde. 

Sint Blasius met Leona Philippo
Zondag 11 december (15.00 uur) presenteren 

fanfare en drumband Sint Blasius Cadier en Keer in 

het auditorium van het MECC Maastricht het thema-

concert Played (A) Live, songs from past to present. 
Publiekstrekker is de zangeres Leona Philippo, 

bekend van The Voice of Holland en Maestro. Met 

muziek van onder meer Louis Armstrong, Bob Marley, 

André Hazes, Metallica en Pharrell Williams maken 

orkest en slagwerkgroep een muzikale reis door de 

tijd. Medewerking verlenen de zangers Gino Fey en 

Stan Peters en het combo van de Jack Million Band. 

Informatie: www.fanfare-stblasius.nl.

Nieuwe naam brasskwintet
Koperkwintet Brass Quintet Amici Musae heet voortaan 

AmBrass. Het ensemble timmert sinds 2000 aan de 

weg met divers repertoire. De huidige naam dekt niet 

meer de lading. Informatie: www.ambrass.org.

Kerkraads federatiefestival 
Zondag 13 november organiseert het fluit- en tam-

boerkorps Sint Hubertus Haanrade in Oad Haander 

het Kerkraads federatiefestival voor SDM-korpsen. 

Medewerking verlenen de fluit- en tamboerkorpsen 

Sint Hubertus Haanrade, Wilhelmina Kerkrade, Odeon 

Terwinselen en Juliana ’46 Haanrade. Gastvereni-

gingen zijn het Trommler- und Pfeiferkorps Breberen 

en het Trommler- und Pfeiferkorps Cäcilia Laffeld 

(Duitsland).

Concert door Clarinet 
Choir Schinveld
Het Clarinet Choir Schinveld verzorgt zaterdag 

12 november (20.00 uur) in de Pelgrimskerk in 

Treebeek-Brunssum het concert Contrasto Grosso. 
Medewerking verlenen Akkordeonverein Breinig EV en 

de solisten Maarten Reumkens (fluit), Andrea Deserno 

(accordeon) en Noël Diederen (klarinet). Informatie: 

http://clarinetchoirschinveld.weebly.com.

Kerstconcert in Meterik
Harmonie-Orkest Noord-Limburg geeft zondag 11 

december (15.00 uur) een kerstconcert in MFC De 

Meulewiek in Meterik. Medewerking verlenen zangver-

eniging Meriko Meterik en het fluitensemble van de 

harmonie Unie Sevenum. Informatie: www.honl.nl.

Jan Cober gastdirigent 
bij Studium Chorale
Een blazersensemble van muzikanten uit de Lim-

burgse hafawereld begeleidt zaterdag 10 december 

(20.00 uur) in de Abdijkerk in Thorn en zondag 11 

december (15.00 uur) in de Onze Lieve Vrouweba-

siliek in Maastricht de kerstconcerten van Studium 

Chorale. Onder leiding van gastdirigent Jan Cober 

klinkt een programma met onder meer The first 
Nowell (Hans Leenders, arr.), L’adieu des Bergers 
(Hector Berlioz) en Concerto per la Beata Vergine 
(Vic Nees). 

Piet Jeegers Clarinet Choir 
speelt in België
Zaterdag 26 november (19.30 uur) verzorgt het Piet 

Jeegers Clarinet Choir een concert in de Sint Annakerk 

in Maaseik (België). Klarinetdocente Huguette Goffin, 

oud-studente van Piet Jeegers, treedt aan met haar 

eigen ensembles. Het Piet Jeegers Clarinet Choir 

presenteert onder andere muziek van Dvořák en 

Debussy, maar ook van de hedendaagse componiste 

Erica Budai, die haar compositie Danza Ungarica met 

elementen uit de Hongaarse volksmuziek speciaal 

voor het ensemble schreef. Informatie: tickets.acade-

mie@maaseik.be.

Galaconcert door 
Brassband Merum
Zondag 18 december (14.30 uur) geeft Brassband 

Merum zijn jaarlijkse galaconcert in de Kathedraal van 

Roermond. Medewerking komt van close harmony 

group Briskly en gastsolist Sandor Hendriks (trombone).

Koninklijke van Thorn 
in Parijse sferen
De Koninklijke Harmonie van Thorn brengt zondag 

27 november (11.00 uur) tijdens de serie Koninklijk 

Matinee de sfeer van de Parijse kunstenaarswijk 

Montmartre naar De Oranjerie in Roermond. Tijdens 

het themaconcert Montmartre de Paris komen 

met medewerking van de solisten Ge Titulair en 

Esther van der Heijden werken van onder andere 

Jean Francaix, Jacques Ibert, Gilbert Bécaud, Edith 

Piaf en Charles Aznavour voorbij. Informatie: http://

kht.nl/kaarten.
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Zesde editie van Music Dance 
and Harmony voor de jeugd
Harmonie Sint Cecilia Mechelen zet zondagmiddag 

13 november in A gen Sjoeël in Mechelen voor de 

zesde keer Music Dance and Harmony op touw met 

optredens van jeugdgroepen en jeugdige solisten en 

dansers. Deelnemers: kinderkoor Galoukids Gulpen, 

Ballet Michelle Mechelen, dansgroep Focus Lemiers, 

jeugdorkest Sint Caecilia Mechelen, bigband De Vitz 

Kids, gitaar-, zang- en blokfluitleerlingen en kinderen van 

de basisschool. Opgave als groep of solist (onder de 19 

jaar) is nog mogelijk. Informatie: https://nl-nl.facebook.

com/musicdanceharmony of via: swjstolwijk@live.nl.

Verbroederingsconcert 
Falcobergia en Sint Gerlach
Woods meets Brass is zaterdag 26 november 

(19.30 uur) in Polfermolencomplex te Valkenburg de 

titel van een verbroederingsconcert door Harmonie 

Kur-kapel Falcobergia en brassband Sint Gerlach. De 

avond staat in het teken van de ontmoeting tussen 

de (veelal) houten instrumenten van de harmonie 

en de koperen instrumenten van de brassband. 

Ook de drumband van de Kur-kapel doet mee. Een 

optreden van een massed-band van alle muzikanten 

vormt de finale.

Percussion Fantasy 
in Ysselsteyn
Slagwerk in de breedste zin van het woord komt vrijdag 

9 (20.00 uur), zaterdag 10 (20.00 uur) en zondag 11 

december (15.00 uur) aan bod tijdens Percussion Fan-
tasy in gemeenschapshuis De Smelehof in Ysselsteyn. 

De groepen JES (Jeugd Ensemble Slagwerk), JUMP 

(JUnior Meets Percussion) en Percussie Ensemble van 

muziekvereniging De Peelklank Ysselsteyn brengen 

samen met de zangers Suzan Spreeuwenberg, Desirée 

Jacobs en Don Mulders en een combo traditionele 

concertwerken zoals Sant Feliu - La Fiësta Mayor (Gian 

Prince), ludieke slagwerkacts en popnummers zoals 

Radar Love (Golden Earring), Auto, Vleegtuug (Rowwen 

Heze) en Uptown Funk (Mark Ronson ft. Bruno Mars). 

Informatie: www.peelklank.nl. 

Movies in Concert in Elsloo
De fanfares De Maasgalm Elsloo en Sint Martinus 

Geulle bundelen zaterdag 19 november (20.00 uur) 

samen met dansstudio Rick Schmitz de krachten 

tijdens het filmconcert Movies in Concert in het 

Maaslandcentrum in Elsloo. Het programma vermeldt 

muziek, beelden en dansen uit The Godfather, Frozen, 
Sound of Music, Soldaat van Oranje, Game of Thrones, 
Saving Private Ryan, Star Wars, Indiana Jones, Grease 

en Songs from Michael Jackson. Informatie: www.

maasgalm.nl.

Debuutconcert van 
Muziekvereniging Voerendaal 
Zaterdag 3 december (19.30 uur) presenteert de nieu-

we Muziekvereniging Voerendaal in De Borenburg zich 

voor het eerst tijdens het concert All Around The World. 
De harmonie, jeugdharmonie, drumband en jeugd-

drumband (ontstaan uit de harmonieën Sint David en 

Sint Joseph) nemen het publiek mee op een muzikale 

wereldreis. Informatie: www.muziekvoerendaal.nl. 

Winterconcert door MV Valuas
Zondag 11 december (15.00 uur) verzorgen de 

brassband en jeugdbrassband van Muziekvereniging 

Valuas Venlo in samenwerking met Mannenkoor de 

Meulezengers een winterconcert in Domani. Rode 

draad is muziek van de componist Karl Jenkins. Ook 

muziek uit winterfilms zoals The Polar Express passeert 

de revue. Informatie: www.mvvaluas.nl.

Sint Cecilia 1866 sluit 
jubileumjaar af
Harmonie Sint Caecilia 1866 Geleen sluit de festi-

viteiten rond het 150-jarig bestaan zaterdag 19 en 

zondag 20 november af met het TOP2000-concert in 

de Hoofs Kwekerij. Naast hits uit het verleden, komen 

opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis, muziek 

met videoclips en reportages voorbij. Zondag treden 

Big Band Time Out en dialectgroep Kartoesj op. Ter ge-

legenheid van het jubileum schreef Ad Hoogenboom 

het jubileumboek Ter ere van God en vermaak der 
menschen. Informatie: www.harmoniegeleen.nl.

Crime & Passion als 
thema voor concert   
Zaterdag 19 november (20.00 uur) houdt harmonie 

Sint Stephanus Stevensweert in sportzaal De Werken 

het themaconcert Crime and Passion. Met filmmuziek, 

popsongs en klassiekers wordt het thema uitgebeeld. 

Zangeres Linda Koolen zingt met begeleiding van de 

harmonie diverse populaire nummers.

Kerstconcert door De 
Trommelaere van Herle
Drumfanfare De Trommelaere van Herle verzorgt 

zondag 11 december (11.00 uur) in het verenigingslo-

kaal In de Heugden een kerstconcert. Het programma 

omvat diverse aansprekende werken.

Nederpop inspireert 
Concordia Leveroy
Fanfare Concordia Leveroy brengt vrijdag 25 en 

zaterdag 26 november in zaal Pestoeërskoel een 

selectie van twintig tophits in de Nederlandse taal ten 

gehore. Compleet met combo, licht en geluid en met 

medewerking van zangers en zangeressen passeert 

een dwarsdoorsnede van de vaderlandse popge-

schiedenis de revue. Met liedjes zoals Het dorp (Wim 

Sonneveld), Bestel mar (Rowwen Heze), Zij gelooft in 
mij (André Hazes) en Iedereen is van de wereld (The 

Scene). Op zaterdagmiddag is er een extra concert en 

een workshop voor mensen met een verstandelijke en 

lichamelijke beperking. Informatie: www.fanfareconcor-

dialeveroy.nl.

Eftelingconcert door Sint 
Agatha Grathem
Zondag 18 december (13.30 uur) geeft harmonie Sint 

Agatha Grathem in De Nassaurie een Eftelingconcert. 

Tijdens een muzikale wandeling door de Efteling 

komen sprookjes zoals Klein Duimpje, Roodkapje en 

De Trollenkoning tot leven.  

Informatie: www.harmoniegrathem.nl.

Toporkesten in Schimmert
De Sint Remigiuskerk van Schimmert biedt zondag 20 

november (15.00 uur) een podium aan fanfare Sint 

Caecilia Schimmert en de Koninklijke Harmonie van 

Thorn. Sint Caecilia opent met onder andere The Lost 
Labyrinth (Kevin Houben) met sopraan Fenna Ograjensek, 

Concert Capriccio (Grigorij Markovich Kalinkovich/arr. 

Jean Cosemans) met altsaxofonist Jordi Rouschop, Fire 
in the Blood (Paul Lovatt-Cooper/arr. Luc Vertommen), 

Gabriëlla’s Song (Stefan Nilsson/arr. Hans van der Heide) 

en L’Entracte (Jan Bosveld). De Koninklijke Harmonie van 

Thorn speelt La Creation du Monde (Milhaud), Danse 
Macabre (Saint Saens) en Daphnis et Chloé van Ravel 
(arr. Norbert Nozy).
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Sint bij concert van Fortissimo
Showorkest Harmonie Fortissimo presenteert zondag 

20 november in De Maaspoort een Sinterklaasconcert. 

Sint en Pieten komen dit jaar een heuse sprookjesprin-

ses en haar lakei tegen. Informatie: www.maaspoort.nl. 

Zondag 11 december (11.00 uur) houdt Fortissimo in 

D’n Dörpel een voorspeelmorgen in kerstsfeer.

The 7th Guest: horrorconcert 
met percussie en zang
Spannende slagwerkmuziek en een ijzingwekkend 

verhaal zijn zaterdag 10 december (20.00 uur) in 

de Harmoniezaal in Susteren de ingrediënten van 

het horrorconcert The 7th Guest. De drumband Sint 

Cecilia Susteren, Vocaal Ensemble Maaseik, zangeres 

Milou Kik en verteller René de Serière nemen het pu-

bliek mee in een muzikale versie van het gelijknamige 

computerspel. Componist Twan Cox schreef speciaal 

voor dit concert het eindwerk Feel the horror. Verder 

klinken originele werken voor percussie-ensemble van 

Eric Peel en Leon Camp en arrangementen zoals het 

klassieke Danse Macabre en muziek uit de film Alice in 
Wonderland. Informatie: www.harmoniesusteren.nl. 

Herfstconcert in Roermond
Zaterdag 19 november (19.30 uur) houdt de Koninklij-

ke Harmonie van Roermond in het Harmonie Paviljoen 

een herfstconcert. Medewerking verlenen Instru-

mentalverein St. Josef Breberen-Schumm 1903 e.V. 

(Duitsland) en gemengd koor A Capella Swalmen. Het 

muzikale menu bestaat voornamelijk uit lichte muziek 

en ouvertures. 

Jubilarissen bij LBM
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

heeft Jos Rijken van fanfare Sint Nicolaas Broekhuizen 

gehuldigd voor zijn 75-jarig jubileum in de muziekwe-

reld. De overige jubilarissen: 

Zestig jaar: Noud Huijs (Sint Nicolaas Broekhui-

zen); Pierre Bessems (Sint Blasius Cadier en Keer); 

Victor Essers (Sainte Marie Gracht-Kerkrade); Michel 

Frijns (Sint Michael Maastricht).

Vijftig jaar: Jean Ackermans; Jean Heusschen (Sint 

Blasius Cadier en Keer); Theo Seuren (Sint Nicolaas 

Broekhuizen); Annie Siebert-Vroemen (Sint Cecilia 

1866 Geleen).

Veertig jaar: Harrie Smits en Harrie Geenen (Sint 

Cecilia 1866 Geleen); Bèr Penders (Sint Michael 

Maastricht); Finy Essers-van Laar (Sainte Marie 

Gracht-Kerkrade); Peter Stassen, Roger Mourmans en 

Winfried Mourmans (Sint Blasius Cadier en Keer).

N O V E M B E R

Za 12 BUNDE, ZAAL DE VOS 19.00 UUR Generale repetitie door slagwerkgroepen Rothems Harmonie en Sint Agnes Bunde. 

Za 12 TREEBEEK-BRUNSSUM, PELGRIMSKERK 20.00 UUR Concert door Clarinet Choir Schinveld, Akkordeonverein Breinig E.V. m.m.v. Maarten Reumkens (fluit), 

   Andrea Deserno (accordeon) en Noël Diederen (klarinet). 

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

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

Zo 13 HAANRADE, CAFÉ OAD HAANDER 11.00 UUR Kerkraads Federatiefestival. Organisatie Sint Hubertus Haanrade. 

Zo 13 MECHELEN, A GEN SJOEEL  Jeugdmuziekevenement Music Dance and Harmony. Organisatie: Sint Cecilia Mechelen. 

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

Vr 18 EIJSDEN, ZAAL KOH 20.00 UUR Generale repetitie door slagwerkgroep Koninklijke Oude Harmonie Eijsden. 

Za 19 ELSLOO, MAASLANDCENTRUM 20.00 UUR Movies in Concert door fanfares De Maasgalm Elsloo en Sint Martinus Geulle en dansstudio Rick  Schmitz. 

Za 19 STEVENSWEERT, DE WERKEN 20.00 UUR Themaconcert Crime and Passion door harmonie Sint Stephanus Stevensweert. 

Za 19 ROERMOND, HARMONIE PAVILJOEN 18.30 UUR Internationaal herfstconcert door Instrumentalverein St. Josef Breberen-Schumm 1903 e.V. , Koninklijke  

   Harmonie van Roermond en gemengd koor A Capella Swalmen. 

Za 19 VENRAY, EVENEMENTENHAL 20.30 UUR Themaconcert Viva las Vegas door de Koninklijke Harmonie Euterpe Venray m.m.v. diverse artiesten. 

Zo 20 HEEL, DON BOSCO 09.00 UUR Concertwedstrijden slagwerkensembles Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. 

Zo 20 MAASTRICHT, MECC 14.30 UUR Galaconcert Folk around the Word door fanfare en drumband Sint Cornelius Borgharen en Wieker Fanfare  

   Sint Franciscus m.m.v. Beppie Kraft, Geralt van Gemert, slagwerkgroepen Sint Nicolaas Heythuysen en  

   Semper Avanti Grashoek en zangsolisten Heidi Pittie en Nadine Maes.

Zo 20 VENLO, MAASPOORT  Sinterklaasconcert door Showorkest Harmonie Fortissimo. 

Zo 20 SCHIMMERT, SINT REMIGIUSKERK 15.00 UUR Concert door fanfare Sint Caecilia Schimmert en de Koninklijke Harmonie van Thorn. 

Vr 25 - Zo 27 MAASTRICHT/HEERLEN  Bassclarinet in Context. Coaching voor kamermuziekensembles. 

Vr 25 / Za 26 LEVEROY, PESTOEËRSKOEL  Concert met Nederlandstalige hits door fanfare Concordia Leveroy. 

Za 26 BOCHOLTZ, HARMONIEZAAL 20.00 UUR Concert door Koninklijke Philharmonie Bocholtz en harmonie Vooruit Harelbeke (België). 

Za 26 ITTERVOORT, ADAMS MUZIEKCENTRALE  Dirigentenworkshop De Maestro met als thema Strijken geblazen - Blazend gestreken m.m.v. Wilfred  

   Sassen en harmonie Sint Jozef Kaalheide. 

Za 26 VALKENBURG, POLFERMOLEN 19.30 UUR Concert Woods meets Brass door harmonie Kur-kapel Falcobergia en brassband Sint Gerlach.

Zo 27 ROERMOND, ORANJERIE  Koninklijke matinee concert door Koninklijke Harmonie van Thorn. 

D E C E M B E R

Za 03 VOERENDAAL, DE BORENBURG 19.30 UUR Concert door Muziekvereniging Voerendaal. 

Vr 09 - Zo 11 YSSELSTEYN, DE SMELEHOF  Percussion Fantasy door slagwerkgroepen muziekvereniging De Peelklank Ysselsteyn m.m.v. vocalisten 

   Suzan Spreeuwenberg, Desirée Jacobs en Don Mulders.  

Za 10 SUSTEREN, HARMONIEZAAL 20.00 UUR The 7th Guest percussie horrorconcert door dumband van harmonie Sint Cecilia Susteren.

Za 10 MELICK, ‘T AAD RAODHOES 11.30 UUR Klarinettendag onder leiding van Arno Piters. Organisatie: Koninklijke Harmonie Lentekrans. Linne
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Zo 11 MAASTRICHT, MECC 15.00 UUR Themaconcert Played a Live door fanfare en drumband Sint Blasius Cadier en Keer. 

Zo 11 THORN, ABDIJKERK 13.00 UUR Abdijconcertino’s. door diverse ensembles

Zo 11 VENLO, DOMANI 15.00 UUR Winterconcert door muziekvereniging Valuas Venlo m.m.v. mannenkoor De Meulezengers. 

Zo 11 HEERLEN, VERENIGINGSLOKAAL 11.00 UUR Kerstconcert door drumfanfare De Trommelaere van Herle. 

Zo 11 VENLO, D’N DÖRPEL 11.00 UUR Voorspeelmorgen door leden showorkest Harmonie Fortissimo Venlo. 

Zo 11 METERIK, DE MEULEWIEK 15.00 UUR Kerstconcert door Harmonie-Orkest Noord-Limburg m.m.v. zangvereniging Meriko Meterik en het fluiten- 

   semble van harmonie Unie Sevenum. 

Zo 11 KERKRADE, SINT JOZEFKERK 15.00 UUR Kerstconcert door harmonie Sint Jozef Kaalheide-Kerkrade m.m.v. sopraan Fenna Ograjensek. 

Zo 18 ROERMOND, KATHEDRAAL 14.30 UUR Galaconcert door Brassband Merum. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Filmconcert in Evoluon 
Zaterdag 19 november (20.00 uur) geeft Muziekver-

eniging Eindhoven West een concert in het Evoluon. 

Het gebouw in de vorm van een UFO werd in 1966 in 

opdracht van Philips gebouwd als educatief techno-

logiemuseum. Na 1989 had het gebouw een tijd lang 

geen publieksfunctie meer. Sinds enkele jaren is het 

een congres- en evenementencentrum. Muziekvereni-

ging Eindhoven West speelt filmmuziek zoals Ben Hur, 
Peer Gynt Suite, Let it go (uit de film Frozen), De Fa-
briek, Pirates of the Caribbean, Sway (uit de film Shall 
we Dance), The Mask of Zorro en Mission Impossible. 

Op de achtergrond worden beelden uit de betreffende 

film vertoond. Informatie: www.muziekverenigingeind-

hovenwest.nl. 

Najaarsconcert door 
De Goede Hoop
Muziekvereniging De Goede Hoop Eersel houdt 

zaterdag 29 november (20.00 uur) in de Eerselse 

Muzenval het najaarsconcert. Fanfare Heide Echo 

Knegsel en fanfare EMOS Borkel en Schaft verlenen 

muzikale medewerking. Zowel voor De Goede Hoop als 

voor Heide Echo geldt dit optreden als voorbereiding 

op de  concoursdeelname later dit jaar. Foto: Dolf 
Verschuuren.

Paraplu-concert met 
de Parelmuzikanten
Het Oisterwijks blaasorkest De Parelmuzikanten speelt 

zondag 20 november (14.00 uur) in zaal De Boogaard 

in Moergestel de mooiste nummers uit het kleurrijke 

repertoire tijdens een parapluconcert met het Ratje-

toe-koor Tilburg. Informatie: info@parelmuzikanten.nl. 

De Eendracht samen 
met WC Experience
De koninklijke harmonie De Eendracht Raamsdonksveer 

deelt zaterdag 19 november (21.30 uur) in de Koloszaal 

het podium met de plaatselijke rock & lolband WC Experi-

ence. In een programma van dertig arrangement stappen 

beide orkesten uit hun confort zone. Het optreden past bij 

de weg die De Eendracht is ingeslagen om door bewust 

buiten de gebaande paden te treden de harmonie aan-

trekkelijk te maken/houden voor jong en oud. Informatie: 

www.harmonieraamsdonksveer.nl.

Somerens Lust 
ontmoet jonge talenten
Muziekvereniging Somerens Lust (14.30 uur) ontmoet 

zondag 20 november in De Ruchte jonge, muzikale 

talenten uit de regio. Voor het voetlicht treden pianist/

componist Rangel Silaev (16) uit Venray, slagwerker 

Jacob van Eijk (18) uit Someren en trombonist Jeffrey 

Kant (23) uit Sleeuwijk. Voor harmonieorkest Somerens 

Lust is dit de try-out voor deelname aan de concert-

wedstrijd van de Brabantse bond in Veldhoven. Solist is 

trombonist Jeffrey Kant. Informatie: www.deruchte.nl.

Tweede editie van 
Prinsenbeek’s Got Talent
De Drie Linden in Prinsenbeek is vrijdag 25 en 

zaterdag 26 november het decor van de tweede editie 

van Prinsenbeek’s Got Talent. Harmonie Amor Musae 

begeleidt tijdens dit promsconcert met medewerking 

van een combo en dansers vocale en instrumentale 

talenten uit Prinsenbeek en omgeving in een mix van 

licht klassieke werken en popmuziek. Het opleidingsor-

kest van Amor Musae tekent voor het voorprogramma. 

Informatie: www.beekstalent.nl.

Kerstconcert in Geldrop
Zondag 18 december (15.00 uur) geeft Muziekvereni-

ging Eindhoven West een kerstconcert in de Brigida-

kerk in Geldrop. Samen met het jeugd- en jongeren-

koor Brigida Anúna worden kerstklassiekers zoals 

Oh Holy Night, Happy Christmas (War is over) 

en Let it Snow uitgevoerd.

Concento blaast Taptoe 
Breda nieuw leven in
Er komt weer een taptoe in Breda. Showkorps Concento 

zet op 23 september 2017 samen met de gemeente 

Breda en VV Baronie in sportpark De Blauwe Kei Taptoe 

Breda op touw. Zes deelnemers uit binnen- en buiten-

land zijn al vastgelegd: Drumfanfare Haaglanden, Euro-

band Rotterdam, slagwerkkorps Oranje Garde Klundert, 

show- en marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, 

Rijnmondband Schiedam (foto) en showkorps Concento 

Breda. Informatie: www.concento.nl.

A Night on Broadway met 
Sint Cathrien en Glorieux
Zaterdag 26 november (20.00 uur) presenteren de 

harmonieën Sint Cathrien en Glorieux ’s-Hertogen-

bosch in Perron 3 de show A Night on Broadway. De 

twee orkesten hebben het hele jaar als één orkest 

samen gemusiceerd. Het repertoire vermeldt muziek 

uit musicals zoals Les Miserables, Soldaat van Oranje 
en Elizabeth. Er zijn gastoptredens van Maud Lamberts 

(Sint Cathrien), dansgroep Cypher HQ en musicalzan-

geres Sophia Wezer uit onder andere Chicago en Billie 
Holiday.

Beats Meet … door Concordia
Zaterdag 26 november (20.00 uur) houdt slagwerk-

groep Concordia Reusel in De Kei in samenwerking 

met dj Nicky D en de band Sharp Dressed Men de 

tweede editie van Beats Meet ... Door de samenwer-

king aan te gaan met diverse artiesten ontstaat een 

gevarieerd muzikaal programma. Het geheel wordt 

aangevuld met onder andere een blazersensemble en 

backing vocals. 
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Jubilarissen bij BBM
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft tal 

van muzikanten onderscheiden vanwege hun jubile-

um. Een overzicht.

Zeventig jaar: Henk van Straten (Kunst Na Strijd 

Woudrichem); Harrie Willems (Zeelandia Zeeland).

Vijfenzestig jaar: Pierre van Diepenbeek (Ons 

Genoegen Sint Hubert).

Zestig jaar: Jo van der Pas (Sint Willibrord 

Heeswijk); Cor van Vuuren en Henk in ‘t Veld (Kunst 

Na Strijd Woudrichem: J. Bosco Arts (Glorieux ‘s- 

Hertogenbosch).

Vijftig jaar: Ad van Aspert, Willy Jacobs (Sint Willi-

brord Heeswijk); Piet Smits (Emos Valkenswaard); Peter 

Janssen (De Vooruitgang Stiphout); Piet  Bierens 

(de Volharding Duizel); Harrie Lammers (Helmonds 

Muziek Corps); Jan Schalken (Wilhelmina Dussen).

Veertig jaar: Elianne van Bommel; Wido Bijlma-

kers; Ceciel Verlijsdonk (Helmonds Muziek Corps); Piet 

Govaert (Wilhelmina Dussen); Ad Smallegange (de 

Eendracht Heusden); Joke van Asseldonk en Joost van 

den Biggelaar. (OBK Erp); Louis Poulussen (Sint Cae-

cilia Volkel); Eddy van Aert; Rita van Kalmthout-Hense, 

Erwin van der Kloot (Sint Martinus Achtmaal); Sjaak 

Henst (Ons Genoegen Sint Hubert); Arjan Veer (Kunst 

Na Strijd Woudrichem); Willy Verstraten, Harrie Beek-

mans (Eendracht Maakt Macht Boekel).

N O V E M B E R

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

Zo 13 TILBURG, THEATERS TILBURG 14.30 UUR Serie Verassende Ontmoetingen met Symfonisch Blaasorkest Drunen en harmonie Sint Caecilia Mheer. 

Za 19 ROOSENDAAL, SINT JANKERK 20.30 UUR Tribute to Freddie Mercury door muziekvereniging De Gildezonen Roosendaal m.m.v. gastarties ten.  

Za 19 EINDHOVEN, EVOLUON 20.00 UUR Filmconcert door Muziekvereniging Eindhoven West.

Za 19 RAAMSDONKVEER, KOLOSZAAL 21.30 UUR WC Experience blaost Koloszaal op door De Eendracht Raamsdonksveer en rockband WC Experience.

Zo 20 MOERGESTEL, DEN BOOGAARD 14.00 UUR Concert door blaasorkest Parelmuzikanten.  

Zo 20 SOMEREN, DE RUCHTE 14.30 UUR Concert Somerens Lust meets Young Talent door harmonie Somerens Lust en diverse jonge solisten.

Vr 25 / Za 26 PRINSENBEEK, DE DRIE LINDEN  Prinsenbeek’s Got Talent door harmonie Amor Musae m.m.v. solisten, combo en dansers. 

Za 26 / Zo 27 VELDHOVEN, DE SCHALM  Concertwedstrijd Brabantse Bond van Muziekverenigingen.  

Za 26 OUDENBOSCH, PRINSENTUIN COLLEGE  Masterclass door trombonestudenten van de kunstvakhogeschool Codarts te Rotterdam. 

Za 26 EERSEL, MUZENVAL 20.00 UUR Najaarsconcert door De Goede Hoop, Heide Echo Knegsel en Emos Borkel en Schaft. 

Za 26 ROSMALEN, PERRON 3 20.00 UUR Concert A Night on Broadway door harmonieën Sint Cathrien en Glorieux ‘s-Hertogenbosch. 

Za 26 REUSEL, CC DE KEI 20.00 UUR Concert door slagwerkgroep Concordia Reusel m.m.v. DJ Nicky D en de band Sharp Dressed Men. 

Zo 27 HILVARENBEEK, HILVARIA STUDIO’S 14.00 UUR Serie Verrassende Ontmoetingen door Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand m.m.v. bandoneonis  

   Santiago Cimadevilla en Apollo ‘77. 

D E C E M B E R

Vr 09 / Za 10 ETTEN-LEUR, DE NIEUWE NOBELAER  Concertwedstrijd slagwerkensembles Brabantse Bond voor Muziekverenigingen. 

Za 17 WAALWIJK  Nederlands kampioenschap KNMO majorette senioren en jeugd.

Zo 18 GELDROP, BRIGIDAKERK 15.00 UUR Kerstconcert door Muziekvereniging Eindhoven West m.m.v. jeugd- en jongerenkoor Brigida Anúna.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Harmonieorkesten Vleuten en 
Eibergen blazen in de Beurs
Zondag 20 november (14.15 uur) geven Harmonieor-

kest Vleuten (foto) en harmonieorkest Excelsior Eibergen 

een gezamenlijk concert in de Effectenbeurszaal van de 

Beurs van Berlage in Amsterdam. Harmonieorkest Vleu-

ten trapt af met een Spaans getint programma: de paso-

doble Puenteareas (Reveriano Soutullo Otero), Egmont 
(Bert Appermont) met de gitarist Silvan de Smit, deel 3 

en deel 4 uit Diez melodías vascas (Jesús Guridi) en 

Danza Sinfonica (James Barnes). Na de pauze speelt 

Excelsior Eibergen de ouverture uit de opera La Forza 
del Destino (Verdi) en het virtuoze Eerste Klarinetcon-

cert (Oscar Navarro) met als solist Remco van Viersen 

(Kapel van de Koninklijke Luchtmacht). Excelsior sluit af 

met Symphony no. 2 (John Barnes Chance). Informatie: 

harmonieorkestvleuten.nl en excelsioreibergen.nl.

 

Sint Caecilia speelt met 
Amsterdam Klezmer Band
Het harmonieorkest en percussionensemble van muziek-

vereniging Sint Caecilia Lutjebroek verzorgen zaterdag 

26 november (20.00 uur) in Park Schouwburg in Hoorn 

onder de noemer de Muzikale P-Zone een avond vol 

muziek en vermaak met medewerking van de Amster-

dam Klezmer Band, een accordeonist en een zangeres. 

Informatie: kaartverkoop.sintcaecilia@gmail.com. 

Gooisch Fanfare Orkest 
presenteert Person of Interest
Zaterdag 12 november (19.30 uur) geeft het Gooisch 

Fanfare Orkest (GFO) in de Zuiderkerk te Hilversum een 

concert met als thema Person of Interest. Alle muziek 

staat in het teken van beroemde personen die een 

steentje hebben bijgedragen aan de maatschappij. 

Ook de startersklas en het opleidingsorkest van het 

GFO betreden het podium. Het programma voor de 

pauze is geïnspireerd op William Shakespeare en 

Frank Sinatra. Na de pauze wordt A Pastime With Good 
Company uit de zestiende eeuw uitgevoerd, geschre-

ven ter gelegenheid van de kroning van Henry VIII. A 
Movement for Rosa (Marc Camphouse) is gebaseerd 

op de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. 

Informatie: www.gooischfanfareorkest.nl.

Kerstconcert door Noord-
Hollands Ouderen Orkest
Zondag 18 december (14.30 uur) geeft het Noord-Hol-

lands Ouderen Orkest een kerstconcert in de Bonifacius-

kerk in Medemblik. Medewerking verleent het koor Close 

Up Alkmaar. Gespeeld worden onder andere traditionals 

zoals Hallelujah uit de Messiah, Bogoroditse Devo, 
Dream in the Silent Night en Do you hear what I hear. 
Informatie: www.nhoo.nl.
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Soli Zaandam en het Nieuw 
Zaans Klarinet Kollektief
Vrijdag 18 november (20.00 uur) speelt harmonie 

Soli Zaandam samen met het Nieuw Zaans Klarinet 

Kollektief in de Noorderkerk in Zaandam. Soli speelt 

onder andere The Saint and the City, de Ierse dans 

Molly on the Shore en het schilderachtige Pastorale 
de Provence. Het Nieuw Zaans Klarinet Kollektief voert 

werken van Stravinsky en Adios Nonino (Piazolla) uit. 

Samen spelen de orkesten Rhapsody in Blue (Gersh-

win) en Sleepers Awake! (J.S. Bach). Informatie: info@

solizaandam.nl.

SDG Alkmaar geeft 
najaarsconcert
Zaterdag 19 november (20.15 uur) staat in TAQA 

Theater De Vest in Alkmaar het najaarsconcert van mu-

ziekvereniging Soli Deo Gloria op het programma. Het 

tamboer- en pijperkorps, het jeugd- en opleidingsorkest 

en het stedelijk harmonieorkest spelen moderne, lichte 

muziek van onder andere Amy Winehouse en Super-

tramp maar ook klassieke werken van bijvoorbeeld 

Edgar Elgar. Informatie: www.sdg-alkmaar.nl. 

Jeugdfestival in Opperdoes
Zaterdag 10 december vindt in dorpshuis De Toren-

schouw in Opperdoes het 26e jeugdfestival plaats. De 

deelnemers Ons Genoegen Wijdenes, Crescendo De 

Weere, Erato Spanbroek, Schagens Harmonie, Jong Sur-

sum Andijk, Sint Caecilia Lutjebroek, Brassband Almere, 

De Herleving Zwaag, Volharding Berkhout, De Combina-

tie Oostwoud, Muziekvereniging Wieringerwaard, Hou 

en Trouw Heerhugowaard, Saens Harmonie Krommenie 

en de Hoornse Brassband brengen een programma 

waarvan minimaal één werk wordt beoordeeld door Ma-

rije Koopmans. Voor de organisatie tekent jeugdorkest 

Oktafria in samenwerking met Koninklijk fanfarekorps 

West-Frisia Twisk en muziekvereniging Tavenu Opper-

does. Informatie: oktafria@gmail.com.

Irene Huizen begeleidt Amira
De twaalfjarige Amira Willighagen, winnares van Hol-

land’s Got Talent 2014, is vrijdag 9 december (20.15 

uur) in de Nieuwe Kerk te Huizen de trekpleister tijdens 

een concert met harmonieorkest Irene. Medewerking 

verlenen verder harpiste Aimée van Delden en de tenor 

Ben Heijnen. De opbrengst is deels bestemd voor de 

stichting Gelukskinders, waarmee het jonge operata-

lent geld inzamelt voor speeltuinen voor kinderen in 

kansarme gebieden. Irene begeleidt de zangeres in 

aria’s van onder meer Mozart, Puccini en Händel. Ook 

klinken Cantique de Noël (Adolphe Adam), Sancta 
Maria/Intermezzo Sinfonico (Pietro Mascagni) en 

Ave Maria (Caccini). Het orkest speelt verder Russian 

Christmas Music (Alfred Reed) en On a Hymn Song of 
Philip Bliss (D.R. Holsinge). Informatie: www.prinses-ire-

ne.nl. Foto: Nigel Wade/ www.wadeimaging.com. 

Jonge talenten met 
Waterlandse Harmonie 
Zaterdag 26 november (19.30 uur) verzorgen de 

jonge muzikanten Semah Misconi (15 jaar) op 

trompet, Niels Jacobs (18 jaar) op trombone en Frank 

Woerdeman (17 jaar) op klarinet een solo-optreden 

in de Nieuwendammer Kerk in Amsterdam. Alle drie 

volgen de vooropleiding van het Conservatorium van 

Amsterdam. Ook jonge talenten van de Waterlandse 

Harmonie komen in actie. 

Openbare repetitie 
bij Wester Harmonie
De Wester Harmonie houdt vrijdag 18 november 

(20.15 uur) in Hervormd Lyceum West een openbare 
repetitie. Muzikanten vanaf een A-diploma Hafabra 

kunnen deze avond meespelen. Op de lessenaar staat 

een divers repertoire, van klassiek tot lichte muziek. 

Wie mee wil doen, kan de muziek vooraf al bekijken. 

Informatie: info@westerharmonie.nl. 

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

van Purmerendse muziekvereniging Kunst na Arbeid 

samen met gemengd koor Bellissimo een klassiek 

concert in de Taborkerk in Purmerend. Het programma 

bevat muziek uit de opera’s Carmen (Bizet), Nabucco 
en Aïda (Verdi), met daarnaast werken van Joaquín 

Rodrigo en Johann Strauss sr. Informatie: www.

kna-purmerend.nl.

N O V E M B E R

Za 12 PURMEREND, TABOR KERK 20.00 UUR Concert door Kunst na Arbeid Purmerend en gemengd Koor Bellisimo. 

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

Za 12 HILVERSUM, ZUIDERKERK 19.30 UUR  Concert door Gooisch Fanfare Orkest. 

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

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

Vr 18 ZAANDAM, NOORDERKERK 20.00 UUR Concert door Soli Deo Gloria Zaandam en het Nieuw Zaans Klarinet Kollektief. 

Vr 18 AMSTERDAM, HERVORMD LYCEUM WEST 20.15 UUR Openbare repetitie WesterHarmonie Amsterdam.  

Za 19 ALKMAAR, THEATER DE VEST 20.15 UUR Najaarsconcert muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar. 

Zo 20 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE 14.15 UUR Concertserie Blazen in de Beurs met Harmonieorkest Vleuten en muziekvereniging Excelsior Eibergen. 

Za 26 HOORN, PARK SCHOUWBURG 20.00 UUR Concert door muziekvereniging Sint Caecilia Lutjebroek m.m.b. Amsterdam Klezmer Band. 

Za 26 AMSTERDAM, DE NIEUWENDAMMER KERK 19.30 UUR Jong Talenten Concert door Waterlandse Harmonie. 

D E C E M B E R

Vr 09 HUIZEN, NIEUWE KERK 20.15 UUR Concert harmonie Irene Huizen m.m.v. zangeres Amira, harpiste Aimée van Delden en tenor Ben Heijnen. 

Za 10 OPPERDOES, DE TORENSCHOUW  Jeugdfestival met 14 deelnemers. Organisatie jeugdorkest Oktafria, Koninklijk fanfarekorps West-Frisia  

   Twisk en muziekvereniging Tavenu Opperdoes. 

Zo 18 MEDEMBLIK, BONIFACIUSKERK 14.30 UUR Kerstconcert door Noord-Hollands Ouderen Orkest. 
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Haaksbergse Harmonie met 
Winterwonderlandconcert
De Haaksbergse Harmonie sluit zaterdagavond 17 

december het 115-jarig bestaan af met een winter-

wonderlandconcert in de Bonifatiuskerk in Haaksber-

gen. Het muzikale programma wordt ondersteund met 

koorzang. Informatie: www.haaksbergseharmonie.nl.

Lustrumconcert door 
De Bazuin Enschede
Het christelijk fanfareorkest De Bazuin Enschede viert 

zaterdag 12 november in het Trefcentrum het zeventig-

jarig bestaan met een reünie (15.00 uur) van (oud-)

leden en een lustrumconcert (18.30 uur). Informatie: 

www.bazuin-enschede.nl.

Jubal Dedemsvaart wordt 
marching- & showband 
De showband van christelijke muziekvereniging Jubal 

Dedemsvaart gaat verder als marching- en showband 

Jubal Vechtdal. Het korps gaat zich vooral op streetpa-

rades richten. Van de zittende orkestleden wordt een 

grote inspanning gevraagd. Zij moeten zich ook op 

marcheren gaan toeleggen. Om te benadrukken dat 

Jubal zich richt op een groter verzorgingsgebied wil 

de band een muzikaal ambassadeur worden van de 

regio Vechtdal. Met de komst van dirigent Patrick Curfs 

(saxofonist Orkest van de Luchtmacht) wordt gewerkt 

aan nieuw repertoire dat vooral een jeugdig publiek 

moet gaan aanspreken. Het eerste grote project is 

deelname aan het WMC in juli 2017.

Kerstconcert XXL in Zwolle
Muziekvereniging Excelsior Westenholte brengt vrijdag 

16 december (19.30 uur) het kerstverhaal A Christmas 
Carol van Charles Dickens tot leven. Samen met toneel-

groep De Voorst, gospelkoor One Spirit, mannenkoor Into 

my Heart en dameskoor HappyHartKoor wordt in MFC 

Het Anker een kerstconcert rondom dit bekende kerstver-

haal gepresenteerd. Informatie: www.excelsior-westen-

holte.nl. Foto: Johan van de Belt.

Hengelose orkesten 
ontmoeten elkaar
De muziekverenigingen Eendracht-Excelsior uit Hen-

gelo Overijssel en Concordia uit Hengelo Gelderland 

hebben een bijzondere samenwerking opgebouwd. Na 

een gezamenlijk concert in Hengelo Gelderland komt 

Concordia zondag 27 november (14.30 uur) naar de 

aula van de Openbare Scholen Gemeenschap OSG in 

Hengelo Overijssel om daar samen met Eendracht-Ex-

celsior een concert te geven. 

Dubbelconcert in de Vrijhof 
Zondag 13 november (15.00 uur) geven Studenten 

Harmonie Orkest Twente en Philharmonie Gelre een 

dubbelconcert in de Vrijhof in Enschede. SHOT speelt 

onder meer The Seven Wonders of the Ancient World 

(Alex Poelman). Philharmonie Gelre pakt uit met stuk-

ken rond het thema Shakespeare: The Twelfth Night, 
part 1-2-3 (Alfred Reed), Flourishes and Meditiations 
on a Renaissance Theme (M. Gandolfi), Non Nobis Do-
mine uit Henry V (P. Doyle / J. de Meij) en Shakespeare 
Pictures (N. Hess). 

N O V E M B E R

Za 12 NIJVERDAL, HET CENTRUM 19.30 UUR Orkestenfestival met harmonie Wilhelmina Rijssen, Hellendoornse Harmonie en fanfare Concordia Hooge  

   Zwaluwe. 

Za 12/Zo 13 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 09.30/10.00 UUR Concertwedstrijd Overijsselse Bond van Muziekverenigingen. 

Zo 13 ENSCHEDE, DE VRIJHOF 15.00 UUR Dubbelconcert door Studenten Harmonie Orkest Twente en Philharmonie Gelre Arnhem. 

Zo 27 HENGELO, OSG 14.30 UUR Concert muziekverenigingen Eendracht-Excelsior Hengelo Overijssel en Concordia Henge lo Gelderland. 

D E C E M B E R

Za 10 KAMPEN, STADSGEHOORZAAL  HRFSTWND-concertreeks met muziekvereniging Euphonia Wilsum en brassband Excelsior Zalk. 

Vr 16 ZWOLLE, MFC HET ANKER 19.30 UUR Kerstconcert XXL door muziekvereniging Excelsior Westenholte m.m.v. toneelgroep De Voorst, gospelkoor  

   One Spirit, mannenkoor Into my Heart en dameskoor HappyHartKoor. 

Za 17 HAAKSBERGEN, BONIFATIUSKERK  Winterwonderlandconcert door Haaksbergse Harmonie. 

PROVINCIE UTRECHT

NS Harmonieorkest speelt 
The Lord of the Rings 
De NS Harmonie pakt tijdens de najaarsconcerten uit 

met de volledige versie van The Lord of the Rings (Jo-

han de Meij). Na de pauze klinkt samen met de Haag-

se coverband DoE NoRmAaL met nummers zoals Eye 
in the Sky, Silence and I en Old and Wise symfonische 

rockmuziek van Alan Parsons. De gratis toegankelijke 

concerten zijn zaterdag 19 (19.30 uur) en zondag 20 

november (14.30 uur) in theater De Kom Nieuwegein. 

Informatie: www.nsharmonie.nl. 

Jos Pommer leidt Wilskracht
Jos Pommer is de nieuwe chef-dirigent van het Regio-

naal Concertorkest Wilskracht. De oud-dirigent van het 

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht was dirigent van 

Wilskracht tot hij 22 jaar geleden de overstap maakte 

naar de militaire muziek. Pommer componeert en arran-

geert en verzorgt gastdirecties bij diverse Nederlandse 

beroepsorkesten. Zondag 27 november (14.30 uur) 

leidt hij Wilskracht tijdens het themaconcert De Nieuwe 
Wereld in het ICOONtheater in Vathorst onder andere 

door Symphony No 9 (Antonín Dvorák). Informatie: www.

wilskracht-amersfoort.nl.
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Sint Caecilia Hoogland en 
Utrechts Operakoor
Muziekvereniging Sint Caecilia Hoogland houdt 

zondag 13 november (15.00 uur) in de Sint Martinus-

kerk samen met het Utrechts Operakoor een concert 

ter gelegenheid van het 1700e geboortejaar van de 

middeleeuwse heilige Martinus van Tours. Beide mu-

ziekgezelschappen brengen samen met soliste Mylou 

Mazali een programma met muziek van Bizet en Verdi 

en de St. Martin’s Suite (Jan Van der Roost). Informatie: 

www.sintcaecilia.nl.

KESFO bestaat 85 jaar
Zaterdag 19 november (20.00 uur) viert het Konink-

lijk Erkend Stedelijk Fanfare Orkest (KESFO) Nieuw 

Leven Vianen zijn 85-jarig bestaan met een concert 

in de Stadshof te Vianen. In een programma rond de 

invloedrijke familie Brederode komen klassieke fanfa-

rewerken zoals Aurora (Eric Swiggers) en muziek van 

Adele en Amy Winehouse met zang van Meike van der 

Veer voorbij. Informatie: nieuwlevenvianen.nl.

KZHM met thema Reizen
Het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap 

(KZHM) presenteert zaterdag 26 november (20.00 

uur) in Sionskerk Zeist het themaconcert Reizen. 

Van Ierland (Irish Tune from County Derry) en Israël 

(Klezmer Classics) gaat het via de onderwereld 

(Orpheus in the Underworld) naar de ruimte (Star Trek). 

Informatie: www.kzhm.nl.

Cavalerie-jaarconcert 
door Reünieorkest 
Zaterdag 19 november (20.00 uur) geeft het Reünie-

orkest Trompetterkorps der Cavalerie in Theater De Flint 

het Cavalerie-jaarconcert. Het programma varieert van 

licht klassieke muziek tot bigbandmuziek. Informatie: 

j.leersum@wxs.nl. 

Kinder- en wensconcert 
door De Bazuin
Muziekvereniging De Bazuin Utrecht houdt zaterdag 

12 november twee concerten in de Dominicuskerk. 

Het opleidingsorkest geeft om 16.00 uur een concert 

gericht op kinderen en het harmonieorkest om 19.30 

uur een wensconcert. Met het kinderconcert wil het 

opleidingsorkest kinderen op een laagdrempelige 

manier kennis laten maken met blaasmuziek. Voor 

het wensconcert hebben muzikanten werken gekozen 

die voor hen een persoonlijk verhaal of herinnering 

hebben. Voorbij komen Irish Tune from County Derry 
(Percy Grainger), Cançons de Mare (Rafael Taléns 

Pello) en Pinocchio (Alex Poelman). Informatie: www.

bazuinutrecht.nl.

N O V E M B E R

Za 12 UTRECHT, DOMINICUSKERK 16.00 UUR/19.30 UUR Kinderconcert en weensconcert door muziekvereniging De Bazuin Utrecht. 

Zo 13 HOOGLAND, SINT MARTINUSKERK 15.00 UUR Concert door muziekvereniging Sint Caecilia Hoogland m.m.v. Utrechts Operakoor. 

Za 19 / Zo 20 NIEUWEGEIN, DE KOM 19.30 UUR Concert door NS Harmonieorkest. 

Za 19 AMERSFOORT, DE FLINT 20.00 UUR Cavalerie-jaarconcert door Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie. 

Za 19 VIANEN, STADSHOF 20.00 UUR Concert door KESFO (Koninklijk Erkend Stedelijk Fanfare Orkest) Nieuw Leven Vianen. 

Za 26 ZEIST, SIONSKERK 20.00 UUR Concert door Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap. 

Zo 20 NIEUWEGEIN, DE KOM 14.30 UUR Concert door NS Harmonieorkest.  

Zo 27 AMERSFOORT, ICOON 15.00 UUR Concert door regionaal concertorkest Wilskracht Amersfoort. 

PROVINCIE ZEELAND

Jeugdplay-in in Dreischor
De Zeeuwse Muziekbond organiseert zaterdag 12 

november in samenwerking met de jeugdcommissie 

van Muziekvereniging Crescendo Dreischor een jeugd-

play-in. Alle jeugdleden tussen 9 en 15 jaar kunnen 

deelnemen. De leiding is in handen van Ivo Kouwenho-

ven. Overdag wordt een programma ingestudeerd dat 

om 15.00 uur tijdens een openbaar concert in trefpunt 

De Dorsvloer wordt uitgevoerd.

Music for Friends 
met Stenzil & Kivits
Zaterdag 26 november(19.30 uur) houdt Muziekver-

eniging Heikant in ’t Heike de concertavond Music 
for Friends. Na de pauze presenteert het duo Stenzil 

& Kivits zijn nieuwe show. Informatie: fanfarehei-

kant@zeelandnet.nl.

Dertigste studieweekend 
voor jeugd van ZMB
De Zeeuwse Muziek Bond houdt van 9 tot en met 

11 december in De Parel van Hof Domburg in de 

Zeeuwse kustplaats Domburg de dertigste editie van 

het Jeugdstudieweekend (JSW). Deelname staat 

open voor muzikanten van 14 tot 23 jaar die lid zijn 

van een bij de Zeeuwse Muziek Bond aangesloten 

muziekvereniging. De muzikale leiding is in handen 

van de dirigenten Cathy Kotoun en Ronald Slager. 

Het programma begint vrijdag 9 december om 17.00 

uur en wordt zondagmiddag 11 december om 15.30 

uur afgesloten met een openbaar slotconcert in het 

Theater in De Parel. Naast repeteren is er ook tijd voor 

ontspanning, zoals een stevige (ochtend)wandeling 

over het strand, bowlen en een duik in het zwembad in 

De Parel. Informatie: www.jswzeeland.simpsite.nl.

N O V E M B E R

Za 12 DREISCHOR, DE DORSVLOER 15.00 UUR Jeugdplay-in Zeeuwse Muziek Bond m.m.v. muziekvereniging Crescendo Dreischor. 

Za 26 HEIKANT, ’T HEIKE 19.30 UUR Music for Friends door muziekvereniging Heikant m.m.v. Stenzil & Kivits. 

D E C E M B E R

Vr 09 - Zo 11 DOMBURG  Jeugdstudieweekend Zeeuwse Muziek Bond.
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Muziekplay-in in Zwijndrecht
Muziekvereniging Celebration Zwijndrecht houdt 

zaterdag 26 november (10.00 uur) in gebouw Panoord 

voor de derde keer op rij een play-in. Onder leiding van 

dirigent en componist Rob Balfoort en slagwerkinstruc-

teur Dennis Smits studeren blazers en slagwerkers in 

afzonderlijke sessies muziekwerken in, die om 16.00 

uur tijdens een gezamenlijk concert worden uitgevoerd. 

Deelname is gratis. Informatie: zoutewelle.w@zonnet.nl.

Excelsior gaat terug in de tijd
Idols-winnares Nina den Hartog is zaterdag 12 novem-

ber (19.30 uur) in zalencentrum De Waard Bergam-

bacht de trekpleister tijdens het concert Back to the 80’s 
and 90’s van muziekvereniging Excelsior. Tijdens een 

avondvullend programma presenteren het fanfareorkest 

en de melody percussionband herkenbare muziek van 

Stevie Wonder en Michael Jackson tot Deep Purple en 

begeleiden ze Nina den Hartog in een aantal nummers. 

Informatie: www.excelsiorbergambacht.nl.

Benefietconcert door 
Fellowshipband Dordrecht 
De Fellowshipband Dordrecht, een zogeheten ‘open’ 

brassband in Engelse bezetting, viert zaterdag 19 

november (19.30 uur) in de Korpszaal van het Leger 

des Heils te Dordrecht zijn tienjarig jubileum met een 

benefietconcert voor de stichtingen ROBrasSA (inza-

meling instrumenten voor Zambia) en Samen voor 

Malawi (projecten voor kansarme kinderen). Naast de 

Fellowshipband met werken van onder andere Eric 

Ball, Ray Allen, Dean Goffin en Edvard Grieg treedt het 

zangkoor van het Leger des Heilskorps Dordrecht op. 

Speciale gasten zijn de medeoprichters Fred de Jong 

en Peter Groenewegen die als cornetduo optreden. 

Informatie: info@samenvoormalawi.nl. 

Wilhelmina meets Percussion
Zaterdag 26 november (20.00 uur) geeft het fanfare-

orkest van muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp 

het najaarsconcert in sporthal Cromstrijen. Het thema 

is Wilhelmina meets Percussion. Samen met het Lip 

Stick Percussion Duo, bestaande uit Maria Martpay en 

Laura Trompetter, klinkt een avondvullend programma 

met verrassende elementen. Informatie: www.muziek-

vereniging-wilhelmina.nl. 

Harmonie Arti brengt ode aan 
Moeder Aarde
Harmonie Arti Alphen geeft op 12 november (20.00 

uur) in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn een 

concert met muziek uit de 21ste eeuw, geïnspireerd 

op Moeder Aarde. Van Mother Earth (Maslanka) tot 

Windows of the World (Graham) en van Elements of 
Nature (Pallhuber) tot Heaven and Earth (Jan Bosveld). 

Informatie: www.arti-alphen.nl.

Najaar bij Sempre Crescendo
De koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo 

Middelharnis-Sommelsdijk houdt zaterdag 19 novem-

ber (19.30 uur) in Het Prieel (De Staver) Sommelsdijk 

het najaarsconcert. Het opleidingsorkest en het 

fanfareorkest treden zowel afzonderlijk als samen op. 

Het repertoire omvat onder meer Between the Two 
Rivers (Philip Sparke) en The Lord of the Rings (Johan 

de Meij), maar ook filmmuziek uit Star Wars - The Force 
Awakens.

Andel en Glanerbrug  
in Blazen aan het Spui
Zaterdag 19 november (20.15 uur) spelen Andels Fan-

fare Corps en het harmonieorkest van muziekvereni-

ging Wilhelmina uit Glanerbrug (foto) in de monumen-

tale Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag in de serie 

Blazen aan het Spui. Wilhelmina begeleidt trompettist 

Jeroen Schippers (Marinierskapel der Koninklijke Mari-

ne) in Konzertstück Nr. 2 (Vassily Brandt). Verder klinkt 

Echoes of San Marco (Johan de Meij), Yiddish Dances 

(Adam Gorb) en Wind Sketches (Philip Sparke). Andels 

Fanfare Corps speelt Composition VIII (Leon Vliex) 

en O Magnum Mysterium (Morten Lauridsen/arr. Luc 

Vertommen), Walking With Heroes (Paul Lovatt-Cooper/

arr. Luc Vertommen), Jig uit St. Paul’s Suite (Gustav 

Holst/arr. Johan de Meij) en Oblivion (Astor Piazzolla) 

met de sopraansaxofoniste Wietske van den Heuvel als 

solist. Informatie: www.blazenindebeurs.nl. 

Méér dan 

170.000 
muzikanten!

Klankwijzer bereikt 2.468 hafabra orkesten met meerdere exemplaren. 

Plus muziekscholen, abonnees en andere groeperingen.
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N O V E M B E R

Za 12 HEIENOORD, DE TIENVOET  Open Hoekschewaards Concertfestival. 

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

Za 12 SCHIEDAM, KERK APOSTOLISCH GENOOTSCHAP  Jubileumconcert door cmv Harpe Davids Schiedam. 

Za 12 BERGAMBACHT, DE WAARD 19.30 UUR Najaarsuitvoering Back to the 80’s and 90’s door muziekvereniging Excelsior Bergambacht m.m.v.    

   Idols-winnares Nina.  

Za 19 SOMMELSDIJK, HET PRIEEL 19.30 UUR Najaarsconcert door muziekvereniging Sempre Crescendo Sommelsdijk. 

Za 19 DORDRECHT, LEGER DES HEILS 19.30 UUR Benefietsconcert door De Fellowshipband Dordrecht. 

Za 19 DEN HAAG, NIEUWE KERK 20.15 UUR Concertserie Blazen aan het Spui met het Andels Fanfare Corps en harmonie Wilhelmina Glanerbrug.

Za 26 ZWIJNDRECHT, PANOORD 10.00 UUR Muziekplay-in door muziekvereniging Celebration Zwijndrecht. 

Za 26 OUDDORP, DORPSTIENDEN 20.00 UUR Concert door fanfareorkest De Hoop Stellendam. 

Za 26 NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN 20.00 UUR Concert Wilhelmina meets Percussion door muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp.   

D E C E M B E R   

Vr 16 DE LIER, VREDESKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse en gemengd koor Les Sirènes uit De Lier.

Za 17 SPIJKENISSE, ONTMOETINGSKERK 19.30 UUR Kerstconcert door Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse en gemengd koor Les Sirènes uit De Lier.

COLOFON

Magazine voor blaasmuziek-,  
slagwerk- en showsector in Nederland

                      Uitgever BCM
       Verschijnt 8 keer per jaar

Klankwijzer bevat de mededelingen van de
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
Ganzenmarkt 6
3512 GD Utrecht
tel. 085-7822810

Aangesloten bonden:
• Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM)
•  Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF)
•  Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD)
•  Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF)
•  Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 
•  Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 
• Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU)
• Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM)
• Zeeuwse Muziek Bond (ZMB)
• Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM)

Redactie:
redactie@klankwijzer.nl

Website: 
www.klankwijzer.nl

Advertenties:
Uitgeverij BCM 
tel. 040-8447644
Coen Broers
tel. 040-8447653
e-mail: c.broers@bcm.nl

Aanleveren advertenties en administratie:
Sia Eltink tel. 040-8447667
e-mail: s.eltink@bcm.nl

Abonnementen:
BCM Abonnementen Service
Mirjam Schoenmakers tel. 085-7600237
e-mail: abonnement@bcm.nl

Tarieven abonnementen:
Jaarabonnement 37,00 euro
Jaarabonnement buitenland 44,00 euro

Hoofd- en eindredactie: 
Frank Vergoossen

Redactieraad:
Bart van Meijl (voorzitter), Petra van der Aart, Hilde 
Belgraver, Doeke bij de Leij, Rob Janssen, Silvia Segers.
Chris Timmer, Romi Valkema, Riet van der Weijde. 

Tekstcontrole Klankwijzer-katern:
Petra van der Aart, Ineke van Loenen, Miel Rasenberg

Vormgeving:
Rik Janssen, Patrick Hoogduin, Eric Waterschoot, 
Marcha van den Einden, Marjanne Gielen, Nicole Lennards,  
Sharon Schlenter, Danielle Bouman, Lindsey Schlenter,

Druk: 
PreVision Graphic Solutions, Eindhoven

Uitgever/Directeur BCM:
Eric Bruger

   BCM B.V.
 Postbus 1392
 5602 BJ Eindhoven
Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig-
vuldigd of  gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van BCM 
Uitgevers B.V.. BCM Uitgevers B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave 
opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn 
onder voorbehoud.

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

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

gina’s in de periode van 16 december 2016 en 5 februari 2017 dienen 

uiterlijk MAANDAG 14 NOVEMBER 2016 bij de redactie binnen te zijn. Het 

redactieadres is: redactie@klankwijzer.nl

Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
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voeren werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden 
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De volgende uitgave verschijnt op 13 december 2016.
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En wanneer komen jullie 
langs bij Piano’s Maene ? 

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

Hoofdzetel Ruiselede
met concertzaal en 
Atelier Chris Maene

Industriestraat 42
B8755 Ruiselede
+32 51 68 64 37

Piano’s Maene Brussel
met oefenlokalen en 

concertruimte

Argonnestraat 37
B1060 Brussel
+32 2 537 86 44

Piano’s Maene Gent en 
Steinway Piano Gallery

Belgium

P. Van Reysschootlaan 2
B9051 Gent

+32 9 222 18 36

Piano’s Maene Antwerpen

Herentalsebaan 431
B2160 Wommelgem

+32 3 321 78 00

Piano’s Maene Limburg
(gebouw Top-Living)

Steenweg 224
B3621 Rekem/Lanaken

+32 89 21 52 72

gebrevetteerd 
ho� everancier van 

België

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

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

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



Henri Selmer Parijs is constant in ontwikkeling van nieuwe
instrumenten. Met trots kunnen wij u melden dat onze SeleS 
lijn is uitgebreid met een nieuwe houten student lijn klarinet 
onder de naam Prologue.

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

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

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

Presénce
€ 2868,00

Prologue
€ 1515,00

www.selmer.nl
info@selmer.nl
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